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AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  SSAARRGGEENNTTOOSS  

 
COMUNICADO  

 

ANS  Nº:   01/2004 
Data: 22 JAN 04 

CCoommeemmoorraaççõõeess  ddoo  3311  ddee  JJaanneeiirroo  

DDiiaa  NNaacciioonnaall  ddoo  SSaarrggeennttoo  
  

Uma vez mais, os Sargentos de Portugal irão comemorar o 31 de Janeiro de 1891, 
Revolta do Porto, desde há muito adoptado como “Dia Nacional do Sargento”.  

À imagem dos anos anteriores as comemorações decorrerão em todo o País, por 
iniciativa dos diferentes núcleos da ANS. 

Num momento complexo da nossa vida colectiva, com um conjunto de problemas que, 
há muito, se encontram sem solução apesar de todas as diligências feitas junto da tutela, 
nomeadamente:  

- os tão sentidos problemas de carreira que condenam os sargentos a permanecerem 
longos anos no mesmo posto,  

- os efeitos da aplicação do Art.º 189.º do EMFAR (antigo Art.º 190.º) que em 31 de 
Dezembro último provocou os primeiros casos de passagem compulsiva para a situação de 
Reserva a militares detentores de vários louvores e elevadas médias de avaliação 
individual,  

- a acumulação das dívidas das ADM’s aos beneficiários,  
- os Complementos de Pensão aos reformados que continuam por pagar, apesar do 

parecer da Procuradoria Geral da República inequivocamente dar razão aos lesados,  
- a ameaça governamental de não actualizar pelo segundo ano consecutivo os 

vencimentos dos militares, degradando duramente o nível de vida de toda a família 
militar, num período em que tudo aumenta – os bens essenciais, transportes, 
combustíveis, educação, saúde – mas em que os gestores e eurodeputados são 
substancialmente aumentados, quer no salário quer nas regalias, os Sargentos 
confrontam-se com um muro de silêncio por parte do MDN, que os surpreende e choca! 

É pois neste quadro que decorrerão as comemorações do Dia Nacional do Sargento, 
momento importante e singular para demonstrarmos a nossa insatisfação, mas 
simultâneamente a nossa determinação, unidade e empenhamento na resolução dos 
nossos problemas. 

Com a nossa participação por todo o País vamos reiterar que nos mantemos 
disponíveis para encontrar os caminhos que nos levam a alcançar os nossos objectivos, 
com firmeza, lealdade e orgulhosos da nossa condição de Sargentos de Portugal! 

 
                      DESISTIR, NUNCA!!! 
 

                                                                                               A Direcção 
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