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Joaquim Chito Rodrigues
Tenente-General

Presidente da Direcção Central

17 Coimbra
Rua da Sofia, 136
3000-389 Coimbra
Tel/Fax: 239 823 376/ 239 833 718

18 Covilhã
Rua do Rodrigo, 65
6200-188 Covilhã
Tel e Fax: 275 323 780
liga.covilha@sapo.pt/gmail.com

19 Elvas
Rua Isabel Maria Picão, 7
7350-476 Elvas
Tel: 963 302 870
ligacomb.elvas@sapo.pt
Ligacomelvas.no.sapo.pt

20 Entroncamento
Vila Nova da Barquinha
Rua Eng. Ferreira Mesquita, 1
2330-152 Entroncamento
Tel: 249 719 101
entroncamento@ligacombatentes.org.pt

21 Espinho
Rua 43, 474, 1.º - Sala C
4500-801 Espinho – Tel: 227 324 799

22– Estremoz
Portas de Sta. Catarina - Prédio Militar 22
7100-110 Estremoz – Tel: 268 322 390
nucleoetz@hotmail.com

23 Évora
Rua dos Penedos, 10
7000-531 Évora
Tel: 266 708 682
liga.dos.combatentes@gmail.com

24 Faro
Rua Dr. José de Matos, 115 - B,  r/c
8000-501 Faro – Tel/Fax: 289 873 067

25 Figueira da Foz
Rua Rancho das Cantarinhas, 44,  r/c
Buarcos 3080-250 Figueira da Foz
Tel: 233 428 379

26 Funchal
Rua Ribeirinho de Baixo, 33 B, 4.º - Dto.
9050-447 Funchal – Tel: 291 220 141
nfunchal-geral@sapo.pt

27 Guarda
Praça Dr. Francisco Salgado Zenha
6300-694 Guarda
Tel: 271 211 891

28 Lagoa/ Portimão
Rua Alexandre Herculano, 20 , r/c
Apartado 265
8400-370 Lagoa
Tel: 282 089 169

29 Lagos
Rua Castelo dos Governadores, 60
8600-563 Lagos
Tel: 282 768 309

30 Lamego
Urbanização da Urtigosa, Lote 8, Cave  - Esq.
5100 Lamego
Tel: 254 613 565
lcnlamego@sapo.pt

31 Leiria
Av. 25 de Abril, Lote 12, r/c  - Dto.
2400-265 Leiria
Tel: 244 001 600
leiriliga@gmail.pt

32 Lisboa
Rua João Pereira da Rosa, 18,  r/c
1249-032 Lisboa
Tel/Fax: 213 470 677
nucleolisboaligacombatentes@gmail.com
lisboa@ligacombatentes.org.pt

33 Loulé
Rua Eng. Duarte Pacheco, 61, 1.º - Dto.
8100-570 Loulé
Tel: 289 413 726
Tlm: 91 339 45 70
nucleo.loule@gmail.com

34 Mafra
Praceta dos Combatentes
2640 Mafra
Tlm: 96 738 46 86

35 Manteigas
Rua Dr. Pereira de Matos
6260 Manteigas
Tel: 275 981 035

36 Marinha Grande
Rua do Ponto da Boavista, 12
2430-051 Marinha Grande
Tel: 244 550 488
ligamg@sapo.pt

37 Mêda
Bairro Senhora das Tábuas
6430-110 Mêda

38 Monção
Rua Dr. Álvares Guerra, 48/52
(Apartado 92)
4950-433 Monção
Tel: 251 652 521

39 Montargil
Travessa dos Combatentes, 5
7425-141 Montargil
Tel: 242 904 624 / 936 910 071

40 Montemor-o-Novo
Rua de Aviz, 39/41/43
7050-088 Montemor-o-Novo
Tel / Fax:266 896 668/ 266 891 149

41 Montijo
Rua Manuel Neves Nunes
de Almeida, 32, 1.º - Dto.
2870 Montijo
Tel: 212 310 364

42 Mora
Rua do Parque, 3 - Apartado 28
7490-244 Mora
Tel / Tlm:266 403 247 / 93 852 92 26

43 Oeiras/Cascais
Rua Cândido dos Reis, 216, 1.º
2780-212 Oeiras
Tel / Fax: 214 430 036 / 214 694 826
ligacombatentesoeiras@clix.pt

44 Olhão
Rua 18 de Junho, 251/257
8700-568 Olhão
Tel: 289 706 826
ligacombatentesnolhao@sapo.pt

45 Oliveira de Azeméis
Rua António Alegria, 223, 1.º
3720-234 Oliveira de Azeméis
Tel / Fax: 256 688 112
ligacombatentesoz@sapo.pt

46 Oliveira do Bairro
Rua Senhor dos Aflitos, 15-A, r/c
3770-102 Oliveira do Bairro
Tel: 234 747 897
ligacombatentes.ob@iol.pt

47 Penafiel
Rua Engenheiro Matos, 20
(Antigo Matadouro Municipal)
4560-465 Penafiel
Tel: 255 212 706

48 Pinhel
Rua da República - Merc. Municipal, Loja 3
6400-440 Pinhel
Tlm: 967 397 369

49 Ponta Delgada
Av. António José de Almeida, 27, 1.º - Dto.
9500-053 Ponta Delgada
Tels: 296 282 333 / 919 534 059
liga.combatentes.pdl@gmail.com

50 Portalegre
Rua 15 de Maio, 3
7300-206 Portalegre
Tel/Fax: 245 202 723
ligacombatentes.portalegre@net.pt

51 Porto
Rua da Alegria, 39
4000-041 Porto
Tel: 222 006 101

52 Póvoa de Varzim
Rua Latino Coelho, 1007, r/c
4490-650 Póvoa de Varzim
Tel: 252 627 220
nucleopvarzim@sapo.pt

53 Queluz
Rua Dr. Manuel Arriaga, 64 - A
2745-158 Queluz
Tel: 309 909 324
lcomb_queluz@netcabo.pt

54 Regu. de Monsaraz
Rua João de Deus, 14
7200-376 Reguengos de Monsaraz
Tlm: 963 090 135
lcnrmonsaraz@sapo.pt

55 Rio Maior
Rua João de Deus, 41, r/c
2040-287 Rio Maior
Tel/Fax: 243 908 107
rm.ligacombatentes@sapo.pt

56 Santarém
Travessa dos Pasteleiros, 16
2000-043 Santarém
Tel: 243 324 050
liga.santarem@sapo.pt

57 Sesimbra
Travessa Cândido dos Reis, 9, 1.º
2970-789 Sesimbra
Tel: 212 280 306

58 Setúbal
Rua dos Almocreves, 62, r/c
2900-213 Setúbal
Tel: 265 525 765

59 Sintra
Rua Dr. António José Soares, 2 - Portela
2710-423 Sintra – Tlm: 916 449 632
sintra@ligacombatentes.org.pt

60 Tavira
Rua TCor Melo Antunes, 2, r/c - Dto.
8800-687 Tavira
Tel: 281 324 108

61 Tomar
Praceta Dr. Raul Lopes, 1, r/c
2300-446 Tomar
Tel/Fax: 249 313 411
lcntomar@sapo.pt

62 Torres Novas
Rua Miguel de Arnide
Prédio Alvorão, 69-A, r/c - C
2350-522 Torres Novas
Tel: 249 822 038
nlctnovas@gmail.com

63 Valença
Rua José Rodrigues
4930 Valença

64 Vendas Novas
Rua General Humberto Delgado, 47 - C
7080-167 Vendas Novas
Tel: 265 087 654

65 Viana do Castelo
Rua de S. Pedro, 39, 1.º
4900-538 Viana do Castelo
Tel: 258 827 705

66 Vila Franca de Xira
Alameda Capitães de Abril, 18 - Cave A
2600-125 Vila Franca de Xira
Tel: 263 276 146

67 Vila Real
Largo Conde de Amarante,
Edifício do Governo Civil, r/c
5000-529 Vila Real
Tel: 259 324 379

68 Vila R. de S. António
Av. da República - Fronteira Fluvial
(Antiga Alfandega)
8900-206 Vila Real de Santo António
Tel/Fax: 281 544 877
combatentesvrsa@gmail.com

69 Vinhais
Largo dos Combatentes da Grande
Guerra - Arrabalde - Casa da Assistência
5320-318 Vinhais

70 Viseu
Rua da Prebenda, 3, r/c
3500-173 Viseu – Tel. 232 423 690
nucleo.viseu-lc@sapo.pt

1 Winnipeg (Canadá)
1331 Downying St. Winnipeg,
Manitoba, R3E 2R8 – Canadá
Tels: 204 772 1760/228 1132

2 Quebec (Canadá)
Cp 42027 – Succ. Jeanne
Manse, Montreal
QC, Canadá – H2w2t3

3 Ontário (Canadá)
1171 Dundas Street West, Toronto
Ontário M6J 1x3
Tel: 416 534 75 15
Fax: 416 534 31 71

4 Sallaumines (França)
24 Rue de Quimper
62430 Sallaumines
Tel: 0033 21677052

5 Gabu
Rua Sello Coiada-Gabu
Guiné-Bissau

6 S. Vicente/Mindelo
Chã de Marinha
Ribeira de Julião
Cabo Verde
C.P. 89A-5V
Tel: 2329105

Núcleos da  Liga dos Combatentes  no País

e  no estrangeiro

1 Abrantes
Rua do Arcediago, 16
2000-399 Abrantes
Tel: 241 372 885
núcleo.liga.combatentes@gmail.com

2 Alcácer do Sal
Calçada 31 de Janeiro, 21
7580-098 Alcácer do Sal
Tel: 96 876 43 23
combatentes.alcacer@gmail.com

3 Alcobaça
Rua Luís de Camões, 63, r/c - D
2460-014 Alcobaça
Tel: 262 597 616
liga.combatentes@netvisao.pt

4 Almada
Praça Gil Vicente, 13, 4.º - F
2800-098 Almada
Tel: 212 751 988

5 Angra do Heroísmo
Largo da Boa Nova
9700-031 Angra do Heroísmo
Tel: 295 212 277
ligacomb_ahpv@sapo.pt

6 Aveiras de Cima
Rua António Amaro dos Santos, 5
2050-075 Aveiras de Cima
Tel: 263 476 796

7 Aveiro
Rua Eng. Von Halfe, 61, 1.º - C
3800-177 Aveiro – Tel: 234 427 878

8 Azambuja
Rua Boavista Canada, 20
2050 Azambuja
Tel: 263 418 160

9 Batalha
Rua Maria Júlia Sales Oliveira Zuquete
Moinho de Vento – Apartado 104
2440-901 Batalha
Tel: 244 765 738
ligacombatentesbtl@sapo.pt

10 Beja
Praça da República, 42, 1.º
7800-427 Beja
Tel: 284 322 320

11 Belmonte
Edifício Multiusos - Sala 1
Rua Pedro Álvares Cabral
6250-086 Belmonte

12 Braga
Bêco do Eirado, 13, 1.º
4710-237 Braga
Tel: 253 216 710
lcombatentes.braga@sapo.pt

13 Bragança
Edif. Principal - Largo General Sepúlveda
Apartado 76  – 5300-054 Bragança
Tel: 273 326 394
ligabr@sapo.pt

14 Caldas da Rainha
Pavilhões do Parque D. Carlos I
2500-109 Caldas da Rainha
Tel/Fax: 262 843 142
lcomb.nuc.crainha@live.com.pt

15 Castelo Branco
Rua de Santa Maria, 104
6000-178 Castelo Branco
Tel: 272 323 757

16 Chaves
Terreiro de Cavalaria, 2
5400-193 Chaves
Tel: 276 351 399
chaves@ligacombatentes.org.pt

Temos hoje um Portugal de profundos e demasiados antagonismos e
contradições. Em 2040 teremos um Novo Portugal!

Um Portugal sem Combatentes da Guerra do Ultramar, sem Combatentes do
25 de Abril, sem Políticos com ou sem complexos desses momentos verdadei-
ramente importantes da História de Portugal.

Então, aqui e ali, apenas um ou outro afloramento remanescente de uma
manta psicológica que cobriu, afectou e dividiu portugueses, será incorporado
no comportamento  emocional dos que continuarão a construir Portugal.

Como noutras épocas, uma vez mais, combatentes a quem a vida conduzir
até 2040, serão então acolhidos e acarinhados como uma espécie de Heróis do
Século Passado.

Então, o peso das vozes dos que se levantaram na defesa das Forças
Armadas, na Guerra que tiveram que travar em África e dos que se bateram
pelo reconhecimento e dignidade dos que nela então serviram Portugal, não
terão mais eco, não provocarão mais custos e deixarão de ser uma presença
incómoda.

Então, igualmente, os que escreveram ou discursaram sobre quem fez ou
deixou de fazer o 25 de Abril; - Quem fez ou deixou de fazer o 25 de Novembro;
- Quem, após esses acontecimentos, conduziu o País sem disfarçar o incómodo
do peso desse milhão de portugueses que se bateu em África a mando de uma
política cega e teimosa; - Quem apoiou ou deixou de apoiar os Combatentes
da Guerra do Ultramar e suas famílias; - Então, tudo será já passado.

Mas quer se queira, quer não, será um passado com História.
Não estarão mais em campo os antagonismos e contradições político-militares

que ajudaram a semear, na sociedade portuguesa no final do século XX e princípio
do século XXI, roturas com o passado que os antecedeu. Nesse Novo Portugal
2040, já alguém poderá afirmar ou escrever sem rótulo sobre tais feitos e suas
consequências.

Os netos não deixarão de escrever sobre a História de seus avós.
Enfim, esses avós serão, na História de Portugal, uma geração tão notória

como o foi a geração que iniciou o Império. Pela simples razão que foi a geração
que acabou por fazer a guerra e a acção militar que puseram fim a esse mesmo
Império. A geração da 2.ª Guerra Mundial, da Guerra Fria da NATO, da Guerra
Quente do Ultramar, do 25 de Abril, enfim do Fim dos Impérios.

Com o acordo de uns e o desacordo de outros, não há forma de os riscar do
Mapa de Portugal. Nesse Novo Portugal, os portugueses considerarão que
houve então, como sempre houve na História de Portugal, Combatentes e
Heróis... não se sabe se também Santos!

Entretanto hoje, a nós Combatentes ainda vivos dessa Guerra do Fim do
Império, cabe-nos contribuir e tudo fazer pelo reconhecimento e dignidade dos
que serviram e servem as Forças Armadas. Sem humilhações ou vergonhas
impostas, antes pelo contrário, com o sentimento de um novo olhar de apreço
pelos sacrifícios passados e feitos conseguidos. Com pelo menos a sensação de
que os responsáveis de ontem e de hoje assumiram e assumem as decisões
que tomaram e reconhecem os que sofreram as consequências dessas suas
decisões. Que sintamos um contributo visível para a Honra que sentimos e
Dignidade interior que respiramos. Que o Congresso dos Combatentes de 11 de
Junho tenha para isso contribuído.

Um novo Portugal

Matosinhos
Rua Prof. Rocha Pereira, 128
4250-007 Porto
Tels:  96 757 65 09 - 22 401 49 13

Nesse Novo Portugal, os
portugueses considerarão

que houve então, como
sempre houve na História de

Portugal, Combatentes e
Heróis... não se sabe se

também Santos!

Combatentes
e heróis
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Aatribuição deste estatuto foi decidida
em sessão solene, na sede social da

Liga dos Combatentes, por ocasião da
primeira homenagem nacional dos Com-
batentes por Portugal, aos agraciados
com esta Ordem cimeira da República,
que integra o Programa Nacional das
comemorações do Bicentenário desta
Ordem. Já este ano Jaime Neves foi
promovido a Ten. General.

