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COMUNICADO  

ANS ““DDIIAA  NNAACCIIOONNAALL  DDOO  SSAARRGGEENNTTOO”” Nº:   03/2002 
Data:20 JAN 02 

  

 Aproxima-se mais uma vez o culminar de um novo ano de luta e de recarga dos valores e fundamentos que vêem, 
desde há anos, traçando o rumo dos Sargentos de Portugal na sua constante e incansável busca de melhores condições 
sócio-profissionais, assentes numa inquestionável dignificação da sua condição de “Cidadãos em Uniforme” de Portugal 
e desta Europa que cada vez mais nos engloba num projecto que não pode ser apenas económico, de segurança e de 
defesa, mas que tem de envolver o cidadão, enquanto factor humano insubstituível e mais especificamente, do cidadão 
militar enquanto veículo privilegiado e supremo de qualquer política de defesa, por mais sofisticados que sejam os meios 
e a tecnologia envolvidos. 
 
 A efeméride do 31 de Janeiro de 1891 – mais vulgarmente conhecida como a Revolta do Porto ou Revolta dos 
Sargentos, tem vindo a ser, de ano para ano, eleita como o “Dia Nacional do Sargento” e essa conotação é assumida, 
intencional e irreversível porque os Sargento do Portugal de hoje se revêem sem quaisquer reticências na génese desse 
movimento de revolta e consciencialização que os nossos camaradas de então encarnaram, fruto das condições indignas 
como vinham sendo tratados, aliadas à conturbada situação sócio-política que marcava o país nessa época. 
 
 É assim que a ANS – Associação Nacional de Sargentos, tem a honra e o orgulho de anunciar, desde já, a 
realização de comemorações desta efeméride, levadas a efeito pelos Sargentos de Portugal, com a consciência das 
dificuldades do presente, um pouco por todo o país, como a seguir se descreve: 
  

26 Jan 02 Reg Aut Açores – S. Miguel (Ponta Delgada)  
 Reg Aut Açores – Terceira (Lajes)  
 Reg Aut Madeira – Funchal  
30 Jan 02 Vila Real  
 Fóia  
31 Jan 02 Beja  
 Caldas da Rainha  
 Chaves  
 Coimbra  
 Entroncamento  
 Évora / Elvas / Estremoz  
 Figueira da Foz  
 Lamego  
 Porto  
 Póvoa do Varzim  
01 Fev 02 Viseu  
02 Fev 02 Lisboa  
 Reg Aut Açores – S Miguel (Ponta Delgada)  
04 Fev 02 Leiria / Monte Real  

 
 Outras realizações estão ainda a aguardar confirmação e a seu tempo serão divulgadas em toda a sua plenitude, 
salientando-se desde já que esta irá ser, certamente, uma grande jornada de unidade e análise da situação difícil que 
todos vivemos, em termos sociais, profissionais, da defesa nacional e do próprio funcionamento do país, enquanto 
projecto político e social. 

Lisboa, 20 de Janeiro de 2002 
A Direcção 


