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RReeppôôrr  aa  VVeerrddaaddee,,  LLuuttaannddoo!!  
 

Uma vez mais fomos confrontados com notícias incorrectas acerca de um pretenso aumento para 
os militares. Não é, infelizmente situação nova para nós Sargentos, pois, como todos estamos 
infelizmente recordados, já em 1999 foi noticiado que os Sargentos teriam sido alvo de um aumento de 
30%, o que se traduziu numa enorme mentira, inúmeras vezes por nós desmentida. 

O facto a que se referiram desta vez as notícias mais não é do que estar a pôr em prática o que já 
há dois anos estava previsto no Artº 20º do DL 320-A/2000, e que, inexplicavelmente tardava em ser 
aplicado, ou seja, atribuir aos militares em regime de contrato a mesma tabela retributiva aplicada aos  
seus camaradas do Quadro Permanente, assim como atribuir aos militares em regime de voluntariado o 
suplemento da condição militar, que é uma percentagem do seu vencimento base. Estas medidas, entre 
outras, inserem-se no Regulamento dos Incentivos do Serviço Militar, e visavam criar condições de 
apetência aos jovens para servir nas Forças Armadas. 

Estranha-se que em face de tal tipo de notícias, que não só não reflectem toda a verdade, como 
principalmente induzem na opinião pública uma imagem distorcida e menos favorável das Forças 
Armadas, particularmente no momento em que se pedem aos cidadãos sacrifícios materiais, não se 
tenha assistido por parte das autoridades competentes à necessária e objectiva reposição da verdade. 

As comemorações do “31 de Janeiro de 1891” que decorrerão ao longo do país, em diversas 
localidades do continente e ilhas, (de acordo com o calendário colocado na nossa página), deverão, mais 
uma vez, ser a imagem inequívoca da vontade de participar activamente na construção da sociedade em 
que os cidadãos em uniforme, Sargentos de Portugal, também estão inseridos. Neste sentido apelamos à 
necessária participação dos nossos camaradas nestes eventos, assim como na sua divulgação. 

É igualmente importante que participemos em massa na comemoração nacional que terá lugar no dia 
01 de Fevereiro de 2003, pelas 10H00, no salão da Voz do Operário, em Lisboa.  

Que esta data não passe em claro! Façamos deste dia um marco exemplar na homenagem aos 
homens que há 112 anos ousaram lutar na defesa dos seus ideais! Façamos deste dia cada vez mais o Dia 
Nacional do Sargento! 

Comparece! 

Participa! 

Sê verdadeiramente Sargento de Portugal!  

 

Lisboa, 21 de Janeiro de 2003 

A Direcção 