Alvará da Torre e Espada

Considerando que o Coronel de
Infantaria Comando Jaime Alberto
Gonçalves das Neves ao longo da
sua brilhante e valorosa carreira
militar prestou altos serviços às for-
ças e à Pátria, marcados pelo heroís-
mo, abnegação, altruísmos e notá-
vel espírito de decisão; Consideran-
do que no comando de tropas em
campanha revelou invulgares quali-
dades de chefia, espírito de missão,
coragem e sangue frio em acções de
alto risco debaixo de fogo; Conside-
rando que o Coronel Jaime Neves
teve uma participação decisiva nas
acções militares que conduziram à
restauração da democracia em Por-
tugal e à sua intransigente defesa,
nomeadamente pela sua actuação
em 16 de Março de 1974, em 25 de
Abril de 1974 e em 25 de Novembro
de 1975 e que teve acção importan-
tíssima na restauração da disciplina
nas Forças Armadas; Considerando
as qualidades de carácter, generosi-
dade e frontalidade que são timbre

O Major General Jaime Neves, é
membro honorário da Liga dos
Combatentes, título que lhe foi

conferido pela Assembleia Geral,
ouvido o Conselho Supremo e por

proposta da Direcção Central.
A distinção atribuída ao General

Jaime Neves,  resulta da
condecoração com a Ordem

Militar da Torre e Espada,
conferida pelo Presidente da

República, na qualidade de
Presidente de Honra do Conselho

Supremo da LC.

Membro honorário da Liga promovido a  General
da sua personalidade e o prestígio
nacional de que goza, quer entre os
seus camaradas de armas, quer na
sociedade civil; Considerando os
efeitos de heroísmo militar e cívico
do Coronel Jaime Neves, as eleva-
das condecorações e significativos
louvores, que lhe foram atribuídos
ao longo de toda uma carreira mili-
tar, que constitui, elevado exemplo,
e o elegeu como motivo do maior
prestígio, para as Forças Armadas e
credor da gratidão, do povo português;
Mário Soares, Presidente da Repúbli-
ca e grão-mestre das Ordens Honorí-
ficas Portuguesas, faz saber que, nos
termos da respectiva Lei Orgânica,
aprovada pelo Dec. - Lei n.º 414-A/
86, de 15 de Dezembro, confere ao
Coronel de Infantaria «comando» Jai-
me Alberto Gonçalves das Neves, de
nacionalidade portuguesa, o grau de
grande-Oficial com palma da Ordem
Militar da Torre e Espada, de Valor,
Lealdade e Mérito. 

Presidência de República,
24 de Julho de 1995

Jai
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Ne
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Destaque

Desde Janeiro de 2009, está apresentado na Sede da Liga dos
Combatentes o Tenente Coronel QTS, Carlos Manuel da Silva
Tavares Correia, a prestar apoio no âmbito do Programam “Conser-
vação das Memórias”, tendo já participado na Missão de interven-
ção em Gabu (Guiné-Bissau) que decorreu de 22 de Março a 04 de
Abril. Do seu currículo consta uma comissão como Alferes Miliciano

na Ex-Província da Guiné (1970/1972), GACA 2 (1973/1975), BSM (1975/1981),
RIAH (1981/1983), BCAÇ N.º5 (1985/1986), RIT (1986/1990), TMTT (1990/1994),
EME (1994/1997), CTM (Angola) 1997/1998, CCSL (1998/1999), IGE (1999/2000),
BMI (2000/2001), DDHM (2001/2003) e BRIGMEC (2003/2008). Foi promovido ao
actual posto em Fevereiro de 2004. 
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Numa das  edições  recentes da
revista «Combatente» (segundo

informações que na altura nos chega-
ram), publicámos uma breve resenha
sobre a vida do Major David Neto onde
afirmámos  que era o militar português
mais condecorado de sempre. Sabemos
agora que também o Tenente Coronel
Perestrello da Silva, recebeu inumeras e
importantes condecorações, que fazem
dele um dos militares mais condecora-
dos em campanha, de sempre.

Sem se tratar de uma competição, é
bom que se saiba quem são os nossos
heróis e, assim, prestar-lhes a devida
homenagem.

O Tenente Coronel Perestrello da
Silva possuía as seguintes condecora-
ções: Grau de Comendador e de  Cava-

Dos pressupostos que levaram à
sua condecoração, consta, para a

história, que «o tenente  Perestrello
da Silva, oficial que eu já tive oportu-
nidade de apreciar em outras situa-
ções arriscadas na primeira linha e
que, nesta acção eu vi intrépido e reso-
luto à frente dos seus subordinados,
entre os quais ganhou extraordinário
prestígio, merece ser distinguido pela
maneira como conduziu e dirigiu a sua
companhia na ocupação das posições,
pela coragem e valentia com que se
defendeu e, mais tarde, tendo assumi-
do o comando do Batalhão, na fase
mais crítica do combate, pela compe-
tência e sangue frio que demonstrou na
organização e direcção da retirada, ini-
ciada em momento oportuno, e prolon-
gando a resistência, de posição em
posição, conseguindo sensível demora
no avanço do inimigo. Demais, sabe-se
que este oficial depois se distinguiu em
serviços prestados pelo B.I. 14, na oca-
sião da ofensiva vitoriosa dos aliados».

DestaqueDestaque

O Tcor. Henrique Augusto Perestrello D’Alarcão e
Silva, nasceu em Braga a  2 de Dezembro  de 1891 e
faleceu em Lisboa  em 9 de Dezembro de 1954.  Cursou
o Colégio Militar e combateu no Sul de Angola e na
Flandres durante a I G.G. Foi o oficial com mais linhas de
fogo e o militar com as mais altas condecorações
portuguesas, em campanha.

Foi professor do Colégio Militar, Sub-Director do
Instituto Profissional dos Pupilos do Exército e Coman-
dante do Regimento de Infantaria N.º 1.

Tem as suas condecorações expostas no Museu das
Oferendas do Mosteiro de Santa Maria da Vitória, na
Batalha.

Comandou a Escolta de Honra aos «Soldados Desco-
nhecidos» ao Mosteiro da Batalha – Sala do Capítulo.

Foi Porta-Bandeira na Festa da Vitória em Paris, sob
o comando do capitão Ribeiro de Carvalho.

Foi igualmente Porta-Bandeira na Festa da Vitória em
Bruxelas sob o comando do Major André Brun, desfilan-
do perante a tribuna onde estava o Rei Alberto da
Bélgica e o Rei D. Manuel, já no exílio.

leiro da Ordem Militar da Torre e Espa-
da de Valor, Lealdade e Mérito, com
Palma; Medalha de Prata e Valor Mi-
litar, com Palma (letra C) Três Cruzes
de Guerra; Graus de Oficial e Comen-
dador da Ordem Militar de Aviz; Me-
dalha da Cruz Vermelha de Mérito;
Medalha de Ouro e Prata de Compor-
tamento Exemplar; Medalhas Come-
morativas das Campanhas do Exército
Português no Sul de Angola e em
França em  1918; Medalha da Vitória;
Ferrager da Ordem de Torre Espada,
entre outras.

O espólio do Tenente Coronel Peres-
trello, está depositado no Mosteiro da
Batalha e foi doado pelos seus filhos,
um dos quais, o Coronel António Peres-
trello lhe dedicou um poema. 

Estes feitos, foram bem caracteriza-
dos, numa sessão realizada na Socie-
dade de Geografia de Lisboa, em que
o General Santos Correia, a propósito
do 9 de Abril, disse:

«Bout Deville – Em cumprimento da
missão recebida do Cap. Vale de An-
drade, comandante do B.I. 14, o Ten.
Perestrello da Silva, comandante da
2.ª Companhia, ocupou, pelas 8 horas,
o posto de Eton, onde se manteve até
perto das 12 horas.

Tornada insustentável a ocupação do
posto pela violência do bombardea-
mento, o Ten. Perestrello retirou so-
bre Bout Deville, onde se encontrava
o comandante do Batalhão, com a 3.ª
Companhia (Ten. Aníbal de Azevedo)
e um pelotão da 4.ª Companhia.

Bout Deville foi o centro de uma
valorosa resistência. Tendo sido feri-
do o Cap. Vale de Andrade, assumiu o
comando o Ten. Perestrello, que, pela
sua competência e exemplo que dava
da sua valentia, ganhou a confiança

dos seus cooperadores e conseguiu
manter sempre elevado o espírito
combativo dos que lutavam sob as
suas ordens.

A massa inimiga aumentava cons-
tantemente. A fim de evitar o envol-
vimento, Perestrello retirou sobre Clif-
ton (P), sempre combatendo. Encon-
trou aí uma secção inglesa com duas
metralhadoras. Nova e valorosa resis-
tência foi aí efectuada e mantida até
que nova ameaça de envolvimento
levou o Ten. Perestrello a retirar, com
a secção inglesa, sempre combaten-
do, sobre Pont Riqueul, onde conti-
nuou a resistir até à chegada das
forças inglesas (1 ou 2 batalhões).
Então, as forças do Ten. Perestrello,
exaustas por quatro horas de luta
constante e violenta, durante a qual
tiveram uns 50 mortos e mais de uma
centena de feridos, cumprida com
heroísmo a missão recebida, sempre
ordenadamente, retiram na direcção
de Merville».

É dos militares portugueses
mais condecorados
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Um herói
do 9 de Abril Resistir até poder com actos de bravura

O Clarim do Silêncio*
(Ao 9 de Abril)

Do rufar do tambor
Ao clarim do silêncio
A morte vem marchando…

…entre a chuva
das balas
que molha estropiando
e mutilando
corpos ensanguentados
de pó
e aventura
lutando
moinhos de aragem
com armas luzentes
da doirada miséria
em passo firme
de coragem
vagueando dependentes
das almas de inferia
que o tempo come
e consome
de voragem:
marchando sorridentes!...

…e aqueles, que escapando
vivos dos túmulos
ou dos sacos de areia
entricheirados
vão olhando
os raios dos «raides»
perdidos no clarão
da terra de ninguém
sem tréguas…
estão, então tropeçando
no arame farpado
da vigília da noite infinda
para aquém
e para além
da  angústia e da traição!...

Do rufar do tambor
Ao clarim do silêncio
A morte foi marchando!...

* Poema da autoria do Coronel
António Perestrello dedicado à
memória de seu pai.

Dados biográficosOs filhos do Tenente Coronel Perestrello
depositaram as suas condecorações
no Museu das Oferendas na Batalha
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Apesar de ter sido o iniciador das
acções  no terreno e profundamen-

te conhecedor dos tramites a seguir para
a preparação de nova missão, tudo se fez
para que a seguinte tivesse lugar, dando
assim continuidade ao trabalho já realiza-
do, ainda antes da “época das chuvas”.

Após a elaboração dos planos e muita
troca de correspondência, em 22 de
Março, partiu a Equipa de Missão com o
Cor. Goulão (colaborador da Liga e Com-
batente na Guiné), o Ten.-Cor. Diogo
(vogal da Direcção Central, que inte-
grou a Missão a Farim) e o Ten.-Cor.

Correia (a prestar serviço na Liga desde
há pouco e Combatente na Guiné).

Contámos com o indispensável apoio
da Embaixada de Portugal na Guiné-Bis-
sau, através do gabinete do Adido de
Defesa, (Cor. Nogueira e SMor Virgílio).

À chegada, esperava-nos o Cor. No-
gueira que teve a amabilidade de nos
receber e apoiar desde a chegada. Per-
noitámos em Bissau, nas instalações da
Cooperação Técnico-Militar (CTM) que
já do anterior nos tinham dado apoio,
desta vez com o SMor Raimundo, dado
que houve rotação de pessoal.

Pela manhã, após reunião técnica
para coordenação, foi a saída  para
Gabu (Nova Lamego). O Cor. Danif,
Oficial pára-quedista na reforma e resi-
dente na Guiné, tal como na Missão
anterior, tinha coordenado o aluguer de
viaturas com condutor e o deslocamen-
to de meios para apoio, pertença da
Liga e estacionados no CTM. Levámos
também um representante do Instituto
de Defesa Nacional, (IDN) com o qual
foi celebrado um Protocolo, que só
assim  permitiu este tipo de interven-
ção,  tendo vindo a ser importante nos

contactos com as autoridades locais,
quer em Gabu, quer nos reconhecimen-
tos a outros locais de inumação.

As distâncias na Guiné não se medem
só em quilómetros, mas também em
horas.

Fazia calor, acima dos 37 graus e lá
fomos. Chegados a Gabu, instalámo-nos
numa das poucas unidades hoteleiras
na Cidade. O René (francês e dono do
estabelecimento, ainda em acabamen-
tos) recebeu-nos com simpatia; fomos
os únicos hóspedes durante a estadia,
dado contar apenas com 8 quartos e a
Equipa Técnica chegar alguns dias mais
tarde.

Ainda nesse dia visitámos o cemité-
rio, para identificação das campas a
abrir.

E não houve descanso. Acompanha-
mento dos trabalhos de escavação e
reconhecimento dos cemitérios a inter-
vir numa próxima missão.

As distâncias na Guiné não se medem
só em quilómetros, mas sim em horas,
dado que se encontra estrada alcatroa-
da, de terra batida e, muito mais lento,
a Picada, com percursos só transitáveis
de viatura todo o terreno. Fomos a toda
a região Sul de Gabu; Quebo, Cacine,
Catió, Bedanda, Bolama, Buba, Fula-
cunda, Enxalé, Bambadinca e Bafatá.

Temperaturas
entre os 40-42 graus.

A  Equipa Técnica  chegaria na madru-
gada do dia 30.     Chefiada pela Prof. Dra.
Eugénia Cunha acompanhada das An-
tropólogas, Dra. Teresa  Ferreira, Dra.
Sónia Codinha, Dra. Maria Carvalho e o
Especialista Superior de Medicina Le-
gal, Gonçalo Carnim. Ainda nesse dia
regressámos a Gabu e iniciaram-se os
trabalhos de exumação dos restos mor-
tais dos Combatentes. Tarefa morosa e
cuidada, com a recolha de todos os
elementos que ajudem numa posterior
identificação. Dado que a quase totali-
dade não tinha a placa com a identifi-
cação na campa, há que comparar os

dados que se recolheram sobre as
vítimas, enquanto estavam vivas, com
os dados que se obtêm do esqueleto
(ex: fractura antiga, identificações
dentárias, que ficam marcadas para
sempre).

Se houver coincidência de caracterís-
ticas suficientes a pessoa fica identifica-
da. Quando não há dados suficientes do
esqueleto que  permita a identificação,
tem de se retirar amostras  para obter
ADN e comparar com o de um familiar,
sendo que esse processo é mais demo-
rado. Nesses dias, fez ainda mais calor,
com os trabalhos a decorrer sob tempe-
raturas entre os 40-42 graus. Foram
trazidas mais 13 ossadas para Bissau,
que foram depositadas num Ossário na
Capela anteriormente recuperada pela

Mais treze ossadas recuperadas
na Guiné Bissau

destaque

de
st

aq
ueÁlvaro Diogo Tenente-Coronel

Viemos de Farim em meados de Dezembro. Uma semana depois, aconteceu a
fatalidade; o falecimento inesperado do Chefe de Missão e Vice-Presidente da Liga
dos Combatentes, o Major-General Camilo. O grupo de trabalho reuniu sob a direcção
do Presidente da Liga e a nova missão foi definida: Gabu em Março de 2009Ga

bu

Liga dos Combatentes, numa cerimónia
que contou com a presença do Embai-
xador de Portugal na República da Gui-
né-Bissau, dos Militares presentes nas
Missões de Cooperação, autoridades da
Guiné-Bissau e as Equipas de Missão e
Técnica.

À noite, um jantar de despedida com
os colaboradores nesta missão, com a
presença do Sr. Embaixador que profe-
riu algumas palavras que muito honra-
ram a Missão, sendo encorajadoras para
outras que se venham a realizar. Vão
começar os preparativos da próxima
Missão, que terá de ser planeada em
moldes diferentes, dado terem de ser
accionados meios e pessoal para locais
variados e muito distantes do aloja-
mento base. 

Distribuição
de livros
educativos
para a escola
de Dulombi

Uma das urnas
com os restos

mortais de um
combatente

português
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actual  Núcleos

Associando-se a mais um “Encontro
de Combatentes”, o XXI e sob o

patrocínio da Câmara Municipal da Vila
da Madalena, na Ilha do Pico, realizou-
-se a cerimónia do “Dia do Combatente
e de Homenagem aos Combatentes da
Ilha do Pico”. Assinalou-se também
nesta data, a criação de mais um Nú-
cleo da Liga.

