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Duas Palavras. Um Voto amigo e familiar de Esperança 
 
Mas torna-se necessário alguma coragem para hoje desejar Boas Festas a alguém! 
 
Ronda o cinismo fazer esses votos de forma generalizada. 
 
As más notícias nacionais e internacionais estão em alta e entram com preocupação 
no dia-a-dia do cidadão comum e logicamente do cidadão combatente. Os otimistas 
necessitam coragem e os pessimistas arriscam a depressão. Se é difícil governar 
mais difícil se torna ser governado. Grande parte do mundo rejubilou com a queda 
do comunismo perante o capitalismo. Este porém parece ter adoecido gravemente 
no hospital da globalização com a penicilina deteriorada do mercado. A pandemia 
da gripe financeira e económica foi bem mais grave e real do que a da gripe das 
aves... Com uma agravante, é que embora o Homem, tenha rapidamente 
identificado os vírus mortais, a cura prevê-se que vá demorar anos. Todos o 
afirmam, A situação é séria e grave. Temos que continuar a acreditar que é na 
democracia e no sistema, ainda que regenerados, e no diálogo construtivo alargado 
que devem ser encontradas soluções. 
 
Combatentes, como já tenho afirmado, alguém parece chamar novamente por nós! 
A Pátria que nos levou a pegar em armas, leva-nos agora a pegarmos nas nossas 
Forças Morais para ajudar a minimizar o clima de tensão que parece emergir da 
sociedade, nos mais variados sectores, e contribuirmos, com o nosso esforço e 
saber, para a resolução dos problemas do país e dos combatentes. Pertencemos ao 
conjunto daqueles portugueses que não necessitam de ser incentivados para meter 
a palavra Pátria no discurso. Em períodos de crise ou guerra é importante o refúgio 
nos Valores que sustentem a Alma e estimulem a Ação. Nós sabemos que assim é. 
Outros parecem não querer aproveitar oportunidades que se lhes deparam nesse 
campo, para fortalecerem a sua ação, estimularem os que neles se deviam rever e 
acreditar e, em conjunto, refletirem sobre o futuro a construir. 
 
Combatentes e Membros da Liga dos Combatentes 
Boas Festas possíveis! 


