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Pelo sétimo ano consecutivo a ADFA e Liga dos Combatentes organizaram a corrida e a 
Marcha dos Combatentes pela Paz com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa. No ano 
em curso, para além do Montepio juntaram-se a nós a Bimbo e através dela a Global 
Energy. Este evento desportivo tem para nós combatentes um significado muito 
especial. Somos Combatentes. Tivemos em momentos das nossas vidas que pegar em 
armas para fazer a guerra. Mas procurámos fazê-la o mais humanamente possível na 
procura permanente da Paz. É esse objetivo que nos levou, através deste evento 
desportivo, a dar visibilidade à necessidade de Paz, em Portugal e no Mundo. 
 
No dia internacional da Paz decretado pela ONU e na sequência da orientação dada pela 
Federação Mundial dos Antigos Combatentes, mais uma vez marchámos e corremos pela 
Paz. Sim, os Combatentes não marcham só pela paz. Os Combatentes correm pela Paz. 
Este nosso evento é de facto a “Corrida de Lisboa e dos Combatentes pela Paz”, assim 
como a “Marcha dos Combatentes pela Paz”. Esperamos que em eventos futuros isso seja 
ainda mais visível.  
 
A adesão no ano em curso de muitos mais atletas de todas as idades, masculinos e 
femininos e jovens de todas as idades é para nós a certeza de que estamos no bom 
caminho, mas deve também servir para transmitir aos participantes que, ao fazê-lo, 
estão a homenagear os combatentes a quem foi exigido bater-se pelo país e o fizeram 
com a própria vida. Que seja uma lição para a juventude.  
 
É importante ter a noção de que esta nossa corrida teve início junto ao Monumento aos 
Combatentes da Grande Guerra na Avenida da Liberdade e terminou junto ao 
Monumento aos Combatentes da Guerra do Ultramar no Forte do Bom Sucesso, em 
Belém onde começou e terminou a Marcha. A conceção desta corrida não pode por isso 
ser deturpada, antes pelo contrário, deverá ser evidenciado pelos apoiantes que se nos 
juntarem em anos futuros, como um Hino dos Combatentes à Vida e à Paz. 
Congratulamo-nos pelo nível de adesão conseguido no ano em curso e pela muito boa 
organização da mesma.  
 
A Homenagem que, evocando o Dia Internacional da Paz, fazemos como sempre tem 
acontecido, tem duas fases:  
 

1. A primeira fase a Marcha e a Corrida dos Combatentes pela Paz e de todos os que 
a nós se desejaram juntar, como disse, como um hino à vida e à esperança de um 
futuro em paz para todos. 

2. Uma segunda fase em que junto ao Monumento os Combatentes da Guerra do 
Ultramar a Liga dos Combatentes e a ADFA colocarão uma coroa de flores em 
Homenagem aos Soldados de Portugal mortos pela Pátria. 

 



Termino, reafirmando o profundo entendimento entre a ADFA, na pessoa do Senhor 
Comendador Arruda, e a Liga dos Combatentes no sentido de continuarmos a luta pela 
dignidade dos Combatentes vivos e pela promoção da Honra e profunda e eterna 
admiração pelos combatentes mortos. Permitam-me que termine com o grito da Liga 
dos Combatentes: 
 
 

Liga dos Combatentes 
Valores Permanentes 
Liga dos Combatentes 
Em todas as Frentes 

 