Presentes entidades civis e militares
dos Açores. Após as honras militares,
registaram-se alocuções do Presidente
do Núcleo de Angra do Heroísmo/Praia
da Vitória, lida mensagem do Presiden-
te da Direcção Central da Liga dos Com-
batentes pelo seu representante e a
alocução do Presidente da Câmara Mu-
nicipal da Vila da Madalena, a que se
seguiu o descerramento da placa co-
memorativa e de homenagem aos Com-
batentes da Ilha do Pico, colocada na
fachada do Edifício da Câmara, com
deposição de coroas de flores e home-

nagem aos mortos pela força militar
constituída por elementos dos três ra-
mos das Forças Armadas.

 Seguiu-se a Entrega do Guião do
novo Núcleo da Ilha do Pico da Liga dos
Combatentes, formalizando assim, pu-
blicamente a criação de mais um pólo
de actividade da Liga, junto dos Comba-
tentes “Picarotos”.

A Missa de Sufrágio, com Guarda de
Honra ao Altar, foi na belíssima Matriz

No Pico nasceu mais um Núcleo
É o 71.º, em Portugal

e o 3.º dos Açores.
Contam-se mais 6 no

estrangeiro.

da Madalena, com a participação eleva-
da da população em geral.

Pelas características geográficas da
Ilha, a Comissão Administrativa, para
melhor apoio próximo aos combaten-
tes, é construída por elementos dos três
Concelhos da Ilha; Madalena, Lajes do
Pico e S. Roque.

Longa vida a mais este Núcleo da Liga
dos Combatentes. 

O Núcleo de Braga, realizou, em Bar-
celos uma cerimónia comemorativa da
Batalha de La Lys.

Depois do hastear da bandeira, se-
guiu-se uma missa de sufrágio pelos
combatentes falecidos em combate.

Depois, já com a presença de autori-
dades civis e militares, realizaram-se
várias alocuções alusivas à data, junto
do monumento aos combatentes da
Grande Guerra, após o que foram de-
postas algumas coroas de flores.

Esteve presente, nestas cerimónias
uma força do Regimento de Cavalaria
n.º 6. 

O núcleo regional de Beja da Liga dos
Combatentes, as forças militares e de
segurança da cidade estiveram presentes
na cerimónia de comemoração do Dia do
Combatente Português e de homenagem
aos militares falecidos na Batalha de La Lys.
O evento teve lugar no Cemitério Munici-
pal onde foram depositadas coroas de
flores junto às placas com os nomes dos
combatentes do concelho falecidos em
combate. Fernando Figueiredo, coman-
dante do Regimento de Infantaria 3, afir-
mou que esta comemoração é uma ho-
menagem a todos os “heróis” que perece-
ram em combate, “muitos deles provavel-
mente ainda por identificar”.

Em Maio passado, realizou-se, pela
primeira vez uma excursão a Santia-

go de Compostela promovida pelo Nú-
cleo de Penafiel, que congregou  Asso-
ciados, Combatentes e familiares.

 Saíram do Campo Conde de Torres
Novas (Campo da Feira), com paragem
em Valença e Santiago de Compostela.
Dali seguiram para Vigo com passagem
por Samil até Viana do Castelo. Era já
noite quando regressaram a  Penafiel.

 O passeio decorreu dentro de um
ambiente saudável, tendo os seus par-

ticipantes dado por bem empregue este
convívio, ficando com a expectativa de
se repetir.

 Lembramos também que no próxi-
mo dia 20 de Setembro de 2009, o
Núcleo de Penafiel vai levar a efeito a
3.ª Peregrinação a Fátima com os Asso-
ciados, Combatentes e familiares.

 Os interessados devem inscrever-se
até 11-09-2009 na Sede do Núcleo de
Penafiel. Preço por pessoa 11,50 Euros.

Contactos: Sr. Araújo 933 142 326 

O Núcleo da Póvoa de Varzim da Liga dos Combatentes comemorou, a 9
de Abri, o 91.º aniversário da Batalha de La Lys, data em que se decidiu
celebrar o ‘Dia do Combatente’. A cerimónia, que decorreu junto ao
Monumento aos Mortos pela Pátria situado na Praça Marquês de Pombal,
ficou marcada pela realização de um discurso do presidente da Câmara
Municipal, Macedo Vieira

Dia do Combatente assinalado na Póvoa

Iniciativas em Elvas
A II Feira Internacional do Patrimó-

nio, realizada na cidade de Elvas,
teve a participação do Núcleo daque-
la cidade.

 Esta iniciativa do Núcleo reforça a
vontade de representação junto das
entidades regionais dando a conhe-
cer as suas actividades e iniciativas.

No contexto do certame o Núcleo
desenvolveu e apresentou uma ex-
posição fotográfica sobre o Ultramar,
a partir da recolha de fotografias de
álbuns pessoais de membros da Di-
recção do Núcleo e alguns sócios, o
que constituiu um pólo de interesse
dos combatentes e público em geral.

Braga foi a Barcelos

Beja

Penafiel
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actual

Este primeiro ciclo de debates constou
de cinco encontros realizados em:

- 21 de Janeiro, sobre o livro “O Caça-
dor de Brumas” de Bernardino Louro,
com o TCor. João Sena e o Cor. Montez;
18 de Fevereiro, sobre o livro “A Geração
do Fim” de 21 Oficiais de Infantaria do
curso 54/58, com o TCor José Aparício e
Cor. José Parente; 18 de Março, sobre a
obra literária de Carlos Vaz Ferraz, com
os Coronéis Matos Gomes e Aniceto
Afonso; 15 de Abril, sobre as obras “As
Guerras da Minha Guerra” do Cor. Rui
Marcelino e as “Guerra do Capitão Agos-
tinho” do Dr. Carlos Gueifão, com os

autores e o Cor. Barão da Cunha; 20 de
Maio, 5.º e último encontro deste pri-
meiro ciclo, sobre o livro “Tempo Africa-
no” do Cor. Barão da Cunha e que contou
na mesa com a presença, do Dr. Isaltino
de Morais,Presidente da C.M.O, do TGen.
Chito Rodrigues Presidente da DC da LC,
TGen. Sousa Pinto, Presidente da CPHM,
o autor e Presidente do Núcleo.

A apresentação e comentário à obra
foi feito pelo TGen Chito Rodrigues após
o que,  usaram da palavra o Dr. Isaltino
de Morais e o TGen. Sousa Pinto. Segui-
ram-se diversas intervenções, espelhan-
do diferentes modos de ver e sentir

factos e acontecimentos ocorridos o que
constitui um contributo importante para
a História que há-de ser feita.

Todos os encontros tiveram numerosa
participação e intervenções,  limitada ape-
nas pelo tempo disponível para o encontro.

 Pelo Presidente do Núcleo que abriu
e fechou todos os encontros, foi anun-
ciado que em 20 de Outubro terá lugar
o primeiro encontro do 2 .º ciclo de
debates sobre a mesma temática.

Os Presidentes da três instituições pre-
sentes deram o seu apoio à iniciativa de
publicação de uma colectânea de Obras
sobre a temática  “ Escritor Combatente”. 

Por iniciativa do Núcleo de
Oeiras/Cascais e a colaboração

da CMO decorreu, na Livraria
Galeria Municipal Verney, em

Oeiras, o primeiro ciclo de
colóquios-debates versando a
temática “O Fim do Império-

-Escritor Combatente”.

Colóquios em Oeiras

José Manuel Montez Coronel

actual  Núcleos

Por iniciativa duma Comissão Orga-
nizadora da Freguesia de Silva Escura,

no concelho de Sever do Vouga, foi
inaugurado no dia 14 de Junho um
Monumento de Homenagem aos Com-
batentes naturais daquela freguesia que
combateram na Guerra do Ultramar.

O programa teve início com uma
cerimónia religiosa na igreja Matriz,
com bênção do Monumento.

As honras militares estiveram a car-
go de uma secção de pára-quedistas
do Regimento de Infantaria n.º 10,

Silva Escura homenageia combatentes
acompanhados pela fanfarra de S.
Lourenço.

Procedeu-se à deposição de três
coroas de flores em memória dos
Combatentes que tombaram no cum-
primento do dever.

Posteriormente assistiu-se à inter-
venção das várias entidades convida-
das, designadamente, do representan-
te da Comissão Organizadora do even-
to, do Arqt.º Eduardo Varandas, repre-
sentante do Presidente da Direcção
Central da Liga dos Combatentes, do

Presidente da Câmara Municipal de
Sever do Vouga e do representante do
Governador Civil do Distrito de Aveiro.

O Arqt.º Eduardo Varandas, na sua
intervenção, aproveitou a circunstân-
cia para recordar a sua condição de
Combatente da Guerra do Ultramar,
manifestando a sua total solidarieda-
de para com os homenageados, enal-
tecendo o gesto simbólico em que
estava a participar e dando ênfase
aos companheiros que ficaram muti-
lados para sempre, referindo-se com
especial acuidade a todos aqueles
que pagaram com o sacrifício da pró-
pria vida a missão que lhes tinha sido
confiada. Leu de seguida a mensa-

gem do Senhor Presidente da Direc-
ção Central da Liga dos Combatentes,
da qual foi portador, para transmitir o
sentimento de agrado e de reconhe-
cimento, em nome da Liga dos Com-
batentes, pela iniciativa encetada pelo
Presidente da Junta de Freguesia de
Silva Escura e de toda a sua população
no sentido de materializar num Mo-
numento a justa Homenagem aos fi-
lhos da terra que lutaram de armas na
mão nos teatros de operações em
que estiveram envolvidos. 

O antigo Presidente da República general
Ramalho Eanes, visitou a Liga dos Combatentes,
tendo mantido conversações com o Presidente
da Direcção Central, general Chito Rodrigues.
Na oportunidade o general Ramalho Eanes,
assinou o livro de Honra da LC e manifestou-se
disponível para acompanhar e ajudar, na medi-
da das suas possibilidades, na concretização
dos projectos em que a Liga dos Combatentes
está envolvida.

General Ramalho Eanes
visitou a Liga
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Em 15 e 16 de Maio, realizou-se uma
excursão às Rias Baixas (costa da Galiza).

Cerca de 50 sócios, familiares e ami-
gos da Liga dos Combatentes, desfruta-
ram das paisagens e belezas arquitec-
tónicas daquela região.

ADirecção do Núcleo de Loulé da Liga
dos Combatentes, em colaboração

com a Câmara Municipal de Loulé e a Junta
de Freguesia de Benafim, comemorou o
3.º Aniversário da Fundação do Núcleo de
Loulé da Liga dos Combatentes, com um
almoço convívio, no Centro Comunitário de
Benafim, no dia 17 de Maio.

Estiveram presentes 108 pessoas en-
tre sócios, familiares e convidados. O

Comemorações em Loulé

Chaves organizou passeio às Rias Baixas
Foram dois dias bem preenchidos,

que deu para visitar e conhecer locais
como San Xenxo, Porto Novo e La Co-
ruña e saborear a sua gastronomia. À
noite após o jantar, foi organizado um
momento de animação denominado de

“Queimada”, com o aparecimento ines-
perado de bruxas malvadas e um bem
animado baile, que despertou a alegria
e a boa disposição de todos os presen-
tes. No segundo dia realizou-se um pas-
seio de barco junto à costa galega. 

actual  Núcleos actual  Núcleos

evento presidido pelo Secretário-Geral
da Liga dos Combatentes, Coronel Tra-
vassos Fernandes, que enalteceu o tra-
balho realizado pela Direcção do Nú-
cleo, em prol dos ex-combatentes e
seus familiares.

Foram entregues os troféus, do I Tor-
neio de Petanca, com o apoio do Clube de
Petanca “Escola de Loulé”. Os sócios com-
batentes, Ângelo Silva e Carlos Ferreira,

receberam os diplomas, da conclusão do
Módulo 1 Microsoft Office 2003 e Inter-
net, que decorreu no Núcleo de Loulé da
Liga dos Combatentes de Janeiro a Maio,
com a orientação do Sargento-Ajudante,
João Ribeiro.

O Secretário-Geral e o Presidente do
Núcleo de Loulé da Liga dos Combaten-
tes, respectivamente Coronel Travassos
Fernandes e Marçal Mendonça, entrega-
ram os Testemunhos de Apreço, pelos
mais de 25 anos de sócio, aos sócios
combatentes Rogério Sousa e Jorge Mena.

O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral do Núcleo de Loulé da Liga dos
Combatentes, Pedro Oliveira, agradeceu a
presença do Secretário-Geral da Liga dos
Combatentes, do Capitão-Tenente Domin-
gues, do Comando da Zona Marítima do Sul
e do Major Belchior, do Regimento de
Infantaria n.º 1, de Tavira, nas comemora-
ções do 3.º aniversário do Núcleo.

O Presidente do Núcleo de Loulé, Mar-
çal Mendonça, referiu o facto de que com
a criação do Centro de Apoio Médico
Psicológico e Social do Sul e Algarve, a
funcionar nas nossas instalações e contar-
mos nas nossas fileiras com 400 sócios,  a
sede social tornou-se muito pequena. 

Vinhais abriu portas a um Núcleo extin
to desde 1970, contando com a pre-

sença de dezenas de associados e outros
convidados, nomeadamente Presidente

da Liga dos Combatentes, Presidentes da
Assembleia e Câmara Municipal de Vi-
nhais, 2.ª Comandante do Regimento de
Infantaria n.º 17 de Chaves, Presidente do

Núcleo da LC de Chaves, entidades locais
e população que quis assistir a este acto.

O programa incluiu os discursos do
Presidente da Liga dos Combatentes Ge-
neral Joaquim Chito Rodrigues, Presiden-
te do Núcleo da LC de Vinhais Francisco
José Gomes e Presidente da Câmara
Municipal Dr. Américo Jaime Afonso Pe-
reira, assinatura de Protocolo de Coope-
ração das Instalações cedidas pela Câma-
ra Municipal de Vinhais; descerramento
de uma placa alusiva à efeméride; bên-
ção da Sede pelo Pároco Luís Manuel
Teixeira Morais e romagem ao Talhão dos
Combatentes no Cemitério Municipal sen-
do proferida pelo Pároco invocação reli-
giosa, deposição de flores e Honras Mili-
tares por uma força do Regimento de
Infantaria n.º 17 de Chaves.

Terminada a cerimónia teve lugar um
lanche convívio com todos os presentes.

O Presidente do Núcleo de Vinhais no
seu discurso lembrou a acção meritória
das Direcções cessantes e traçou um
Plano de Acção para desenvolvimento
neste triénio.

Fortalecer a sua acção no campo da
solidariedade social e stress pós-traumá-
tico de guerra, arranjo e conservação do
Talhão dos Combatentes, e construção de
um ossário, além de  pugnar  por melho-
res instalações.

Sensibilizar os Presidentes de Câmara
Municipal e Juntas de Freguesia, entida-
des locais e população a erigir um Monu-
mento que imortalize os militares que
abnegadamente deram a vida ao serviço
da Pátria, é outro dos objectivos.

Seguiu-se uma intervenção do Presi-
dente da DC, General Chito Rodrigues,
que incentivou a nova Direcção e se
regozijou pela reactivação do Núcleo, que

muito se deve ao esforço da D. Hortense,
funcionária e sócia da Liga dos Combaten-
tes, cujo pai havia sido o último tesoureiro
do Núcleo, nos anos de 1970.

Após enunciar os grandes objectivos e
Programas Estruturantes da Liga terminou
com mais agradecimentos às autoridades
municipais pelo apoio concedido.

No discurso do Presidente da Câmara
Municipal este prontificou-se em apoiar o
Núcleo no que estiver ao alcance da
Edilidade e congratulou-se com esta ini-
ciativa.

Foi um dia de festa, onde as gentes de
Vinhais ficaram satisfeitas por alguém se
empenhar em reactivar o Núcleo fechado
durante 38 anos, convictos na justeza da
Liga levar por diante os objectivos que se
propõe desenvolver e que se torna tam-
bém uma mais-valia para o desenvolvi-
mento da própria Vila. 

