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CCOOMMIISSSSÃÃOO  PPEERRMMAANNEENNTTEE  DDEE  RRAAMMOO--AARRMMAADDAA  

 
 
 
 
 
 
 
 

ANS 

Rua Barão de Sabrosa, 91-1ºEsq. 

1900 Lisboa 

CCOOMMUUNNIICCAADDOO  11//9988  
 
 
1. CCoollooccaaççããoo  ddoo  MMoorr  nnoo  EEMMAA 
 
 Verificamos com regozijo que o Alm. CEMA criou no seu gabinete um cargo para um 
Sargento Mor. Vimos assim satisfeita uma velha aspiração. A criação deste cargo criou 
expectativas positivas no seio dos sargentos. Será, portanto no interesse da Instituição que o 
cargo seja dotado de conteúdo e o Sarg. Mor Ribeiro – que cumprimentamos cordialmente – 
disponha de meios adequados para o exercer. 
 Este cargo não deverá, em caso algum substituir ou diminuir as ANS, CCPSA e CBE’s. 
Todos têm espaço e assuntos importantes a tratar que requerem a sua cooperação. 
 
 
 
2. SSuupplleemmeennttoo  ddee  rreessiiddêênncciiaa//MMeessssee  RReessiiddeenncciiaall 
 

Incompreensivelmente o suplemento de residência continua a ser aplicado de forma 
diferenciada nas FFAA. Presentemente no Exército e na Força Aérea a sua aplicação faz-se de 
acordo com a legislação que regulamenta este suplemento, enquanto que na Marinha aplica-se o 
Despacho nº 64/96 de 31 de Julho do Alm. CEMA. Despacho que para além de provocar uma 
forma diferente de aplicação, relativamente ao outros ramos das FFAA, é nitidamente ilegal, por 
ao introduzir preceitos que a lei não prevê, modifica e inova essa mesma legislação. 
Simultaneamente pretende a Marinha que os utentes da Messe Residencial do Alfeite paguem a 
utilização deste espaço sem para tal fornecer documento legal comprovativo do respectivo 
pagamento. Esta situação levou que a generalidade desses utentes deixassem de pagar a 
respectiva prestação. Situação que se arrasta praticamente desde a entrada em funcionamento da 
Messe Residencial.  

Em finais de Dezembro os utentes receberam uma carta exigindo o pagamento da divida 
acumulada até essa data. Estranha-se pois que sendo a Marinha devedora a esses utentes de 
centenas de contos devido ao incumprimento do suplemento de residência, venha agora a exigir 
o pagamento da utilização da Messe Residencial. 
 
 
 
3. EElleeiiççõõeess  ppaarraa  ooss  CCoonnsseellhhooss  ddee  CCllaassssee 
 

Decorreram no dia 9 de Dezembro as Eleições para os Conselhos de Classe da Armada. Este 
acto eleitoral pouco deferiu dos anteriores pautando-se por uma muito alta abstenção. Pois logo 
que saiu o DL 199/93 de 3 de Julho que regulamenta os Conselhos de Classe os sargentos 
contestaram-no principalmente no que concerne a sua constituição e normas eleitorais. Pensamos 
que para dignificar o acto eleitoral e os Conselhos de Classe urge alterar o DL de forma a que 
nos sintamos todos representados. 
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4. CCFFOOSSTT 
 

Com a extinção do CFOSE e do CFOT foi coarctada a possibilidade de muitos militares dos 
QP’s frequentarem esses cursos e assim verem satisfeitos um dos mais elementares anseios que é 
o progredir na escala hierárquica. Foi prometido então que as diferenças entre o número de vagas 
dos cursos em extinção e o número de vagos do CFOST seriam preenchidas por Sargentos 
Superiores, só que tal não tem acontecido, eliminando a progressão e defraudando expectativas. 
Face a tal situação pensamos que o primeiro CFOST, deverá ser frequentado por um número 
bastante significativo de militares todos dos QP’s. O diferencial de vagas derivado da diminuição 
a verificar-se do CFOST, deverão ser integralmente preenchidas por Sargentos Superiores. 

Sobre a Classe de Técnicos Superiores Navais, a criar, é nosso entendimento as primeiras 
vagas deverão ser prioritariamente preenchidas por militares dos QP’s que reúnam as condições 
de acesso. 
 
 
 
55..  3311  ddee  JJaanneeiirroo  ––  DDiiaa  NNaacciioonnaall  ddoo  SSaarrggeennttoo  
 

No próximo dia 31 de Janeiro a ANS promove a comemoração desta data gloriosa, como 
vem sendo hábito realizam-se iniciativas em vários pontos do país, nomeadamente em Lisboa, 
Porto, Chaves, Lamego, Entroncamento, Évora, F. Foz, Ponta Delgada, Angra do Heroísmo, etc. 
As comemoração em Lisboa decorrerão na Voz do Operário no próximo dia 31 de Janeiro e 
coincidirão com o acto eleitoral para o biénio 98/99. 

Pela importância que este acto tem para o desenvolvimento associativo torna-se evidente que 
a tua presença é importante. 

 
Contamos contigo. 
 

VViivvaa  oo  DDiiaa  NNaacciioonnaall  ddoo  SSaarrggeennttoo!!  
 
 
 
 

Lisboa, 12 de Janeiro de 1998 
 


