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AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  SSAARRGGEENNTTOOSS  

 
COMUNICADO  

 

ANS  Nº:   11/2003 
Data: 20 NOV 03 

  

SSaarrggeennttooss  nnoo  PPaarrllaammeennttoo  
  

  

Os Sargentos de Portugal levaram a efeito, hoje (dia 20 de Novembro), uma 
acção nacional demonstrativa da sua incomodidade/insatisfação denominada “Vamos à 
Assembleia da República”. 

Os Sargentos de Portugal de um modo simbólico, do Sul ao Norte, Continente e 
Ilhas, foram à A.R. faltando ao almoço, com níveis de adesão superiores a 90%, 

aproveitando esse período para reflectir sobre os seus problemas de carreira, entre 
outros, que continuam sem ter a merecida atenção por parte das entidades responsáveis 
e competentes para os solucionar. 

Durante a tarde e até às 19H00, uma delegação de sargentos dos três ramos das 
Forças Armadas, devidamente uniformizados, e exercendo uma acção de puro direito de 
cidadania, distribuídos por duas galerias da Assembleia da República, assistiram ao 
debate da Lei do Orçamento de Estado. 

Os Sargentos de Portugal, apesar das incompreensíveis e ilegítimas pressões 
sobre eles exercidas, com particular incidência na Armada, (assunto sobre o qual nos 
iremos breve e oportunamente debruçar), deram uma vez mais mostras de um elevado 
espírito ético, duma enorme disciplina e forte unidade, tornando a sua acção 

irrepreensível e um exemplo ao qual o poder político não pode deixar de fazer as 
necessárias, como também correctas leituras. 

O êxito desta acção, se de alguma forma nos enche de orgulho, é um inestimável 

alento para o caminho que todos nós teremos, no futuro próximo, de trilhar. 

A dignificação das nossas carreiras assim o exige e os Sargentos de Portugal 
saberão honrar esta exigência. 

Só unidos, determinados, disciplinados e confiantes faremos valer os nossos 
direitos. 

Lutar, vale sempre a pena! 
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