 Reactivado o Núcleo de Vinhais

Cerimónia da reactivação e
inauguração das instalações do
núcleo da Liga dos Combatentes de
Vinhais no passado mês de Maio

Exposição
em Manteigas

O Núcleo de Manteigas com o pa-
trocínio da Câmara Municipal de Man-
teigas, a que se juntou a vontade e
apoio do Museu da Liga dos Comba-
tentes, realizou uma exposição sobre
«O Combatente Português», certame
no âmbito da Expo-Estrela 2009 que
decorreu no Município de Manteigas.

A exposição esteve patente no Ar-
quivo Municipal desta cidade pelo
período de 21 de Fevereiro a 9 de
Março. Esta iniciativa do Núcleo de
Manteigas constitui uma importante
sensibilização da História da Liga dos
Combatentes, na região da Serra da
Estrela, como constatamos pelo fluxo
de visitantes.

O empenho e dedicação do Núcleo
de Manteigas foram notórios e reco-
nhecidos.
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Dia do Combatente

«Neste espaço de tão marcada simbo-
logia histórica pelo qual perpassam as
sombras tutelares dos nossos egrégios
avós, neste espaço intemporal aglutina-
dor das memórias dos que edificaram e
sublimaram a portugalidade, neste tem-
plo sagrado importa que nos recolhamos
em meditação profunda a fim de que até
nós cheguem os ecos vindos do passa-

do, a fim de na projecção dos valores que
aqui se representam, sentirmos o palpi-
tar do coração da Pátria.....

E, indo ao encontro dos nossos ances-
trais, porque “as nações todas são mis-
térios, cada uma é todo o mundo a sós “,
havemos então e agora, de implorar:

“Ó mãe de reis e avó de impérios, /
Vela por nós “ e vela por nós também

“Pai que foste cavaleiro “ pois que sendo
hoje a vigília nossa:

“Dá-nos o exemplo inteiro / E a tua
inteira força!”

“Quem quer passar
além do Bojador,
tem que passar
além da dor”

E havemos de escutar, vindo das bru-
mas do passado, o “rumor dos pinhais e
das naus a haver”, de contemplar o rosto
sério da “Princesa do Santo Graal, /
Humano ventre do Império, /Madrinha
de Portugal” e de seguir o cortejo místico
e os sublimes instrumentos que o acom-
panham, entrando nesta Casa Capitular,
verdadeiro altar da Pátria, contemplan-

do emocionados, banhados pela luz
ideal do espírito, a “ínclita geração, os
Altos Infantes “ e o Mestre seu Pai:

“Mestre, sem o saber, do Templo, /
Que Portugal foi feito ser, / Que houves-
te a glória e deste o exemplo / De o
defender “.

E cumprindo a antevisão da escritura
gravada em pedra neste Mosteiro de

Santa Maria da Vitória, as naus a haver
sulcaram os mares e “foram de ilha em
continente, correndo até ao fim do mun-
do, vendo-se a terra inteira, de repente,
surgir redonda do azul profundo“.

E porque “Quem quer passar além do
Bojador, tem que passar além da dor”, a
epopeia valeu a pena, porque:

“Tudo vale a pena / Se a alma não é
pequena“.

  Possamos aqui e agora sentir palpi-
tar o coração da Pátria!

E captar a sua essência no crisol em
que se fundem todos os valores espiritu-
ais, afectivos, culturais, gerados e viven-
ciados ao longo da história pela comuni-
dade nacional, formada pela ininterrup-
ta cadeia de gerações repositório de
tudo quanto dá carácter aos povos que a
integram e de onde resultam os impera-
tivos a que o Estado, hoje em dia funda-
do na legalidade democrática, como
expressão política da soberania popular,
se deve constituir em instrumento de
construção de uma sociedade livre. Uma
Pátria na sua intemporalidade espiritual
e afectiva é o enlace solidário e fraternal
de todos quantos contribuíram para a
sua formação, de todos quantos a ela
pertencem e no passado pertenceram,
de todos quantos a amaram e por ela
trabalharam, viveram e morreram, des-
de a Mãe e o Pai fundadores, passando
pela “Princesa do Santo Graal”, pelo
vencedor de Aljubarrota e seus filhos,
Altos Infantes, por Nun’Álvares, dentro
de dias elevado à dignidade dos altares
e à canonização pela Santa Sé, por Vasco
da Gama, Afonso de Albuquerque, Ca-
mões, os poetas, escritores e pensado-
res do fecundo século XIX, o genial autor
da Mensagem e todos quantos, com o
suporte matricial do povo, constituíram
o húmus fecundo da portugalidade.

Cabe a todos nós
em preito de homenagem
recordar e reverenciar
todos quantos combateram
e morreram por Portugal.

Assim, as gerações que em cada mo-
mento integram e compõem o todo
colectivo, as gerações que sucessiva-
mente enfolham, enfloram, fruteiam e

Na cerimónia comemorativa
do  90.° aniversário da Batalha de La Lys,
e do Dia do Combatente, o Juiz
Conselheiro Monteiro Diniz, representante
da República para a Região Autónoma
da Madeira, foi o orador convidado,
nas cerimónias que se realizaram
no Mosteiro da Batalha.

Homenagem a todos que combateram e morreram por Portugal
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Dia do CombatenteDia do Combatente

fenecem, hão-de ater-se ao legado his-
tórico que herdaram de seus pais e seus
avós, à simbologia transpessoal e in-
temporal da cadeia ininterrupta dos que
as precederam e, desde o momento
fundador construíram, edificaram, de-
senvolveram e sublimaram a Pátria,
entendida esta como um espaço de
sentimento, de afectividade, de vincula-
ção aos valores perenes do local de
nascimento, de vivências familiares, do
espaço lustral dos pais, dos maiores, dos
ancestrais e de todos os valores que ao
longo dos séculos se foram erigindo e
consolidando e se encontram agora de-
positados em nossas mãos para serem
transmitidos às gerações do porvir.

Nesta data tão simbólica, nesta Sala
Capitular tão carregada de profundos
significados espirituais, nesta hora de
recolhimento profundo, cabe a todos
nós em preito de homenagem recordar
e reverenciar os soldados desconheci-
dos que aqui repousam para sempre e
por eles e para além deles todos quantos
combateram e morreram por Portugal.

No desfiladeiro das Termópilas, o rei
de Esparta, Leónidas, acompanhado de
300 dos seus guerreiros sustiveram, até
à morte, o avanço das inumeráveis le-
giões de Xerxes, salvando com a imola-
ção das suas vidas a inviolabilidade da
terra mãe, permanecendo para a poste-
ridade a mensagem heróica dos seus

soldados – ide dizer a Esparta que mor-
remos aqui para cumprir as suas leis –
como símbolo do sacrifício supremo,
depositando a própria vida como oferen-
da nos altares da Pátria.

Desde então, desde a longínqua anti-
guidade helénica até aos nossos dias
muitos exemplos similares ocorreram,
devendo afirmar-se que todos os comba-
tentes que um dia tombaram em defesa
da Pátria, obedecendo às suas leis, são
merecedores de que os vindouros lhes
concedam os lauréis simbólicos devidos
ao despojamento das suas vidas.

Não há prova de amor superior à de
que alguém dá quando sacrifica a pró-
pria vida por outrem.

Mas, essa prova de amor é, porventu-
ra, ainda mais sublimada, quando a vida
é dada em defesa da Pátria.

E tudo isto radica no reconhecimento
de quantos, conquistaram, alargaram e
delimitaram o espaço da territorialidade
nacional, defenderam a sua inviolabili-
dade, descobriram os mistérios do mar
sem fim, praticando para tanto actos
excepcionais de abnegação e sacrifício,
numa luta titânica contra as circunstân-
cias hostis que de geração em geração
fizeram o Portugal que nos foi legado, na
dimensão dos valores e símbolos trans-
mitidos ao longo de uma história multis-
secular que esteve na génese e projec-
ção da cultura ocidental e na sua difusão
junto de povos e civilizações espalhadas
pelos diversos continentes.

E neste tempo de Abril, tempo emble-
mático que assinalou uma viragem his-
tórica da sociedade portuguesa à qual
foram restituídos os direitos e liberdades
fundamentais, também aqui, as Forças
Armadas, coroando a longa resistência
do povo português e interpretando os
seus sentimentos profundos, contribuí-
ram decisivamente para lhe devolver os
grandes valores de que haviam sido
despojados.

E desde então, reconhecida a sua matriz
democrática, Portugal passou a desem-
penhar, nomeadamente através da lín-
gua e da cultura expandidas nos novos
países de expressão cultural portuguesa,
um papel significativo na sua projecção
e afirmação no Mundo. E novamente,
tanto em operações militares como em

operações de manutenção de paz, as
Forças Armadas cumpriram as significati-
vas missões a que foram chamadas, com
um desempenho sempre exemplar e
credor do reconhecimento. Nesta ceri-
mónia reportada embora a um preciso
momento histórico – o 91.° aniversário da
Batalha de La Lys, na qual o Corpo Expe-
dicionário Português, no dia 9 de Abril de
1918, na região de Flandres e no sector de
Ypres, entre mortos, feridos e desapare-
cidos perdeu cerca de 7.500 soldados –
mas na qual se assinala também o Dia do
Combatente, àquela efeméride profun-
damente associado, haveremos de recor-
dar e ter bem presente, a continuidade
inconsútil de um povo iniciada nos alvo-
res da nacionalidade e projectada através
dos séculos até aos nossos dias, continui-
dade pejada de heroísmo, sofrimentos,
vitórias mas também amargas derrotas
que constituíram o cadinho no qual se
amalgamaram as idiossincrasias tão pró-
prias nos reconhecidos sentimentos de
solidariedade, humanismo e fraternidade
do povo português.

E se a abóbada não caiu, como profeti-
zou o combatente das hostes de
Nun’Álvares que a fez erguer, também os
valores afirmados pela nossa história,
malgrado os relativismos, o cepticismo, a
indiferença e o distanciamento de alguns
em relação aos ideais consubstanciados
nos sentimentos profundos do povo por-
tuguês, jamais cairão, cabendo a todos
nós, a todos quantos acreditam nos valo-
res supremos do interesse da grei, contri-
buir para a sua exaltação e a sua defesa.

E para além de recordar todos quan-
tos um dia sofreram, lutaram e tom-
baram ao serviço da Pátria, idealmen-
te simbolizados pelos combatentes
que jazem sob a abóbada mítica que
cobre esta nobre e venerável Sala
Capitular, vamos em silêncio profun-
do, honrando o exemplo e a memória
que nos legaram curvarmo-nos co-
movida e respeitosamente perante o
seu túmulo onde para todo o sempre
repousarão. 

Juíz Conselheiro Monteiro Diniz
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Patrono
da Infantaria Realizou-se no passado

dia 26 de Abril, no Vaticano,
a canonização de D. Nuno

Álvares Pereira, a que
presidiu o Papa Bento XVI.
Foram assim reconhecidas

as qualidades e virtudes
deste Combatente, Herói

e agora Santo.

Nuno Álvares Pereira, nasceu em
1360.

Exímio e exigente líder militar,
combatendo sempre em inferiorida-
de numérica, invencível na arte da
guerra e na firmeza e coerência das
suas convicções, consegue consoli-
dar o trono de Avis, participar na
conquista de Ceuta e assegurar uma
significativa parcela dos bens que
viriam a integrar a futura Casa de
Bragança.

O ambiente medieval, forjou  a sua
juventude, tornando-o no chefe mi-
litar, vencedor das batalhas dos Ato-
leiros, de Aljubarrota e Valverde,

O facto da sua canonização, é para
Portugal e os portugueses motivo de
júbilo e de esperança. D. Nuno Álva-
res Pereira viveu em tempos difíceis
de crise dinástica, com fortes divi-
sões no tecido social e político portu-
guês, que punham em perigo a pró-
pria identidade e independência
como Nação. Levado pela sua invul-
gar humildade, desprendeu-se de
todos os seus bens – que eram mui-
tos, pois o Rei o tinha recompensado
com numerosas comendas – e repar-

apesar da desproporção de meios
bélicos e humanos que pendiam para
o lado do inimigo.

Casou com D. Leonor Alvim de
quem teve três filhos, sobrevivendo
apenas a sua filha Beatriz, que viria
a casar com D. Afonso, dando origem
à Casa de Bragança. Tendo ficado
viúvo muito cedo, dedicou-se à Or-
dem do Carmo no convento que
mandou construir em Lisboa. Ali en-
cetou uma  vida religiosa de simpli-
cidade dedicada aos pobres.D.

 N
un
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tiu-os por instituições religiosas e
sociais em benefício dos necessita-
dos.

Logo após a sua morte começou a
ser venerado como santo pelos cren-
tes. As suas virtudes heróicas foram
oficialmente reconhecidas pelo Papa
Bento XV, que o proclamou beato,
em 1918.

 Nuno Álvares Pereira fez da sua
vida uma missão, correndo todos os
riscos para bem servir a Pátria e o
povo. 

Nuno Álvares Pereira foi beatificado aos 23 de Janeiro de 1918 pelo
Papa Bento XV, que consagrou o dia 6 de Novembro ao, então, beato.
Iniciado em 1940, o processo de canonização foi posteriormente inter-
rompido e, em 2004 reiniciado.

No Consistório de 21 de Fevereiro de 2009 – acto formal no qual o Papa
pediu aos Cardeais para confirmarem os processos de canonização já
concluídos –, o Papa Bento XVI anunciou para 26 de Abril de 2009 a
canonização do Beato Nuno de Santa Maria, juntamente com quatro
outros novos santos. O processo referente a Nuno Álvares Pereira
encontrava-se concluído desde a Primavera de 2008, noventa anos após
a sua beatificação.

D. Nuno Álvares Pereira foi canonizado como São Nuno de Santa Maria
pelo papa Bento XVI às 9h 33min (hora de Portugal) de 26 de Abril de
2009.

A Conferência Episcopal Portuguesa, em nota pastoral sobre a cano-
nização de Nuno de Santa Maria, declarou: “(...)o testemunho de vida de
D. Nuno constituirá uma força de mudança em favor da justiça e da
fraternidade, da promoção de estilos de vida mais sóbrios e solidários e
de iniciativas de partilha de bens. Será também apelo a uma cidadania
exemplarmente vivida e um forte convite à dignificação da vida política
como expressão de melhor humanismo ao serviço do bem comum.

Os Bispos de Portugal propõem, portanto, aos homens e mulheres de
hoje o exemplo da vida de Nuno Álvares Pereira, pautada pelos valores
evangélicos, orientada pelo maior bem de todos, disponível para lutar
pelos superiores interesses da Pátria, solícita por servir os mais despro-
tegidos e pobres. Assim seremos parte activa na construção de uma
sociedade mais justa e fraterna que todos desejamos.»

Combatente, Herói e agora Santo
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A canonização é a confirmação,
por parte da Igreja, que um fiel
católico é digno de culto público
universal (no caso dos beatos, o
culto é diocesano) e de ser dado aos
fiéis como intercessor e modelo de
santidade.

Este é um acto reservado ao Papa,
desde o século XII, a quem compete
inscrever o novo Santo no cânone. A
Igreja sempre reconheceu os San-
tos, mas nem sempre o modo de
proceder nas causas de Canonização
foi igual.

Também a beatificação se tornou
uma prerrogativa da Santa Sé, e o
primeiro acto deste tipo refere-se
ao papa Alexandre VII em 1662 na
beatificação de Francisco de Sales.

O processo para a canonização
tem uma primeira etapa na Diocese
em que faleceu o Servo de Deus. A
segunda etapa tem lugar em Roma,
onde se examina toda a documenta-

ção enviada pelo Bispo diocesano.
Após exame profundo da documen-
tação efectuada pelos teólogos e
especialistas, compete ao Papa de-
clarar a heroicidade das virtudes, a
autenticidade dos milagres, a beati-
ficação e a canonização.

ProcessoProcessoProcessoProcessoProcesso

A tramitação do processo de santi-
dade de um católico morto com fama
de santo passa por etapas bem dis-
tintas. Cinco anos após a sua morte,
qualquer católico ou grupo de fiéis
pode iniciar o processo, através de
um postulador, constituído median-
te mandato de procuração e aprova-
do pelo Bispo local.

