
 

 
 
 
 

 
 

Comunicado Nacional 
 
 

Mais uma vez a ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE SARGENTOS comemora o 31 de Janeiro de 
1891, DIA NACIONAL DO SARGENTO, data da Revolta do Porto, um marco histórico na luta pela 
República, pela independência e pela dignidade nacional, onde um punhado de Sargentos teve 
um papel relevante. 

 
À semelhança do que aconteceu em anos anteriores, os Sargentos das Forças Armadas, cidadãos 

em uniforme, vão comemorar este feito. Estarão em discussão os problemas que actualmente nos 
afectam, nomeadamente:  

 
� Artigo 31º da Lei de Defesa Nacional e das Forças Armadas 

      (Restrições aos direitos dos militares) 
� Vencimentos nas Forças Armadas; 
� Revisão do Estatuto dos Militares das Forças Armadas; 
� Balanço dos 10 anos de vida da ANS. 

 
O lema sob o qual decorrerão as comemorações em 11 cidades e vilas de todo o País, será: 
 

� PELA MODERNIZAÇÃO DAS FORÇAS ARMADAS 
� PELOS DIREITOS DE CIDADANIA DOS MILITARES 
 

A ANS, denotando a sua dimensão nacional, realiza esta comemoração em todo o país, através 
dos seus núcleos: 

 
No dia 28 de Janeiro, nas cidades de: 

 

EENNTTRROONNCCAAMMEENNTTOO  
19h00 - Restaurante "O Retornado"  

ÉÉVVOORRAA  
19h00 - Restaurante "O Galhetas" 

 

PPOORRTTOO  
20H00 - Restaurante "Nordeste Transmontano"  

Vila Nova de Gaia 
 

VVIILLAA  RREEAALL 
19h30 - Estalagem da Quinta do Passo 

 
No dia 29 de Janeiro, na cidade de: 

 

VVIISSEEUU  
19h30 - Restaurante "Magarenha" 

 
No dia 30 de Janeiro, na cidade de: 

 

LLIISSBBOOAA  
09h00 - Voz do Operário 

 
 
 

AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  SSAARRGGEENNTTOOSS  

 

 

 



No dia 31 de Janeiro, nas cidades: 
 

AANNGGRRAA  DDOO  HHEERROOIISSMMOO  
10H00 - Missa  

12h00 - Almoço na Casa do Povo de Terra Chã 
 

CCHHAAVVEESS  
12h30 - Restaurante "O Miradouro" 

 
No dia 2 de Fevereiro, na cidade de: 

 

FFIIGGUUEEIIRRAA  DDAA  FFOOZZ  
 21h00 - Jantar 

 
No dia 3 de Fevereiro, na vila de: 

 

MMOONNTTEE  RREEAALL  
 21h00 - Confraternização 

 
No dia 5 e 6 de Fevereiro, na cidade de: 

 

PPOONNTTAA  DDEELLGGAADDAA  
Dia 5 - 21h00 - Jantar 

Dia 6 - Sessão Debate com um  membro da Direcção 
 
 
 O reforço dos direitos dos militares só é possível através da unidade, empenhamento e 
persistência de todos os sargentos em torno da sua Associação. Tem sido assim ao longo dos 
últimos 10 anos, assim terá de continuar a ser. 
  
 Por isso a tua presença é determinante para a contribuição positiva que pretendemos dar 
em matérias tão importantes como o são: o art. 31º da LDNFA; o EMFAR e o Sistema 
Retributivo. 
 
 Estamos convictos, e a vida tem-no comprovado, que vale a pena abraçar causas justas. 
 
 

VIVA O 31 DE JANEIRO 
DIA NACIONAL DO SARGENTO 


