ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE SARGENTOS

COMUNICADO NACIONAL 01/16
“Quão Difícil Nos Temos Movido”

12 de Fevereiro de 2016

Estatuto de participação e consulta junto do
Conselho da Europa e reconhecida junto do
Parlamento Europeu, OSCE e das Assembleias
Parlamentares da NATO e da UEO.

Os Sargentos de Portugal
Comemoraram o seu Dia Nacional!
Numa jornada de elevada consciência de classe,
de grande demonstração de unidade, coesão e
disciplina, e disponibilidade para lutar pelos seus
direitos, os Sargentos de Portugal comemoraram o
seu dia, o “31 de Janeiro – Dia Nacional do
Sargento”.
Iniciativas e comemorações com a presença de
dirigentes da Associação Nacional de Sargentos
decorreram por todo o país durante mais de duas
semanas.
Iniciaram-se a 21 de Janeiro no núcleo de Monte
Real e Leiria prosseguindo a 28 de Janeiro no
Porto, a 29 de Janeiro no Funchal, a 30 de Janeiro
em Lisboa, a 31 de Janeiro nas Lajes/Terceira,
Tavira, Abrantes e em Ponta Delgada/S. Miguel, a 1
de Fevereiro em Chaves, a 2 de Fevereiro em
Estremoz e Sintra, a 3 de Fevereiro em Vendas
Novas, no Entroncamento e em Lamego/Vila Real,
no dia 4 de Fevereiro em Viseu, Monchique e Beja,
encerraram-se as comemorações no dia 5 de
Fevereiro em Castelo Branco.
Estas iniciativas envolveram dezenas de
dirigentes da ANS e dezenas de delegados, e
tiveram a participação de mais de mil e duzentos
Sargentos, nas várias situações de Activo, Reserva
e Reforma, um encontro e partilha entre as várias
gerações.
Importa também assinalar que em muitas
messes, clubes e refeitórios de diversas Unidades,
Estabelecimentos ou Órgãos militares dos três
ramos das Forças Armadas, milhares de Sargentos
assinalaram o seu dia contando, em inúmeros
casos, com a presença dos respectivos
comandantes (oficiais generais e oficiais
superiores), numa prática cada vez mais comum,
claramente demonstrativa do espírito de coesão e
disciplina cada vez mais evidenciado na
comemoração do “31 de Janeiro – Dia Nacional do
Sargento”!
Quando se assinalam os 125 anos da Revolta do
Porto de 31 de Janeiro de 1891, assume cada vez
maior sentido o reconhecimento formal e

institucional desta data como “Dia Nacional do
Sargento”.
Sabendo que foi entregue no passado dia 20 de
Janeiro, na Assembleia da República, o Projecto de
Resolução nº 100/XIII – 1ª, apresentado pelo grupo
parlamentar do PCP, com o objectivo de
“consagrar o 31 de Janeiro como Dia Nacional do
Sargento e recomendar ao Governo que, em
colaboração com as Forças Armadas Portuguesas e
com as associações representativas dos Sargentos,
promova em cada ano, iniciativas destinadas a
assinalar essa data, salientando o seu significado
histórico e enaltecendo o papel dos Sargentos e os
serviços por estes prestados às Forças armadas e
ao país”, acreditamos ser este o tempo histórico e
o quadro propícios à sua aprovação, através da
obtenção de um largo consenso entre os vários
grupos parlamentares, como é desejável não só
para este projecto de resolução mas como para
todas as matérias do foro das Forças Armadas e da
Defesa Nacional.
A unidade, coesão e disciplina demonstrados, a
forte ligação aos valores da soberania e da
independência nacionais, o desempenho de
excelência nas missões para que são chamados, a
par da postura com que milhares de Sargentos por
todo o país e em missão no exterior participaram
nos diversos eventos comemorativos, são razão
fortemente elucidativa do seu merecimento.
Este reconhecimento merecem-no os Sargentos,
merecem-no as Forças Armadas em que se
integram, o Povo Português de onde emanam e a
memória daqueles Sargentos que há 125 anos
souberam ser o exemplo! Mas merecem-no
sobretudo aqueles que dedicam o melhor de si ao
serviço da Nação: os Sargentos de Portugal!
Viva o 31 de Janeiro – Dia Nacional do Sargento!
Viva a República!
Viva Portugal!
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