Juntam-se os testemunhos e pede-
-se a permissão à Santa Sé. Quando
se consegue esta permissão, proce-
de-se ao exame detalhado dos rela-
tos das testemunhas, a fim de apurar

Guilhermina de Jesus foi curada por intercessão do
Beato Nuno Álvares Pereira, milagre que teve o
reconhecimento da Igreja.

Guilhermina de Jesus estava em Leiria quando o
milagre aconteceu. A sexagenária  sofreu lesões no
olho esquerdo por ter sido atingida com salpicos de
óleo a ferver. Depois de ter pedido a intervenção do
Santo Condestável, foi observada por diversos médi-
cos em Portugal e foi analisada por uma equipa de
cinco médicos e teólogos em Roma, que considera-
ram a sua cura miraculosa.

Ao saber que foi a sua cura que permitiu a canoni-
zação do Beato Nuno, esta portuguesa confessa:
“Fiquei muito contente porque o Beato Nuno será
mais conhecido e poderá ajudar mais pessoas como
me ajudou a mim”.

de que forma a pessoa em questão
exercitou a heroicidade das virtudes
cristãs.

Aos bispos diocesanos compete o
direito de investigar acerca da vida,
virtudes ou martírio e fama de san-
tidade ou de martírio, milagres adu-
zidos, e ainda, se for o caso, do culto
antigo do Servo de Deus, cuja cano-
nização se pede.

Este levantamento de informações
é enviado à Santa Sé. Se o exame
dos documentos é positivo, o “servo
de Deus” é proclamado “venerável”.

A segunda etapa do processo con-
siste no exame dos milagres atribuí-
dos à intercessão do “venerável”. Se
um destes milagres é considerado au-
têntico, o “venerável” é considerado
“beato”. Quando após a beatificação se
verifica um outro milagre devidamente
reconhecido, como poderá ser o caso
dos Pastorinhos, então o beato é pro-
clamado “santo”. 

Passos e significados da Canonização

A cura
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Combatente, Herói e agora Santo
D.

 N
un
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ra Heróis

Não. Não navegam no sofrimento
Os que então cumpriram seu dever
De cabeça erguida, sem lamento
São da Pátria Heróis sem o saber

Vivem!
Vivem mesmo os que morreram!
Todos!
Todos os que juntos sofreram
Vivem!
Vivem anónimos e altivos
Entre aqueles que os esqueceram!

Hoje, Grandes Homens ou mendigos
São no Portugal atlântico e europeu
Heróis Pátria mesmo desconhecidos
Heróis com nome que guerra não levou!

J. Chito Rodrigues
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Passou-se, seguidamente, à eleição dos
Corpos Sociais, tendo por unanimida-

de, sido eleita a Lista A. Já com a presença
do SEDNAM, Dr. Mira Gomes, foram assi-
nados Protocolos no âmbito dos Progra-
mas Estruturantes da Liga dos Combaten-
tes: Liga Solidária; Cidadania, Cultura e

consideração nos próximos anos 2009/
/2011. Sua Exa. o Secretário de Estado
(SEDNAM) usou da palavra, congratulan-
do-se pela eleição dos novos Corpos So-
ciais, pelo trabalho desenvolvido e pelos
objectivos a alcançar com os Planos Estru-
turantes da Liga dos Combatentes.

Na oportunidade, o General Chito Rodri-
gues, ao fazer o balanço de seis anos de
actividade, disse:

«Mais que uma condição, criámos um
estado de espírito dos Combatentes. Dei-
xámos de nos apelidar de ex-combaten-
tes, de antigos combatentes, ou de vete-
ranos de guerra, para assumirmos a desig-
nação simples e inteira de Combatentes,
tal como nos apontam as raízes tradicio-
nais da nossa própria Instituição.

  Actual  Assembleia Geral

Actual Direcção mais três anos à frente da LC
No passado dia 23 de Abril decorreu na Sede da Liga dos
Combatentes, sob a presidência do General Brochado de
Miranda, Presidente da Assembleia-Geral, a Reunião de

Assembleia-Geral Ordinária e Eleitoral da Liga dos Combatentes.
Foi apresentado, discutido e aprovado o Relatório e Contas

referente ao ano de 2008 e trocadas informações no âmbito
dos Programas Liga Solidária e Congresso de Combatentes.

Talvez, também por isso, tenhamos
aumentado o número de Núcleos e o
número de novos sócios e tenham nes-
tes anos, mais que duplicado o número
de monumentos erguidos em homena-
gem aos combatentes da Guerra do Ul-
tramar passando de 52 em 2003 para
106 em 2008.»

O general Chito Rodrigues, definiu
depois os objectivos do seu novo man-
dato: «O rejuvenescimento e divulga-
ção da  nova imagem da Liga dos
Combatentes; A assunção de um novo
conceito de Combatente; A defesa in-
transigente dos deveres e direitos dos
combatentes; O aumento de Núcleos e
de Sócios da Liga de Combatentes; A
recuperação e dignificação de instala-

ções à responsabilidade da Direcção
Central e dos Núcleos; Liderança do
movimento associativo dos combaten-
tes; Passagem de testemunho aos Com-
batentes empenhados nas operações
humanitárias e de paz.»

Para além da continuação dos objecti-
vos referidos, o Presidente da Direcção
Central falou do Programa Estruturante
Liga Solidária; Programa Estruturante Cul-
tura Cidadania e Defesa;  Programa es-
truturante Conservação das Memórias e
Programa Estruturante Inovação e Mo-
dernização.

Depois de garantir a sua disponibilida-
de e da sua equipa, para prosseguir os
objectivos a que se propôs, o General
Chito Rodrigues, teve uma palavra para
os colaboradores da LC, dizendo: «Conti-
nuaremos com o mesmo grupo exemplar
de funcionários e o mesmo grupo, volun-
tário, eficiente e dedicado de membros
da Direcção Central que me têm acompa-
nhado e que procuraremos reforçar.»

Foi, depois, a oportunidade para sali-
entar o bom entendimento e colabora-
ção com o poder público, que centrou na
figura do Secretário de Estado Mira Go-
mes, afirmando: «Permitam-me que as-
sinale a forma com o Senhor Secretário
de Estado da Defesa Nacional e Assuntos
do Mar, Dr. João Mira Gomes vem apoi-
ando a Liga dos Combatentes, nomeada-
mente os Planos Estruturantes 2005/
2008 e como se disponibilizou para a
assinatura de Protocolos com a Liga ten-
do em vista os Planos Estruturantes 2009/
2012. O apoio é efectivo para 2009 e
previsto para o período 2010/2012.

Não se trata de um agradecimento
protocolar. Trata-se de um agradecimen-
to sincero e sentido. Agradecimento que
sublinha a sua permanente disponibili-
dade para estar sempre connosco nos
momentos mais significativos.»

O Presidente da LC, terminou pouco
depois, afirmando que contava com o
apoio e confiança de todos os presentes. 

Defesa; Conservação das Memórias; Ino-
vação e Modernização e, Cuidados de
Saúde.

Seguiu-se uma intervenção do Presi-
dente da Direcção Central, General Joa-
quim Chito Rodrigues, onde enumerou as
principais linhas programáticas a ter em

O General Chito
Rodrigues recebeu
o Secretário de
Estado da Defesa,
Dr. Mira Gomes

O Coronel
Travassos Fernandes,

Secretário-geral da
LC na assinatura da

acta de posse

Foram assinados cinco
Protocolos entre

o SEDNAM e a Liga
dos Combatentes

”
“
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Congresso  Actual  Actual  Congresso

Na tarde do dia 10, durante a apre-
sentação do Congresso, no Forte do

Bom Sucesso, em Lisboa, o Presidente
da  Comissão Executiva, General Chito
Rodrigues, dirigindo-se aos convidados
e participantes, disse que «muitos se
interrogam como foi possível, porquê e
para quê esta unidade na acção. As
respostas que dão a si próprios le-
vam-nos a duvidarem dos propósitos,
da conduta e a colocarem-se sob ex-
pectativa estratégica.

E afinal a resposta é simples. É muito
mais e de muito maior importância o
que nos une, do que o que nos separa.

Representamos indirectamente mais
de um milhão de portugueses que se
bateram em África e os que hoje se
batem nas Operações de Paz e Huma-
nitárias e sentimo-nos unidos por sen-
timentos semelhantes aos vividos por
mais de 4 milhões de portugueses se
contarmos com as suas famílias.

Mesmo com sacrifício
da própria vida

Enquanto exigimos ao Estado que nos
garanta a dignidade e direitos corres-
pondentes ao mérito das nossas ac-
ções, somos o único sector da socieda-
de portuguesa de quem o Estado rece-
be a garantia, como contrapartida, do
cumprimento dos deveres, mesmo com

Decorreu nos dias 10 e 11, em Lisboa, o
Congresso dos Combatentes. Perto de
uma vintena de organizações estiveram
presentes, para debater questões como
Cidadania e Defesa, Apoio à Saúde,
Apoio Social e a Condição militar.

o sacrifício da própria vida. Lutamos
pelo reconhecimento efectivo por parte
do Estado, dessa diferença, alicerçada
na defesa dos interesses vitais de Por-
tugal nas traiçoeiras florestas africanas
ou nas difíceis montanhas do Afeganis-
tão, de armas na mão, arriscando a
própria vida».

Referindo-se à tarefa que todos ti-
nham pela frente, o General Chito Ro-
drigues referiu: «Encontrámos para dis-
cutir no congresso pontos de interesse
comum aos que serviram e servem as
Forças Armadas: Cidadania e Defesa,
Apoio Social e Apoio à Saúde.

Os únicos e verdadeiros donos e usu-
ários desse trabalho e do produto útil
final, que ele porventura venha a pro-
duzir, são exclusivamente os Comba-
tentes e suas famílias, nomeadamente
os mais carenciados no campo econó-
mico, físico ou mental».

Falar a uma só voz

No final dos trabalhos, resultaram as
seguintes conclusões:

«O Primeiro Congresso dos Comba-
tentes, que agora termina, só pode ser
considerado como mais um passo, mas
um importante passo no sentido do
reconhecimento, da dignificação e da
resolução dos problemas dos comba-
tentes portugueses.

Certo é que muitas outras iniciativas
foram levadas a cabo, mas é a primeira
vez que os combatentes falam a uma
só voz, conseguida pela colaboração
das diversas Associações.

A sinergia assim conseguida não pode
perder-se!

A especificidade da condição militar e
o carácter profundamente nacional do
serviço militar não podem permitir que
alguém se aproprie dos combatentes,
da sua sede de justiça, dos seus an-
seios, da sua saúde.

As contas das dívidas para com os
combatentes eram, foram e serão com a
Nação pela qual tudo deram, e cabe ao
Estado ser o executor dessas dívidas.
Assim, as prestações devidas aos comba-
tentes não devem ficar dependentes da
formação de fundos autónomos, mas do
Orçamento do Estado a quem serviram.

Os combatentes também gostariam
de ver reconhecida na organização su-
perior do Estado a importância dos com-
batentes, e o preenchimento dos qua-
dros desse organismo por pessoal co-
nhecedor dos assuntos dos combaten-
tes, quando não por combatentes.

As conclusões aqui tiradas não serão
completas, nem muito precisas. São
um elencar de assuntos, para os quais
nem são adiantadas respostas concre-
tas. Mas aqui foram reafirmados princí-
pios absolutamente indeclináveis.

Todas as intervenções aqui apresen-
tadas serão recolhidas e difundidas,
não para simples memória, como base
de trabalho em iniciativas futuras.

Vamos pois continuar, vamos passar
do geral ao particular, do difuso ao
concreto, da queixa à reivindicação.

Este reino é obra de soldados, escre-
veu Mouzinho de Albuquerque; não de
tudo no reino, mas decerto de muito
desse reino, dizemos nós.

Orgulhamo-nos dessa obra; não que-
remos ser donos dela, mas não quere-
mos ser o entulho dessa obra.

É por isso que aqui viemos, e é por
isso que continuaremos a lutar».

Encerrou os trabalhos, o Presidente
da Comissão Executiva que, a dada
altura da sua intervenção disse:

«É importante que tenhamos a noção
de que é nossa convicção de que este
nosso Congresso não terminou. É um
passo de um processo.

De um processo cívico e político que
tem um propósito: - Fazer aquilo que é
essencial para manter a dignidade dos
combatentes o que constitui uma per-
manente obrigação de todos em espe-
cial dos seus comandantes.

50.º aniversário
da Guerra do Ultramar

É por isso que muitos de nós aqui estão.
A maior parte de forma voluntária.

Importa que os valores, objectivos
e grandes temas que nos conduziram
até aqui de forma que a muitos sur-
preendeu e surpreenderá constituam
a razão da nossa força.

Foi uma manifestação de maturidade,
civismo e cidadania.

Em primeiro lugar que é fundamental
continuarmos organizados para, em con-
junto, aprofundarmos e desenvolvermos
trabalho conducente à solução dos pro-
blemas enunciados nas conclusões des-
te congresso, no âmbito da cidadania e
defesa, apoio social, nomeadamente a
inclusão social, e apoio à saúde, nomeada-
mente o Stress pós-traumático.

Em segundo lugar, assinalo que no
ano de 2011 se perfazem 50 anos sobre
o início da Guerra em África 1961/1975.

A Liga dos Combatentes tem em anda-
mento um programa de evocação dessa
data.

O cinquentenário do início da Guerra
colonial ou do Ultramar, julgo ser um
tema que nos diz respeito a todos. Deve-
mos assinalar essa significativa data em
conjunto, porventura partilhando os ca-
minhos de memória com os nossos ad-
versários de então.

Para isso propomos que se juntem a
nós e promovamos a constituição de
uma Comissão Organizadora Conjunta
para a Evocação do 50.º Aniversário do
Início da Guerra do Ultramar, tendo
como finalidades:

Organizar cerimónias evocativas do
Esforço dos Combatentes de Língua Ofi-
cial Portuguesa;

Evocação histórica e memória parti-
lhada da história comum contemporâ-
nea;

Análise das consequências e proble-
mas para os combatentes, dos conflitos
em que estiveram envolvidos;

Preparação de um Congresso dos
Combatentes, em princípio para o
mês de Fevereiro de 2011, como
um dos actos evocativos dessa efe-
méride.

Preparemos, pois, uma comemora-
ção de nível nacional em honra dos que
se bateram nessa guerra e dos que ali
caíram». 

É muito mais o que nos une, do que o que nos separa
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a pedir a intervenção do Governador.
Este, talvez, por ser cabo-verdiano, de
cor, vai tentando pôr água na fervura,
recusa qualquer intervenção armada.

Por sua vez a P.I.D.E. ia fazendo rus-
gas, informando que o Distrito estava
altamente politizado, com doutrinado-
res vindo do Congo fazendo aproveita-
mento do descontentamento existente
na zona algodoeira, e com alguns ex-
cessos nessas rusgas ia acelerando a
escalada para um confronto, entre as
populações negra e branca, que se
adivinhava a breve prazo.

Os primeiros tiros

Até que no dia 2 de Fevereiro (o
signatário estava, até há pouco tempo,
convencido que teria sido a 3 de Janeiro
de 1961) – depois de um apelo doloroso

Na cerimónia do
lançamento do livro

«Angola afinal era deles»,
da autoria do Dr. José

Nunes Valente, realizada
no passado dia 9 de Maio,
no Forte do Bom Sucesso,

em que aborda, finalmente
com veracidade, o tema do
início da «guerra colonial»,

aqui deixo o relato dos
acontecimentos que

originaram os primeiros
tiros na guerra de Angola.

Fiz parte da 3.ª CCE que embarcou
para Angola com outras duas Com-

panhias     em Junho de 1960. A 1.ª CCE
teve como destino Cabinda, a 2.ª CCE o
Toto e a 3.ª CCE Malanje.

Com a previsão de possíveis distúrbios
a ser originados pela próxima indepen-
dência do Congo (ex-belga) privilegiou-
-se o patrulhamento do itinerário Malan-
je — Quela — Longo — Camaxilo,  por ser
o principal eixo de ligação a Luanda.

