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 Como já é tradição desde 1977, os Sargentos de Portugal irão comemorar em 2005 a Revolta do 
31 de Janeiro de 1891. 
 Foi pela acção decisiva dos Sargentos na preparação da Revolta, no eclodir da mesma, pelo seu 
sacrificio sem limites, pela forma sublime como se comportaram na adversidade da derrota, pelo seu 
elevado sentido patriótico e nobreza de princípios, que a actual geração de Sargentos de Portugal 
decidiu tornar o dia 31 de Janeiro, no DIA NACIONAL DO SARGENTO. 
 Por isso, todos os anos, prestamos a nossa homenagem à gloriosa e heróica geração de 1891, não 
deixando cair no esquecimento, como desde então os sucessivos governantes procuram fazê-lo, o grito 
de liberdade e de resgate da honra da Pátria, então gritado a plenos pulmões pela população do Porto 
com os nossos camaradas à frente. 
 Ao relembrar, hoje, as causas e as razões da Revolta, não é difícil encontrar analogias com a 
realidade que vivemos: a Dignificação de toda uma classe, as questões dos vencimentos, mas 
fundamentalmente as questões relacionadas com o desenvolvimento das carreiras. Não é difícil 
encontrarmos igualmente os fazedores de promessas não cumpridas, os “amigos” que procuram criar-nos 
a ilusão das soluções “que já estão aí”, para logo, assim que alcançam o poder, nos esquecerem bem como 
às ilusões que antes nos criaram. 
 Homenagear, hoje, os heróis de 1891 não pode passar por uma mera evocação histórica, sempre 
necessária, mas tem que passar fundamentalmente pela denúncia, equação e tomadas de consciência dos 
problemas com que a actual geração de Sargentos de Portugal se debate. 
 Temos que forçosamente saber transformar estas comemorações em vigorosas acções de luta na 
defesa dos nossos legítimos interesses sócio-profissionais. 
 Assim tem sido ao longo destes últimos anos, assim terá que ser em 2005, nas diferentes 
cidades do Continente e Ilhas, onde os Sargentos se reúnam. Assim terá que ser no ano, que em breve 
começa, por razões acrescidas, face à postura não dialogante da tutela, à sua insensibilidade e recusa 
de encarar os novos tempos, ao incumprimento de várias Leis por parte do Governo e Chefias Militares. 
Temos de dar firme resposta à incidiosa e caluniosa campanha que algumas chefias lançaram sobre a 
nossa ANS. 
 Colhendo na história passada e recente, e na vida, os ensinamentos para o presente e a 
perspectivar o futuro, os Sargentos de Portugal não se deixarão iludir e muito menos enganar, por isso 
iremos fazer das comemorações do DIA NACIONAL DO SARGENTO de 2005, onde quer que 
decorram, uma grandiosa jornada de luta pelos nossos legítimos interesses sócio-profissionais, uma 
inequívoca jornada demonstrativa do nosso descontentamento, do nosso empenhamento na defesa da 
nossa ANS e das suas propostas, da nossa disciplina e da nossa inquebrantável unidade. 
 Vamos pois, todos a uma só voz, unidos num mesmo pensamento, participar nas comemorações do 
31 DE JANEIRO  DE 1891 – DIA NACIONAL DO SARGENTO. 
Saber resistir, para vencer!!  
Saibamos pois ser dignos da heróica geração de 1891! 

 
                                                                                                                              A Direcção 

Lisboa, 10 de Janeiro de 2005   
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