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A Comissão Permanente do Ramo-Exército (CPR - EX), reunida na Sede Social da ANS, em 2 
de Dezembro, abordou as seguintes matérias: 

 
 
1. NOVAS CHEFIAS NO EMGFA E NA MARINHA  

A nomeação e consequente tomada de posse dos novos Chefes Militares foi, apesar da 
conturbação do processo que a desencadeou, considerada como tendo decorrido com a 
desejável normalidade dum natural processo de substituições, fazendo-se naturalmente 
votos para que os novos Chefes saibam interpretar as dificuldades e actuais desafios da 
instituição militar, contribuindo para a sua estabilidade e obtenção das imprescindíveis 
garantias de meios em equipamentos e pessoal. 

 

2. CARREIRAS E FORMAÇÃO 

A progressiva estagnação das carreiras, com o consequente e inevitável crescimento dum 
clima de desânimo e mesmo alheamento relativamente às funções e tarefas atribuídas, 
vem produzindo um desgaste inquietante nas fileiras dos Sargentos do Exército.  

A ausência de perspectivas de progressão, aliadas a uma perturbadora indefinição do 
futuro das nossas Forças Armadas, numa encruzilhada entre conscripção e 
profissionalismo, com sérias tendências para um retrocesso ou então para uma via 
profissionalizante sem a qualidade naturalmente exigível no quadro dumas Forças 
Armadas desejávelmente enquadradas no contexto europeu e mesmo internacional, são 
factores que preocupam os Sargentos do Exército. 

Nesta conformidade, a urgência de se fazer incidir sobre esta matéria, os esforços e as 
energias possíveis, durante o próximo ano de 2003, no sentido de se equacionarem as 
formas mais exequíveis de ultrapassar este impasse e atribuir à formação dos Sargentos 
a importância que a instituição lhes deve exigir e que todos nós nos queremos impor. 
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3. JANTAR-CONVÍVIO DE NATAL 

A proximidade da quadra festiva do Natal e Ano Novo, levou a CPR-EX a organizar um 
Jantar-Convívio de Natal no próximo dia 11 de Dezembro, extensivo, óbviamente a todos 
os Sargentos dos 3 Ramos, da Região de Lisboa. 

O jantar terá lugar em Oeiras, nas instalações do IASFA, pelas 19:30 do referido dia 11 
DEZ 02 e servirá para estreitar os laços de camaradagem e solidariedade de todos os 
Sargentos. 

A ANS pretende aliás, incentivar este tipo de encontros lúdicos e sociais, que servem 
também para reforçar o espírito de unidade da classe e permite o encontro de camaradas 
de diversos cursos e gerações, factor que faz também parte dos desígnios da Associação 
e que enriquece todos quantos nessas actividades tomam parte. 

 

Os Sargentos do Exército aproveitam a ocasião para endereçar a todos os votos dum 
Santo Natal e dum Novo Ano com melhores condições de vida, mais igualdade e prosperidade 
e carreiras mais dignas e reconhecidamente compensadoras do esforço que todos dedicam à 
instituição e ao País! 

Feliz Natal! 

Lisboa, 03 de Dezembro de 2002 

A Direcção 