Durante esses patrulhamentos,  fomo-
nos apercebendo do mal-estar das po-
pulações da área da Baixa do Cassanje
(Quela — Xamutera — Milando-Longo)
motivado pela violência das condições de
vida impostas pela empresa algodoeira
Cotonang, ao obrigar a permanência
dos autóctones junto das plantações
algodoeiras, afastando-as dos seus fa-
miliares e agregados habitacionais. E
também dos seus queixumes pela ex-

ploração dos comerciantes nas trocas
comerciais e bem assim das entidades
administrativas que os obrigavam a ir
para o «Contrato». Destas peripécias
fomos dando conhecimento, em rela-
tórios que depois eram transmitidas às
entidades de Luanda.

Populares recusam
pagar impostos

O mês de Janeiro de 1961 viria a
revelar-se o período crítico  da  Baixa do
Cassanje. Em Janeiro de 61 o Soba
Quivota recusou o pagamento de im-
postos ao Chefe de Posto do Milando,
dizendo que já tinham o seu Governo.

Em 11 de Janeiro de 1961, um pelotão
comandado pelo Tenente Silva Santos,
da 3.ª CCE, viu-se rodeado de nativos,
armados de catanas e canhangulos, com

Guerra de Angola
começou antes do que dizem

Só assim o grupo de nativos se pôs
em retirada e foi constatado terem
deixado no terreno onze baixas (mortos
e feridos) vítimas de rajada de pistola
metralhadora. Os feridos declararam
pertencer à UPA e teriam sido engana-
dos por lhes terem incutido que as balas
do branco eram como água. Resta acres-
centar que mais ninguém do Grupo de
Combate abriu fogo, nem a metralha-
dora que estava instalada no telhado do
edifício.  Portanto, não se verificou qual-
quer massacre, os nossos militares per-
ceberam qual a missão que nos incum-
bia, era defender a ordem pública sem
massacrar.

Entretanto a  4.ª CCE, partia nesse dia
para o Quela, onde tem um confronto
com nativos e sofre duas baixas por
fogo cruzado das nossas tropas.

Operação Cassanje

A 6 de Fevereiro, dá-se a chegada da
4.ª CCE ao Cunda Ribaza, onde se junta
ao Pelotão da 3.ª CCE  que quatro dias
antes tinha dado os primeiros tiros da
Guerra Colonial.

Somente relatamos estes acontecimen-
tos para que gerações vindouras não
sofram, como nós, as mentiras que nos
ensinaram no ensino da nossa História.
Nós que a vivemos sejamos dignos delas. 

Estórias da História

ameaças de confrontos e, somente, gra-
ças ao bom senso e presença de espírito
do oficial saíram ilesos do encontro.

Em Janeiro de 61, foi morto um capa-
taz da Cotonang e nos bolsos das calças
foi encontrado um bilhete escrito por
ele mesmo, em quimbundo, dizendo:
«Lumumba, a mulher Maria e o filho
Pessa mandam que ninguém trabalhe e
que só as mulheres podem cozinhar».

Comerciantes alertaram
para guerra eminente

Também no mesmo mês se constata
que os indígenas se recusam a trabalhar,
desertando dos trabalhos agrícolas, pa-
ralisando quase na totalidade a explora-
ção algodoeira. Por sua vez os comercian-
tes vendo os indígenas em constantes
reuniões começam a entrar em pânico e
a deslocar-se à sede do Distrito, Malanje,

de comerciantes da área do Cunda,
com conhecimento, destes, que seriam
atacados nessa madrugada ou no de-
correr do dia, fomos chamados ao Co-
mandante da Companhia (o Alferes M.º
Carvalhão e eu, 2.º Sargento M.º) ten-
do-nos sido posto ao corrente da situa-
ção o signatário perguntou se se man-
tinha a proibição de abertura de fogo
em caso de confronto, tendo o mesmo
Comandante da Companhia entrado em
contacto com Luanda, vem autorização
para usar medidas dissuasoras até à
intervenção armada em caso de altera-
ção da ordem. Saíu então do Quartel
um Pelotão menos, com cerca de 20
militares, depois  de uma noite debaixo
de chuva.

Chegados à povoação de Quela, de-
parámos com a estrada cortada com
uma primeira paliçada a barrar a passa-
gem. Sendo  removida  e reconstruído,

mais à frente, um ponteco, chegámos
ao Cunda-Ribaza, de manhã, onde o
pelotão foi dividido em dois grupos de
combate, um comandado pelo Alferes
Carvalhão e o segundo por este escriba,
Sargento Moura, indo ocupar posições
de defesa, em dois pontos estratégicos,
em edifícios dos comerciantes brancos.
Depois de instalado o grupo de comba-
te do Sargento Moura, surge pelo sector
à sua responsabilidade um grupo de
nativos, de algumas centenas, armados
de catanas e canhamgulos com um
feiticeiro na testa da coluna.

Dados os primeiros tiros, não se de-
movendo de continuar a marcha com o
intuito de atingir as nossas tropas, quan-
do a segurança começava a perigar, o
Sargento Moura deu ordem a um seu
soldado, atirador especial, para abater
o feiticeiro, tendo-se conseguido com
um único tiro de espingarda Mauser.

José Castelo Branco de Moura
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Foi preciso remover muitos obstáculos

A UPA dizia que as balas dos portugueses eram água

Os comerciantes portugueses estavam preocupados com os rumores que ouviam
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Um amor para toda a vida

De
str
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er

  “L
im

a”

Ramiro Martins

A partida de Lisboa

Finalmente, o dia 1 de Junho de 1964
tinha chegado.

De manhã cedo os fogueiros tinham
começado a acender as caldeiras e,
pelas 09.00 horas já tinham alguma
pressão. Já se sentia o vapor nas condu-
tas que atravessavam o Navio e o chei-
ro característico a nafta queimada que
saía pelas chaminés.

Estávamos atracados no Duque d’Alba
oposto ao CNOCA. Começaram a chegar
os familiares; pais, filhos, irmãos, noi-
vas etc., a nossa ausência não seria para
menos de um ano, para muitas famílias
era um sacrifício.

O pessoal ocupa os seus postos de
faina. Recolhidas as espias, o rebocador
passa o cabo de reboque. O navio len-

Os planos eram: os senhores oficiais
abriram o baile e, depois os marujos
escolhiam os seus pares para dançar.
Tal e qual como nos salões da Viena
Imperial, só faltava o Strauss. Todavia,
tínhamos “Os Coxos”.

Como nas fitas de Hollywood

Um dia, saímos para o mar com des-
tino à Ilha do Sal. Chegámos ao anoite-
cer e, recebemos instruções para ves-
tirmos o camuflado, botas etc. Parte da
Força de Desembarque ia desembarcar.
Íamos armados. Tal e qual como se via
nas fitas de Hollywood – Como se fosse
uma missão secreta de comandos pres-
tes a executar um golpe de mão! Levá-
mos os bilhetes de identidade…e fo-
ram-nos entregues umas tábuas pinta-
das de vermelho com a inscrição “Lima”.
Um grupo ia ao aeródromo militar e lá
deixar uma tábua junto de cada avião.
O meu grupo recebe as mesmas instru-
ções mas, a nós cabia-nos os depósitos
de combustíveis da “Shell”. E fomos
largados dos Zebros na praia.

Conforme as instruções recebidas lá
fomos: eu com o meu grupo de 4,
escalámos as paredes da “Shell” e,
deixámos lá as tábuas. Surpreendemos
o guarda, era civil, pobre homem!

Desarmado e, de um momento para
o outro ter em frente dele 4 indivíduos
armados. Tremia como varas verdes.
Explicámos que vínhamos por bem e
que aquilo era um exercício e nada
mais. Pediu-nos para deixarmos os nos-
sos nomes cujo pedido foi prontamente
satisfeito. E, regressámos ao navio que
pairava ao largo.

Uma tarde estávamos no “Piqueni-
que”, na Praça Nova a tomar uma bebi-
da, quando o meu chefe nos disse para
irmos imediatamente para bordo por-
que o navio misto “Ana Mafalda” da
Sociedade Geral estava com fogo a
bordo no alto mar.

Saímos quase a correr, mas não eram
precisas pressas, as caldeiras do navio
estavam apagadas e seriam precisas
algumas 6 horas para atingirem a pres-
são necessária para sair-mos para o mar.

No cais apareceram algumas pessoas
com familiares e amigos a bordo, irrita-

o navio. Fico-me com um grupo junto à
enfermaria a falarmos de cenas alegres
do teatro de revista do Parque Mayer,
mais para atenuar os efeitos que sentía-
mos depois da despedida.

Sai o jantar, são bifes de cebolada.

Já em Cabo Verde, os dias corriam com
certa monotonia, muitos de nós íamos
para a praia outros para a cidade. Os que
ficavam a bordo jogavam às cartas, es-
creviam longas cartas à família ou na-
moradas e bebiam cerveja, que era ba-
rata, outros liam ou ouviam música.

A praia era na Matiota e, lá existia um
bar/café e restaurante que era muito
frequentado pelos marujos. O pôr-do-sol
visto na direcção do Monte Cara era
lindo, houve quem o igualá-se ao pôr-
do-sol no Japão. Cá fora na esplanada os
autofalantes radiavam mornas e colade-
ras que são as canções tradicionais de

Cabo Verde, a vista para o mar e, a Ilha
de Santo Antão lá ao fundo: esta mistura
provocava um ambiente único, difícil de
olvidar, mesmo depois de 40 anos.

Um dia recebemos ordem de irmos
ao Sal a fim de embarcar uma compa-
nhia do Exército e transportá-la a Bis-
sau. Lá fomos e, ao largo largamos
ferro. Uma barcaça transportava parte
da companhia. Com sacos, malas e o
que podiam transportar. Nós não tínha-
mos suficiente espaço para a guarni-
ção, quanto mais para uma companhia
do Exército. Ficaram a dormir no convés
ao Deus dará. Puxa! A rusticidade do
Militar Português é incrível!

Na volta embarcámos outra Compa-
nhia que voltava a Portugal depois de
cumprida a sua comissão na Guiné.

Notava-se na cara daqueles rapazes a
alegria de voltarem a casa, para as famí-
lias, noivas e amigos, para a sua terra
natal, depois de uma longa e penosa
ausência. Já com o farol do Caio pela popa
vejo um dos soldados fazer um gesto com
3 dedos da mão que representa algo na
anatomia do homem, apontando a terra
a dizer bem alto: – Adeus Guiné, vai para
o ******* – uma palavra que confirmava o
gesto. Não pude conter o riso, juntamen-
te com os presentes.

Os «Coxos»

Um dia no programa da chamada
“psico social”, organizámos uma festa
com distribuição de presentes e alimen-
tos àquela pobre gente da Baía de São
Pedro, São Vicente, que depois rompe-

ram num vibrante: – Viva Salazar. Peran-
te sorrisos disfarçados da marujada.

Antes da festa foi-nos dito que have-
ria baile, “abrilhantado” pela orquestra
de bordo, composta pelos: o clarim de
bordo no trompete, o cabo sinaleiro no
acordeon, o Fininho (marinheiro elec-
tricista) como baterista e, o Vitorino na
guitarra, este último tinha um defeito
físico por acidente causado em serviço
que o tinha com uma certa dificuldade
no andar, portanto alguém apelidou a
Orquestra de “Os Coxos” faziam um
barulho que se assemelhava a música
com muitas fífias quando estavam bê-
bados, especialmente o Vitorino.

das, irritadíssimas, com o facto de o
“Lima” não poder sair imediatamente!
Explicações foram dadas.

Assim que tivemos pressão sufi-
ciente largá-mos da muralha e mete-
mos proa ao mar aberto. O tempo
estava péssimo, quem nos viu sair
contou-nos o espectáculo que foi,
ver o “Lima” galgar as ondas à saída
do porto, no canal entre as ilhas de
Santo Antão, São Vicente e dar gran-
des balanços de proa/popa e de
bombordo/estibordo. O pior foi
quando entrámos em pleno Oceano
com vento força nove, vagas muito
altas, que o nosso “Lima” como um
Cavaleiro Galante atravessava. A
ventania soprava furiosamente, as
vagas altas galgavam e varriam o
convés, entrava pelos escovéns pa-
recendo repuxos gigantes de água
e espuma. Um espectáculo impres-
sionante!

Recebemos uma mensagem pela
Rádio, que o incêndio tinha sido extinto,
pelo pessoal e meios de bordo.

Agora tínhamos que dar uma volta de
180 graus para regressarmos a São
Vicente.

Para o leme foram enviados dois dos
marinheiros mais corpulentos que ha-
via a bordo a fim de aguentar as guina-
das que o leme dava.

Na ponte vi o nosso comandante
agarrado à bitácula dar ordens para o
leme com uma calma impressionante e
a rir-se. Era um marinheiro com “M”
grande! E, assim o demonstrou durante
o resto da comissão.

Futebol com «molho»

As relações entre a guarnição do
”Lima” e uma parte da população
local, especialmente com os estudan-
tes intelectuais, não andava muito
bem. Era notório que não éramos bem
vistos aos olhos de uma boa parte da
população: Éramos os colonialistas,
os patrões, as forças de ocupação,
andávamos a mandar nas casas dos
outros etc, etc. Todavia, o antagonis-
mo não era nada pessoal mas sim era
contra aquilo que nós representáva-
mos – O Governo Central.

tamente afasta-se da muralha. Ruma
ao pontal de Cacilhas onde o rebocador
acaba a sua missão e, recolhe o cabo de
reboque.

Dobrando o pontal de Cacilhas o na-
vio aumenta a velocidade a caminho da
barra.

Diante de nós o casario de Lisboa; Cais
do Sodré, Santos, Alcântara, (pilares da
ponte sob o Tejo, ainda faltavam 2 anos
para terminar os trabalhos), Belém, Bom
Sucesso, passamos entre as Torres e
saímos pela Barra Sul ou Grande cerca das
17.00 horas soltando rumo ao Funchal. O
Oceano recebe-nos com mar de pequena
vaga pela proa que não incomoda muito

Continuação do número anterior
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Aconteceu que num Domingo have-
ria um jogo de futebol, Club de São
Vicente e os seus grandes rivais a Praia.
O futebol lá é encarado ao estilo da
América Latina. Há pancadaria, árbitros
insultados que têm que sair sob escolta
e tudo o mais.

Não sei porquê alguns membros da
guarnição “Lima” decidiram ir assistir
ao jogo e fazer claque pela Praia, levan-
do para o efeito um dístico em pano que
depois de desfraldado se lia em letras
garrafais “Lima saúda a Praia”.

 À saída somos (os marujos do “Lima”)
apedrejados pela turbamulta, era um
motim! Tomou tamanhas proporções que
já eram homens, mulheres e crianças a
atirar-nos pedras e a gritarem “filos di
puta”, “vai p’ra bo terra”, mandragonos,
e “hambombos” (os dois últimos eram
termos depreciativos como mimoseia-
vam os Metropolitanos) as pedras caíam
e, eu sou atingido por uma que só me
apanha a dobra do boné por felicidade.
A mesma sorte não teve um Cabo Mer-
gulhador que fazia parte da guarnição
“Schultz” teve que ser hospitalizado com
um ferimento grave na testa. Houve o
receio de que nunca mais pudesse exer-
cer a sua actividade de mergulhador,
não tenho a certeza mas, creio que isso
felizmente não aconteceu.

O tempo ia decorrendo e, o dia de
Natal estava a aproximar-se e um dia
recebemos a visita de umas senhoras
da melhor sociedade lá da terra, per-
tencentes ao Movimento Nacional Fe-
minino a fim de nos entregarem alguns
presentes.

A mim coube-me; um livro pequeno
com histórias de cowboys que, embora
não tivesse sido usado era no entanto já
velho, a julgar pela cor amarelada do
papel e… um maço de cigarros que já
havia muito tempo que tinha perdido a
frescura.

Programa de Rádio

Um dia, aconteceu algo ridículo, que
muito nos fez rir.

Nós mantínhamos uma ronda em
circulação pela cidade e arredores. Para
isso utilizávamos um jeep e, depois do
motim em que fomos atacados mantí-
nhamos contacto com o navio via rádio
em onda VHF.

