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“DIA NACIONAL DO SARGENTO”
Comemorar o 31 de Janeiro numa perspectiva de futuro
O 31 de Janeiro é já uma realidade! O “Dia Nacional do Sargento”, uma evidência que cada vez mais
se impõe como a efeméride, não só de um louvável acto do passado, como também de uma
inquestionável certeza do futuro!

Não foi em vão que os Sargentos, nossos camaradas de 1891, se bateram e sofreram na luta por um
regime democrático e de progresso, já então tardia e fortemente ansiado, e muito menos é em vão
que todos nós, no presente, unidos e firmes à volta da nossa Associação, pugnamos por um estatuto
profissional mais digno e defensor dos nossos direitos, como igualmente de um estatuto de cidadania
de corpo inteiro e de militares conscientemente assumidos e integrados na moderna sociedade que
todos queremos construir.

O passar dos anos vem reafirmando a importância desta efeméride e a inquestionável necessidade de
cumpri-la!

É o revigorar das nossas forças! O precioso momento do balanço de mais uma jornada! A certeza de
que existimos e de que nos afirmamos cada vez mais pela conduta serena mas firme, intransigente
mas construtiva, quiçá incómoda, para alguns sectores, mas incontornável face à justiça dos nossos
desígnios!

Este ano, mais uma vez, o evento das Comemorações do Dia Nacional do Sargento – 31 de Janeiro –
para além da sua vertente nacional, a ter lugar em Lisboa, na Voz do Operário, no próximo dia 29 de
Janeiro, pelas 10h00, desmultiplica-se a nível regional por mais 13 cidades do Continente e Regiões
Autónomas, numa clara demonstração da pujança do movimento associativo militar e da importância
que os Sargentos atribuem já a esta data, como elemento catalisador duma indubitável vontade de
afirmação e prática daquilo que este ano se designou por “Cultura ANS”!...

Eis pois o calendário das Comemorações do “31 de Janeiro – Dia Nacional do Sargento” – neste
simbólico ano de 2000:
Data
Qua
Sex
Sáb
Dom
Seg

26 Jan
28 Jan
29 Jan
30 Jan
31 Jan

Ter
Qua
Qui

01 Fev
02 Fev
03 Fev

Localidade

Núcleos

Entroncamento
Viseu
Lisboa (Voz do Operário)
Angra do Heroismo
Chaves
Coimbra
Estremoz
Leiria
Porto
Póvoa do Varzim
Ponta Delgada
Lamego
Aveiro
Figueira da Foz

Entroncamento; Sta. Margarida; Tancos; Tomar; Abrantes
Viseu
Grande Lisboa; Âmbito Nacional
Angra do Heroismo
Chaves
Coimbra
Estremoz; Évora; Elvas
Leiria; Monte Real
Grande Porto
Póvoa do Varzim
Ponta Delgada
Lamego; Vila Real
Aveiro; S. Jacinto
Figueira da Foz
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A ANS inicia o ano 2000 com um capital de confiança renovado devido a vários factores: o
crescimento da massa associativa que teve lugar durante o ano transacto, com particular relevo para
a adesão dos Sargentos das gerações mais novas e para os que ingressaram na categoria militar de
sargento nesse ano; o crescimento orgânico traduzindo-se por uma situação actual de dezenas de
núcleos e mais de uma centena de delegados; pela maior consciencialização dos direitos de cidadania
e do seu exercício efectivo, nomeadamente na exigência do cumprimento do estipulado no Código de
Procedimento Administrativo e no exercício do direito de reclamar, expor e constituir defesa e
recorrer para os tribunais administrativos.

Mas também devido ao facto de hoje, o artigo 31º da LDNFA estar mais fragilizado do que nunca e o
projecto associativo em que nos inserimos estar mais reforçado do que alguma vez esteve. Tal facto
traduz-se em vários sinais e factos. Desde logo o facto de, pela primeira vez na nossa história
recente, todos os partidos com assento parlamentar e o MDN declararem publicamente que o art. 31º
da LDNFA está ultrapassado e carecido de revisão urgente, tendo em vista abrir-se a possibilidade
dos militares se fazerem representar pelas suas associações. O facto de os Grupos Parlamentares se
fazerem representar nas comemorações do 31 de Janeiro, sendo de salientar que o GP do CDS/PP o
faz pela primeira vez, bem como os órgãos de soberania. O facto de o MDN ter agendado uma
audiência com uma delegação da ANS para o próximo dia 28 JAN pelas 19h00 e a ter efeito no
ministério é sintomático destes avanços.

Mas também pelo volume e qualidade dos problemas com que os sargentos continuam a debater-se:
carreiras congestionadas; funções e formação desvalorizadas; responsabilidade e autoridade
diminuidas; recurso à flexibilidade e à polivalência para compensar uma desastrosa e irresponsável
alteração no Serviço Efectivo Normal; promulgação de um EMFAR que discrimina os militares inter e
intra ramos e classes; incumprimento de legislação vantajosa para os militares ou cumprimento lesivo
dessas vantagens – caso do Suplemento de Residência, do EMFAR, no que respeita à data do ingresso
na categoria dos 2SAR recém promovidos, ao direito de transporte para e do serviço, ao direito a
ajudas de custo e de deslocamento, de entre muitos exemplos que se poderiam citar –; produção de
legislação improcedente por falta das medidas práticas para a regulamentar e implementar, como a
extinção dos Tribunais Militares e a criação de um seguro de vida para os militares em missões de
paz fora do território nacional – Portaria n.º 905/99 de 13OUT - que regulamenta a aplicação do
referido seguro, sem contudo haver qualquer contrato estabelecido para o efeito, com uma ou mais
seguradoras, tornando assim a norma regulamentadora vazia de eficácia e falaciosa, na medida em
que regulamenta algo que não é aplicável e disso não se dá conhecimento aos militares abrangidos.

Por tudo isto, comemorar o Dia Nacional do Sargento – 31 de Janeiro – com os ensinamentos do
passado na perspectiva do futuro, é imprescindível!
Comparece! Dá mais força à tua razão!
Lisboa, 24 de Janeiro de 2000
A Direcção
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