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“A Consciência de ter
Consciência de Classe!”
Estão de novo em curso os trabalhos
organizativos para as comemorações do “31 de
Janeiro – Dia Nacional do Sargento”.
Estes actos comemorativos terão início nos
próximos dias 25 e 26 de Janeiro no Funchal, e
prosseguirão por mais de duas semanas, a nível
nacional, continente e ilhas, e ainda a nível
internacional, nos locais em que se encontrem
Sargentos portugueses em missão de serviço.
Tendo como referência os heróis do 31 de
Janeiro de 1891, que não aceitaram o
“Ultimatum” imposto a Portugal pela coroa
britânica, que não aceitaram a degradação das
condições de vida dos portugueses, que não
aceitaram o tratamento discriminatório em
prejuízo das suas carreiras que se vivia no meio
militar da altura, que não aceitaram a
corrupção, a inoperância e a submissão dos
governantes de então e muito menos aceitaram
ver uma Pátria velha de séculos ser colocada de
joelhos perante as exigências de potências
estrangeiras que se diziam aliadas mas que na
verdade conduziam Portugal e os portugueses à
miséria, à indigência e à perda da sua
soberania, passados 128 anos continuamos a
olhar o seu exemplo e a ser continuadores da
sua obra.
Em simultâneo com o assinalar do 128º
aniversário da “Revolta do Porto de 31 de
Janeiro de 1891” e com as comemorações do
“31 de Janeiro – Dia Nacional do Sargento”,
vai decorrer o acto eleitoral para os órgãos
sociais que irão conduzir os destinos da ANS
durante o biénio 2019/2020.
Apelamos à massa associativa para que
participe activamente nestas comemorações,
em todos os locais em que ocorram e que,
convictamente, cumpra o seu dever e direito
de voto na eleição para os novos órgãos
sociais, quer seja através do voto por

correspondência,
quer
seja
votando
presencialmente na Assembleia Geral Eleitoral
que decorrerá entre as 09:00 e as 13:00 do
próximo dia 2 de Fevereiro, Sábado, na Casa
do Alentejo, em Lisboa, onde, em simultâneo,
será também assinalada a efeméride que
durante estes dias comemoramos.
No ano em que se assinalam os trinta anos
de
existência
da
ANS,
organismo
representativo dos Sargentos de Portugal, voz
necessária de uma classe que tem a
consciência que só lutando se defende e
alcançará a dignidade de uma vida profissional
a que também temos direito, foi mais uma vez
apresentada na Assembleia da República, na
circunstância, pelo grupo parlamentar do
Partido Comunista Português, a proposta para
consagrar o dia 31 de Janeiro como Dia
Nacional do Sargento, salientando o seu
significado histórico e enaltecendo o papel
patriótico dos Sargentos de Portugal!
Façamos com que as comemorações do “31
de Janeiro – Dia Nacional do Sargento” sejam,
mais uma vez, na prática, aquilo que à
Assembleia da República apenas falta consagrar
formal e institucionalmente!
Saibamos tomar nas nossas mãos a condução
do futuro das nossas vidas e das vidas dos
nossos filhos.
Saibamos defender o futuro das gerações
desta Pátria portuguesa!
Estejamos disponíveis para participar
activamente nas iniciativas para as quais
venhamos a ser chamados na defesa dos
princípios e valores constitucionais que
jurámos.
Não nos acomodemos!
Não nos resignemos!
A Direcção
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