O rádio era operado a bordo pelo
pessoal de serviço.

Acontece que um dia chega um se-
nhor daqueles com uma certa posição
lá na terra e, protesta porque tinha
captado linguagem obscena no seu rá-
dio lá em casa e, pela linguagem usada
eram transmissões que vinham do nos-
so navio. E, era verdade.

Aconteceu que os operadores quan-
do comunicavam entre si usavam uma
linguagem de… fazer corar um Cabo
Fogueiro! Era cada uma!

Ora bem, viemos a saber que a espo-
sa desse senhor, tinha ouvido tudo e,
contou ao marido por graça e, depois
viemos a saber que, segundo uma
empregada doméstica, havia um grupo
de senhoras amigas que eram ouvintes
assíduas do “Programa Radiofónico” em
VHF lá em casa dessa senhora.

O nosso Comandante achou imensa
piada a isto tudo.

Enfim agora era só esperar pelo dia
da partida.

Não pensávamos noutra coisa. Seria
o dia 9 de Agosto de 1965. Quem me
disse foi o Sargento Sinaleiro quando
andávamos no serviço de ronda.

Chegou o dia da partida e, confesso
que senti algo dentro de mim. Estava de
guarda nessa manhã.

Começou a chegar gente ao cais, as
lavadeiras, aquelas que tinham traba-
lhado para nós e outros que eram nos-
sos amigos: O Anacleto e os filhos, que
trabalhavam para os Cabos de Rancho e
Despenseiros. E, muitas pessoas de
várias posições sociais.

A minha lavadeira chorava e a filha
estava comovida.

Toda a guarnição a bordo, era a faina
da largada. No meu posto no castelo
vejo tudo e sinto dentro de mim triste-
za: tinha a certeza que nunca mais veria
aquela boa gente. Seria o derradeiro
adeus e a última vez que nos víamos.
Soltos os cabos, rumámos ao oceano
aberto, saímos do porto com a Ilha de
Santo Antão por estibordo. Estávamos a
caminho do velho Portugal, olhei pela
popa e vi a Ilha de São Vicente, a
desaparecer gradualmente no horizon-
te até que desapareceu completamen-
te. Nunca mais a tornei a ver.

Hoje, passados 41 anos, ainda tenho
saudades de Cabo Verde, isso fica con-
nosco. Estive lá 13 meses e algo fica
sempre dentro de nós.

Um dia em Lisboa, no comboio para
Cascais senta-se em frente de mim um
casal de Cabo Verdianos falando creou-
lo, perguntei-lhes de que ilha eram
naturais, eram de São Nicolau, falamos
de Cabo Verde e quando o comboio se
aproximava da Parede, destino deles, o
senhor pergunta-me com um sotaque
distintamente Cabo Verdiano: o senhor
esteve lá na tropa?

Perante a minha resposta afirmativa,
pergunta: porque é que os senhores
que já lá estiveram na tropa tem tantas
saudades de Cabo Verde? Respondi-
lhe: “Razões várias, nomeadamente o
povo”. Recebi um sorriso sadio de am-
bos. 

Características do Navio:
Deslocamento Máximo ............................................................ 1.563 Toneladas
Comprimento ..................................................................................... 96.9 Metros
Calado Máximo ...................................................................................  3.3 Metros
Velocidade Máxima ....................................................................................37 Nós
Velocidade Cruzeiro ...................................................................................18 Nós
Autonomia .....................................................................  5,400 Milhas a 15 Nós

Máquinas:
2 grupos de turbinas a vapor “Parsons” 33.000SHP
3 caldeiras “Yarrow” com pressão de 400 Ibs
2 Hélices
Combustível: nafta, com capacidade para 345 tons

Estórias da História

32
 l 

Co
m

ba
te

n
te

 Ju
nh

o 
20

09

já aconteceu
Companhia de Caçadores 1518

Mário Moreira Antunes, comunica que no dia 18 de
Abril 2009 se realizou o 41.º almoço/convívio do aniver-
sário do regresso de Angola (1966/1968) da Comp. Caç.
1518 na Fábrica da Indusa em Águeda.

Companhia de Caçadores 3440 (Angola 1971/1973)
realizou o seu almoço/convívio no dia 07 de Junho de
2009, na Universidade Lusófona, ao Campo Grande em
Lisboa, com homenagem a Cassiano Correia (organizador
do 1.º Encontro, já falecido).

Batalhão 2867
Jaime Rodrigues Negalho, deu-nos conta que no passa-

do dia 30 de Maio de 2009, os antigos militares do
Batalhão 2867 (Guiné 1969/1970) realizaram o 1.º almo-
ço/convívio das 4 Companhias: C.C.S., 2482, 2483 e 2484
na Quinta do Paúl, em Ortigosa – Leiria.

Companhia de Artilharia 7257
Companhia de Artilharia 7257 (Moçambique 1974-

1975), realizou no passado dia 17 de Maio de 2009 o 1.º
almoço/convívio em Martinhança – Marinha Grande no
“Solar dos Noivos”.

Companhia de Sapadores 235
A Comissão Organizadora do Convívio da Companhia de

Sapadores 235 (Angola 1961/1963), informa que o 23.º
convívio do 48.º aniversário da partida para Angola se
realiza no dia 27 de Junho de 2009 no Restaurante
“Abadia” no Porto.

Companhia de Caçadores 99
Cor. José Ataíde Montez, relatou-nos que a Companhia

de Caçadores 99 (Bat. Caç. 88 – Angola) efectuou em 02
de Maio de 2009, em Viseu o seu XVI Encontro. Concen-
tração de centena e meia de combatentes e seus fami-
liares que prestaram junto do Monumento aos Comba-
tentes da GG, homenagem aos mortos da Companhia,
com colocação de flores, missa no vicariato de Sto.
Estêvão e almoço/convívio em ambiente de alegria e
recordação.

1.ª guarnição do NRP “Jacinto Cândido”

O Comdt. Filipe Horácio Pereira de Macedo, deu-nos
conta que no passado dia 18 de Abril 2009, se reuniu
com os seus camaradas para mais um almoço/conví-
vio da 1.ª guarnição do NRP “Jacinto Cândido” 1969/
1973, para comemorarem o 40.º aniversário da entre-
ga à Armada Portuguesa deste navio. O encontro
realizou-se em Porto de Mós, na casa do Sr. Almirante
Crespo. Foi uma excelente jornada de confraterniza-
ção entre os cerca de 44 elementos e respectivas
famílias que se juntaram a desfilar recordações dessa
estadia na Alemanha e na Comissão em África (Guiné
e Moçambique) que tantas saudades deixaram. Foram
lembrados os elementos da guarnição já falecidos e
cortado o bolo de aniversário da corcinto pelos 40 anos
de sucessos que ainda continuam, pois o navio conti-
nua operacional.

Companhia de Caçadores 2681
Amaro Firmino Correia, da Companhia de Caçadores 2681

(Guiné 1970/1971), informa que no dia 13 de Junho 2009,
realizou-se o habitual encontro com missa na Igreja Nova e
almoço/convívio no Restaurante “Café Relógio” no Funchal.

Companhia de Cavalaria 1773
Joaquim Francisco, informa que a Companhia de Cava-

laria 1773, realizou a 16 de Maio de 2009, o seu habitual
almoço/convívio em Aveiras de Cima.

A C.Cav. 1772 do Batalhão 1927 (Angola 1967-1969),
realizou o seu 18.º almoço/convívio em Santa Cruz.

Fuzileiros Especiais 13 (Guiné 1968/1970)

Destacamento de Fuzileiros Especiais 13 (Guiné 1968/
/1970), realizou, no passado dia 18 de Abril de 2009, um
almoço comemorativo do 41.º aniversário do regresso da
Guiné, onde estiveram presentes cerca de 70 pessoas,
entre elementos do DFE e seus familiares, vindos do
Norte e Sul do País, tendo o encontro decorrido num
espírito de sã e duradoura camaradagem.
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 CCS/BCAV 1915 e CCAV 1693
Cor. Orlando José Sequeira da Silva, informa que no dia

02 de Maio de 2009 teve lugar o 31.º almoçoc da CCS/
BCAV 1915 e CCAV 1693 (Guiné 1967/1969) então coman-
dadas pelo Cap. Mil. Arquitecto Egas Vidigal Vieira e Cap.
Cav. Orlando José Sequeira da Silva respectivamente. Este
evento decorreu em Paredes, precedido de Missa em
Baltar em memória dos combatentes já falecidos.

Batalhão de Cavalaria 1928
No passado dia 02 de Maio de 2009, no Restaurante Quinta

dos Girassóis em Fernão Ferro – Sesimbra, o almoço/convívio
do 39.º Aniversário do regresso a Portugal do Batalhão de
Cavalaria 1928, em comissão no leste de Angola 1967/1970.
Com grande participação dos ex-combatentes e seus fami-
liares foi proferido discurso em memória dos camaradas já
falecidos e de graças pelos vivos.

CPM 3335 e o PPM 2226
Artur Craveiro Lopes comunica que o convívio de 2009 se

realizou entre a CPM 3335 e o PPM 2226 no dia 30 de Maio
de 2009, no Hotel do Parque nas Termas de S. Pedro do Sul.

BART 1896 (CCS, CART 1612, CART 1613 e CART 1614)
António Leite de Magalhães, informa que o almoço/

/convívio do BART 1896 (CCS, CART 1612, CART 1613 e
CART 1614) teve lugar em Viana do Castelo (cidade de
onde todo o Batalhão partiu de comboio para o Cais de
Alcântara em Lisboa de onde zarpou no NIASSA, para a
Guiné nos anos de 1965/1967).

CART 2717
Secundino Brandão Mendes, informa que o almoço/

/convívio da CART 2717 que prestou serviço em NANCA-
TARY/Moçambique 1970/1972, se realizou no dia 30 de
Maio de 2009 em Vila do Conde.

Combatentes do Ultramar da Afurada
Fernando Carvalho, diz que no passado dia 06 de Junho

de 2009, se realizou o 37.º almoço/convívio dos Comba-
tentes do Ultramar da Afurada, no Restaurante “Mira
Mar” em Leiria, com passagem pelo cemitério de Coim-
brões - Gaia, para deposição de flores.

Batalhão Caçadores 155/CCS
José Maria da Encarnação Festas, informa que no pas-

sado dia 31 de Maio de 2009, se realizou o convívio do B.
Caç. 155/CCS (Angola 1961/1963) e no dia 07 de Junho,
o almoço/convívio do Comando Agrupamento 3953 (Mo-
çambique 1971/1973).

Comando Agrupamento 1988 e 1989
António José Silva, informa que a exemplo dos anos

anteriores, os Comando Agrupamento 1988 e 1989 (An-
gola 1967/1969), realizaram no dia 06 de Junho de 2009,
o seu habitual convívio na Quinta do Barreiro em Viseu.

Companhia de Caçadores 555
Cap. António Ritto, informou-nos que no dia 30 de Maio

de 2009, se realizou no Santuário de Nossa Sra. da Ortiga
– Fátima, a confraternização da C. Caç. 555, que esteve 2
anos em Cabedú na Guiné 1963/1965.

Companhia de Caçadores 2506 (B. Caç. 2872)
Carlos Jorge Mota, informa que o Convívio da C. Caç.

2506 (B. Caç. 2872), (Angola 1969/1971), teve lugar no
grande Porto, no dia 09 de Maio de 2009. Ex-combatentes da Freguesia de Pontével

Fernando Santos, informa que no dia 25 de Abril de
2009 se realizou o 1.º Encontro de Ex-combatentes da
Freguesia de Pontével, com missa na Igreja Matriz por
alma de todos os que já faleceram e almoço/convívio
onde não faltou animação pela noite dentro com música
para mais de 300 pessoas. Esteve presente também uma
Delegação da Associação Portuguesa dos Veteranos de
Guerra.

Pelotão Morteiros 2248
Manuel Ferreira Mascarenhas, informa que no dia 06 de

Junho de 2009, se realizou o 17.º convívio do Pelotão
Morteiros 2248 “Os Preciosos” (Angola 1970/972), no
Restaurante “Monte Aventino” no Porto.

CCS do Batalhão Caç. 2845
No passado dia 09 de Maio, realizou-se o almoço/

/convívio organizado por elementos da CCS do Batalhão
Caç. 2845, que serviu na Guiné 1968/1970, no restauran-
te “A Toca do Júlio” em Colares – Sintra.

BART 2866
Fernando Faria, informa que o almoço/convívio do

BART 2866 (Guiné 1969-1970), realizou-se no dia 10 de
Maio de 2009 em Santa Iria de Azóia no Hotel VIP.

Batalhão Caçadores 1875

BART 2865
António Joaquim Silva, informa que o 17.º convívio do

BART 2865 constituído pela CCS, CART 2476, 2477, e 2478
se realizou no dia 06 de Junho 2009 em Tomar. Este
Batalhão operou no Sul da Guiné em 1969/1970.

CART 2412
Joaquim Moura, informa que no dia 16 de Maio de

2009, realizou-se o almoço/convívio da CART 2412 na
Serra do Pilar (Jardim do Morro), com romagem ao
cemitério contíguo à Igreja de Nossa Sra. do Rosário
(Gondomar), para homenagear o camarada António Fer-
nando Castro Silva, organizador do 1.º convívio e dinami-
zador destes encontros. O almoço foi no Restaurante
“Vale Maior” em Valongo.

Associação de Comandos – Delegação de Évora
Realizou no dia 23 de Maio de 2009 o almoço anual dos

Comandos do Alentejo no Restaurante “Pátio Alenteja-
no”.

CART 2373
Manuel Prata, informa que o 15.º Encontro da CART

2373 (Niassa/Moçambique 1968/1970),se  realizou no
dia 30 de Maio de 2009, em Vila Nova de Gaia.

CLOG 6
Luís Augusto informa que no passado dia 06 de Junho 2009,

se realizou o 6.º almoço/convívio CLOG 6, com realização de
uma missa em honra dos ex.-camaradas já falecidos, na
Igreja Paroquial de Marinha das Ondas – Figueira da Foz e
almoço no Restaurante “O Peleiro”.

BART 2901

Fernando Rui Soares Moura, informa que o 24.º
convívio do BART 2901 se realizou na Maia / Porto.

Companhia de Caçadores 4244

Francisco Bento Soares, informa que no passado dia
09 de Maio de 2009, em Porto de Mós teve lugar o
habitual almoço/convívio do B. Caç. 1875, que esteve
no Norte de Angola (1966-1968), sendo o seu lema
“Firmes no Dever e na Honra”.

Caçadores 1458 do Batalhão 1866

Jacinto de Sousa Ramos, contou-nos  que o 7.º
Encontro da Comp. Caç. 4244 (Tete/Moçambique
1973/1974) se realizou em Castelo de Vide no dia 02
de Maio de 2009.

Francisco do Carmo, diz que a Companhia de Caça-
dores 1458 do Batalhão 1866 “Quipedro” (Excelentes
e Valorosos) realizaram mais um almoço/convívio em
Oldrões / Penafiel no dia 03 de Maio de 2009.
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José Marques Alexandre, procura
os camaradas - António Afonso e Amé-
rico F. da Conceição da Companhia
Divisionária de Manutenção de Mate-
rial do Entroncamento. Contacto: 96
031 55 05

Alfredo Rafael Franco, procura ca-
maradas da Companhia de Caçadores
Independentes 672 (Angola 1964/
/1966), tais como: Carlos F. M. Gou-
veia; José S. Martinho; Victor Manuel
de Sousa Dias; Carlos Alberto da Silva
Coelho; Ernesto Henriques Duarte; Ma-
nuel Rodrigues de Oliveira; Francisco
Reis Abreu ou Francisco H. Abreu;
Manuel João Pereira Duarte; José M.
A. Louro; José M. G. Adriano; João Vaz
Ferreira e João S. Costa, com vista a
organizar o 1.º Convívio Nacional des-
ta Companhia.

Contactos: alfranco@hotmail.fr
Contacto de França 33 130 562 458
Fur. Barreto 262 835 101 ou 96 308

27 56
 José Augusto 265 107 755 ou 93

406 20 95

Luís Esteves,procura ex-militares
que estiveram no Pelotão das Três
Marias em Nambuangongo, entre Ja-
neiro e Julho de 1963.

