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Exmo. Senhor SEDNAM 
 
Permita-me que agradeça a V. Exª ter-se dignado estar presente nesta cerimónia 
simples, mas muito significativa, para o desenvolvimento de uma das atividades 
fundamentais da Liga dos Combatentes e para a sua modernização. Nunca é demais 
recordar os fundamentos da nossa razão de existir e consta da Ata nº 1 da nossa 
fundação: Face ao abandono e incapacidade do Estado para fazer face aos graves 
problemas que os combatentes enfrentaram ao regressar da IGG, a Liga dos 
Combatentes organizou-se como Instituição imanente da Sociedade Civil para 
garantir solidariedade e apoio mútuos para com os mutilados, gaseados, doentes, 
carenciados, excluídos, idosos e suas famílias e assim tem sido até hoje após, outros 
conflitos e será no futuro. Comprometeu-se então o Estado a apoiar a Liga dos 
Combatentes e, da mesma forma, consta hoje nos Estatutos da Liga dos 
Combatentes, esse compromisso histórico e permanente dos Governos. Por outro 
lado, no Art.ºº 2º estabeleceu os objetivos da nossa Instituição é referido que a Liga 
se obriga a cooperar com as Entidades Governamentais e Institucionais no apoio aos 
Combatentes em especial os mais carenciados. Consideramos por isso natural que 
sentindo o Estado dificuldades em garantir o apoio à saúde dos Combatentes, se 
socorra da Instituição como a Liga dos Combatentes, sobre a qual tem tutela e lhe 
garanta os meios necessários à melhoria do apoio à saúde física, mental e à inclusão 
social dos combatentes. 
 
Surgem assim Despachos ao nível do Ministério da Defesa Nacional que vêm 
complementar falhas nomeadamente aos Sistema nacional de Saúde e da Rede 
Nacional de Apoio ao Nível do Ministério da Saúde. Desses Despachos resultaram 
Protocolos que foram assinados entre o MDN e a Liga dos Combatentes e que no 
âmbito da Saúde, é exigente quanto aos meios humanos e infraestruturas 
necessárias para que esses apoios fossem concedidos. Daí resultou que desde há 
dois anos a esta parte a Liga dos Combatentes inovou e modernizou o apoio 
tradicional que vinha garantindo, normalmente em simbólico e reduzido apoio 
financeiro que pouca capacidade tinha para a resolução efetiva de problemas de 
combatentes e pouco tinha de apoio e contacto humano. Hoje encerramos o 
primeiro ciclo desse Programa Estruturante a que chamámos “Cuidados de Saúde” 
e que materializa, no terreno, o objetivo definido em 2003 com a elaboração do 
estatuto daquilo que denominámos “Centro de Estudos de Apoio Médico, 
Psicológico e Social” e que se tornou uma realidade. Se há hoje alguém 
recompensado, satisfeito e de consciência tranquila, sou eu. Por isso agradeço a 
todos os que permitiram que estes objetivos fossem alcançados. A partir daqui, direi 
que não há crise que justifique que a mesma deva ser paga com a falta de apoio à 



saúde física e mental dos Combatentes carenciados, à sua recuperação e inclusão 
social, enfim à defesa e promoção da Solidariedade e dos Valores Históricos, 
Culturais, do Ensino e do Trabalho que os nossos Estatutos tão claramente 
explicitam. Somos equiparados a IPSS, mas antes do sermos, já o éramos e 
continuaremos a ser. Cabe aos homens, tomarem em suas mãos e otimizar a 
organização e infraestruturas recebidas. Felicito-me por ver presentes responsáveis 
por órgãos de saúde locais. 
 
Só em conjunto e em trabalho coordenado e cooperante poderemos multiplicar as 
nossas potencialidades e garantir um melhor apoio. Agradeço à Direção do Núcleo 
de Coimbra e ao seu Presidente, Cor Teixeira, ao Cor. Hilário, Vogal da DC 
responsável por esta área, ao Major Dr. António Correia, Psicólogo clínico, grande 
impulsionador, entusiasta e coordenador deste projeto e finalmente ao Dr. Silva. 
Santos e sua equipa que assumem a responsabilidade de pôr a funcionar e 
desenvolver este projeto no Centro do País. Ao Sr. Presidente da Câmara de Coimbra 
o nosso muito obrigado por mais uma vez estar presente numa ação da Liga dos 
Combatentes e por todo o apoio e compreensão que tem demonstrado. A todas as 
entidades e autoridades que nos deram a honra da vossa presença muito obrigado 
a todos. 
 
Termino, citando o nosso próprio grito: 
 

Liga dos Combatentes 
Valores Permanentes 
Liga dos Combatentes 

Em todas as Frentes 


