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31 de Janeiro, DIA NACIONAL DO SARGENTO! 
 

No próximo dia 29 de Janeiro de 2005 vamos comemorar o 113º 
aniversário da Revolta do Porto, Dia Nacional do Sargento. Este ano a 
efeméride vai-se realizar em Lisboa, no restaurante da FIL no Parque das 
Nações. 
 
À semelhança dos anos anteriores, as comemorações do 31 de Janeiro 
realizar-se-ão em quase duas dezenas de cidades por todo o território 
nacional, reflectindo a implantação das Forças Armadas, e será mais uma jornada de unidade e de 
divulgação dos nossos problemas. A presença de todos e de cada um de nós é vital para a resolução 
dos múltiplos problemas que nos afectam e persistem sem resolução. 

 
Vivemos um período pré-eleitoral que realça a importância 
da participação nestas comemorações, pois, 
independentemente dos resultados que sairem dessa 
consulta popular e do Governo que daí resultar, é 
importante que saibam quais os problemas que os 
sargentos têm para lhes colocar e serem resolvidos, as 
soluções que há anos e anos preconizamos para o efeito e 
a disposição e unidade com que encaramos a luta 
necessária para a sua obtenção. 
 
Hoje como ontem, continuamos a defender que o 
associativismo se constrói com o esforço e empenhamento 
dos homens e da coerência que existe entre as soluções 
propostas e as necessiades orgânicas das FA’s. 

 
Este ano nas comemorações estarão em debate  
os seguintes temas: 
 

• Cumprimento das leis; 
• Desenvolvimento das carreiras; 
• Dignificação dos vencimentos. 

 
 
 

 
Por um grande 31 de Janeiro! Vamos todos à FIL! 
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