Contactos: 214 391 971 ou 963 855
385

Francisco Mendes Costa Varino,
que esteve em Angola/Nova Lisboa,
na Companhia 1203 que pertencia ao
Regimento de Infantaria 21, procura
camaradas que passaram por Angola
1966/1968 em rendição individual
condutores, ou então que assentaram
praça no dia 30/08/1965 na Figueira
da Foz e que eram do Pelotão Verme-
lho, para se reunirem num convívio e
celebrarem os 40 anos do regresso de
Angola. Contacto: 96 033 82 98

Luís Humberto Miguel Serpa, pro-
cura camaradas da Companhia CCS 540
“Os Leopardos” (Angola 1963/1966),
tais como:

Rui Gaiões - São Martinho do Bispo
Antero da Costa Pereira - Coimbra
Leitão Marques - Lisboa

Companhia de Caçadores Especiais 374
Joaquim Madureira Pinto, informa que no dia 06 de

Junho de 2009, se realizou mais um almoço/convívio da
C. Caç. Especiais 374 “Os Caramelos do Bembe” (Angola
1962/1964), na bela cidade de Marco de Canaveses.

Companhia de Caçadores 1434
Manuel Constantino Figueira, informa que se realizou

no dia 06 de Junho de 2009, o 7.º almoço/convívio da
Comp. Caç. 1434, no Restaurante “Pátio Alentejano” em
Évora, onde foi descerrada uma lápide junto ao antigo R.I.
16, hoje Região Militar Sul, e visita ao Quartel por onde
foram mobilizados para Angola.

Batalhão de Caçadores 141
Vilaça Gonçalves, informa da realização no dia 06 de

Junho de 2009 de mais um almoço de confraternização
do pessoal do Batalhão de Caçadores 141 (CCS / CC142
/ CC143 / CC 144 / Pelotão de Morteiros 21 e Secção de
Auto marcas) em Leiria.

CART 3538
Fernando Monteiro, informa que no passado dia 10 de

Junho 2009, se realizou o habitual almoço/convívio da
CART 3538 em Paredes.

Companhia de Construções 1708
Artur da Silva, informa que o 16.º encontro/convívio da

Companhia de Construções 1708 (Angola 1967/1969) se
realizou a 14 de Junho 2009 em Ancas - Anadia no Restauran-
te “Retiro” do Sr. José Castro, onde festejaram quatro décadas
da chegada a Lisboa, com muita festa entre colegas, amigos
e familiares, não esquecendo os que já partiram.

BART 1896/CCS
António Leite Magalhães, informa que no passado dia

26 de Abril 2009, se realizou mais um convívio do BART
1896/CCS (Guiné 1966/1968) em Viana do Castelo.

CCS 4213
Augusto Oliveira, informa que no passado dia 10 de

Junho de 2009, se realizou o habitual almoço/convívio da
CCS 4213 em Santarém.

CCaç Esp 370 e Cmd Agr7
Em 20 de Junho, no Sardoal, sob a responsabilidade do

combatente Manuel Machado e família, realizou-se o 20º
almoço-convívio da CCaçESp370 e CmdAgr7. Presentes o então
Cap Chito Rodrigues, Comandante da Companhia e o então
Major Pires Tavares, Chefe de Estado Maior do CmdAgr7.

Após uma missa no centro da vila, o convívio decorreu
no Restaurante Três Naus com muito entusiasmo e diver-
sas intervenções.

O próximo Convívio será em Setúbal dia 5 de Junho de
2010.

vai acontecer
CCS – Batalhão Caçadores 2835

14.º convívio da CCS/BatCaç.2835 Nova
Lamego (Gabú, Guiné 1968/1969), a re-
alizar em Chaves a 12/09/2009. Concen-
tração em frente ao Quartel do RI 19 em
Chaves às 09H30. Para mais informações
contactar o ex-cabo António Lisboa Gue-
des 276 106 412 / 96 494 38 83.

28.ª Companhia de Comandos
40.º aniversário do Bat. CMDS – Moçam-

bique – 20.º convívio. No próximo dia 26
de Setembro de 2009, Restaurante “San-
cho”, localizado na Estrada Nacional 1 –
Curia – Aguim – Anadia. Para quem sair na
portagem da Mealhada, fica a 3 Km para
Norte. Concentração no largo em frente
ao restaurante. Confirmações até 20 de
Set. para Dr. Gualter 965 613 413/Borra-
lho 967 124 153 / Veiga 916 690 038 ou
231 081 650.

BART 7220.74
15.º almoço/convívio do BART 7220.74,

que se realizará no dia 4 de Julho de 2009,
no restaurante “os Severianos” em Torres
Vedras – Lourinhã. Contactos: Henrique
Coelho 962 685 259 / 912 826 664 ou
E-mail: bart7220.74@gmail.com

Batalhão de Cavalaria 437
O Batalhão de Cavalaria 437, (Angola

1963/1965), realizará no dia 05 de Se-
tembro de 2009, na “Quinta do Moinho”
em Alvados, quem vem de Torres Novas
ficará à esq.ª da Estrada Principal, em
direcção a Porto de Mós. Concentração
em Monsanto (Alcanena) às 10H00 junto
à Igreja, para realização de Eucaristia,
seguiremos juntos para o Almoço às
13H00. Contactos: Arménio Dias 917 591
705/Manuel dos Santos 914 213 804/
Campanera 964 531 092.

4.ª  Comp. de Caçadores Especiais
David M. Ferreira, informa que a 4.ª

Companhia de Caçadores Especiais (An-
gola 1960/1962) vai realizar a 05 de
Setembro de 2009 o seu almoço anual de
confraternização no Restaurante “Cais do
Moliço” – Vagos. Contactar: Duarte Santi-
ago 234 321 396 / 917 244 710 ou David
Ferreira 234 385 084 / 936 052 712.

Companhia de Caçadores 10
Militares da Companhia de Caçadores

10 em Aileu – Timor Leste, vão realizar em
18 de Julho de 2009 o almoço/convívio.
Os interessados devem contactar com o
1.º Cabo Arlindo Alberto Pais Oliveira 966
190 028.

Companhia de Artilharia 1562
Arnaldo Gonçalves informa que o pró-

ximo convívio da Companhia de Artilharia
1562 (Angola 1966-1968), se irá realizar
no dia 26 de Julho em Fátima. Concentra-
ção às 10H00 junto à Cruz Alta. Missa às
11H00 na Igreja da Santíssima Trindade,
segue-se almoço no restaurante “ O Truão”
em Boleiros. Contactos: 22 480 63 81/
917 801 823.

Pelotão de Morteiros 2001
João Alves, informa que o Pelotão de

Morteiros 2001 (Angola 1968/1970) vai
realizar o 10.º almoço/convívio na Mari-
nha Grande em 09 de Agosto de 2009.

29.ª Companhia de Comandos
(Angola/Moçambique 1970-1972)
Vai realizar no dia 25 de Julho, o seu
habitual almoço/convívio. Concentração
a partir das 9H00 junto à sede da Delega-
ção na Mata de S. Sebastião (junto à
rodoviária de Évora).

Contacto: Manuel Ourives 91 713 03 96

Guilherme Joaquim Mendes Pe-
reira, procura camaradas que perten-
ceram à Companhia de Artilharia 414
que estiveram em Coma, Norte de
Angola no ano de 1963 ou que per-
tenceram à Companhia de Caçadores
2676.

Contacta: Guilherme 96 963 19 56

Fernando Nunes Marques, ex-cabo
159 mais conhecido por Sargento Fé-
lix, procura camaradas da Companhia
de Sapadores 151 (Angola 1961/
/1963), pois gostaria de vos dar um
abraço e recordar bons tempos de
juventude.

Contacto: fernando_marques@voo.be

Sandra Teixeira, procura
ex-camaradas de José Nunes Tei-
xeira

PR/460/71/2  –  A+ CATH T71
que estiveram com ele ao serviço
da Pátria em Angola.

Fazia parte da Companhia de
Fuzileiros Navais. Faleceu no Rio
Zaire em 05 de Fevereiro de 1973.

Se o reconheces, estiveste com
ele ou sabes o que se passou,
Contacta: Sandra Teixeira 91 345
37 81

Contrato com a
Informa-se os nossos associados, que já está em vigor, o novo

contrato de fornecimento de combustíveis com a GALP.
Trata-se da aquisição de vantagens significativas para os subscritores

deste contrato, pelo que os interessados devem inscrever-se junto dos
seus Núcleos.
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Participação em eventos

Este evento permitiu à equipa do
CEAMPS recolher informação no

âmbito do estudo que está a realizar
com os combatentes Prisioneiros de
Guerra e sinalizar novos casos para
continuar o apoio a estes combaten-
tes, e enquadra-se no protocolo de
colaboração de apoio médico, psico-
lógico e social, efectuado em 2007,
entre a Liga dos Combatentes e a
ANPG.

É de referir que estão a ser acompa-
nhados no apoio médico, psicológico e
social no CEAMPS de Lisboa cerca de 40
casos, sendo 30 da região de Lisboa.

VII encontro nacional

Na mesma data, a Associação Nacio-
nal dos Prisioneiros de Guerra levou a
efeito, o seu VII Encontro Nacional.

A concentração contou com o apoio
do  Sargento-mor Alves, que guiou os
antigos militares e famílias, numa vi-
sita guiada ao Pólo do Museu do Ar
situado no Aeródromo de Ovar que
teve elevada aderência e decorreu
com muito interesse entre os partici-
pantes.

CEAMPS no Encontro Nacional de Prisioneiros
de Guerra em Ovar – Maceda

A convite da Associação
Nacional de Prisioneiros de

Guerra (ANPG), uma equipa
do CEAMPS constituída pelo

Coordenador, duas técnicas e
duas voluntárias estiveram

presentes no Encontro
Nacional de Prisioneiros de

Guerra que decorreu na Força
Aérea em Ovar.

Seguidamente e com muita partici-
pação, foi celebrada missa pelo páro-
co da freguesia de Maceda e Capelão
do Aeródromo de Manobra n.º 1, Flo-
rentino de Sousa. Seguiu-se o almoço
convívio, com a presença de mais de

duas centenas e meia de companhei-
ros antigos prisioneiros de guerra e
familiares, que decorreu dentro do
melhor espírito de sã camaradagem,
sendo o mesmo do agrado de todos
os presentes. 

Na sequência de convite dirigido ao
Presidente da Direcção Central da LC,

esteve presente, em sua representação,
o Coronel Faustino Alves Lucas Hilário,
que presidiu ao acto.

Presentes, a Cônsul-geral de Portugal –
Drª Maria Amélia Paiva, Monsenhor Eduar-
do Resendes – antigo capelão militar e o
major Mike Gomes – luso-canadiano e
oficial do Exército Canadiano.

Numa manifestação de grande en-
tusiasmo, com o reencontro de amigos e
camaradas de armas, que em alguns
casos não se viam há muito, conduziram
ao reviver de momentos difíceis de suas
vidas, a um forte sentimento de cidadania
e a extraordinários momentos de “me-
mória partilhada”.

Ao iniciar-se a refeição, o Presidente,
em exercício, do Núcleo de Toronto, Se-

nhor Tibério Branco, agradeceu a presen-
ça dos convidados, aos quais fez referên-
cias muito elogiosas, e regozijou-se pela
elevada adesão e entusiástica participa-
ção de todos os presentes.

A Senhora Cônsul-geral dirigiu palavras
de elevado apreço a todos os Combaten-
tes e suas Famílias, reconhecendo-lhes
um empenho constante por dignificarem
as suas origens, honrarem o bom-nome
de Portugal e constituírem um valioso
contributo para o desenvolvimento do
País que os acolheu. O major Mike Go-
mes, filho de pais oriundos de Ponte da
Barca, enalteceu o nome de Portugal,
valorizando o muito que os Portugueses
fizeram pelo Mundo e o que representa-
ram em termos culturais e científicos.

Por último usou da palavra o coronel
Lucas Hilário que, após caracterizar a
natureza do “Combatente por Portugal”,
evidenciou alguns aspectos que afecta-
ram, afectam e continuarão a afectar as
respectivas vidas. Exortou, ainda, à conti-

nuação destes convívios, fazendo reflec-
tir neles o espírito de união, repelindo,
sempre o que o possa degradar.

Após a leitura do “Memorando de En-
tendimento”, documento que outorga à
“Ontário Association of Portuguese Vete-
rans” a qualidade de “Núcleo da Liga dos
Combatentes”, o Coronel Hilário proce-
deu à entrega da “Bandeira” e “Guião” da
Instituição que passaram a integrar desde
6 de Junho de 2008.

À margem do convívio, o representan-
te da LC, esteve presente nos estúdios da
FPTV – Festival Portuguese Television
(Portuguese Digital Television), para par-
ticipar em entrevista, em directo, no no-
ticiário da noite daquela estação; e na
rádio CIRV – Rádio Internacional (Multicul-
tural Super Mix), com entrevista, em
horário nobre;  participou num jantar
oferecido pelo presidente do Sporting
Clube de Portugal de Toronto;  Em 19 de
Abril de 2009, participou na “Emissão
Portuguesa”, no programa da manhã, da
Estação de Rádio da rede italiana “Chin”;
durante o convívio, que teve cobertura
televisiva da “OMNI”, da rede “ROGERS
Internacional)”, concedeu entrevistas aos
repórteres desta estação de televisão, ao
jornalista Carlos Morgadinho da “Vénus
Creations” e do jornal digital “Gentes da
Diáspora” e ao jornalista Fernando Cruz
Gomes do “Sun”, edição portuguesa. 

Toronto – Encontro de combatentes
Realizou-se em Toronto mais um

encontro de Combatentes,
organizado pelo “Núcleo da Liga dos
Combatentes” e “Ontário Association

of Portuguese Veterans”. Tratou-se
do 6.º evento levado a efeito pela
“Ontário Association of Portuguese

Veterans” e do 1.º enquanto
“Núcleo da Liga dos Combatentes

em Toronto”.

No passado dia 20 de Maio 2009, realizou-se na Sede do Núcleo
de Coimbra uma reunião com elementos da Direcção Central, da
Equipa Coordenadora do CEAMPS, de Sociólogas e Psicólogas e da
Comissão Directiva do Núcleo, afim de apreciar o local das futuras
instalações destinadas ao CAMPS da Zona Centro.

Ficou acordado o seguinte:
1 - Construir divisórias para os gabinetes médicos:
2 - Adaptar as casas de banho existentes para uso de deficientes.

A Direcção Central, representada pelo Sr. Coronel Hilário, com-
prometeu-se a enviar um arquitecto para, conjuntamente com o
Coronel Médico Dr. Silva Santos, fazer o levantamento das altera-
ções e apresentar o respectivo projecto.

CAMPS - futuras instalações em Coimbra
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 Tele objectiva Tome nota

Joss Stone actua em Loulé

No âmbito do programa musical
do Allgarve’09, a cantora britânica
Joss Stone vai dar um concerto
em Loulé, junto ao monumento
Duarte Pacheco, no próximo
dia 31 de Julho, pelas 22h00.
Detentora de uma voz possante,
Joss Stone é uma das grandes
revelações na área da soul music.
Já foi distinguida com vários BRIT
Awards e um Grammy Award.
Já no Allgarve Jazz, está agendado
para dia 26 de Julho, no mesmo
local e à mesma hora, um concerto
com a lendária dupla de jazz
do pianista Chick Corea
e do vibrafonista Gary Burton.
Brevemente será divulgado
 também o outro nome que irá
actuar

Romaria Saloia de S. Mamede,
em Janas

No dia 17 de Agosto, dia de S.
Mamede, Santo protector dos gados,
continua a realizar-se em Janas uma
singular romaria tipicamente saloia.
Diz-se que este Santo protector do
gado, além de curandeiro, defende
das doenças e amansa o gado bravo.
Manda a tradição que os animais
presentes dêem, de manhã, três
voltas à Ermida, no sentido contrário
aos ponteiros do relógio. Ainda há
alguns anos, muitos animais e os
seus donos compareciam na romaria.
Vinham de terras distantes como
Mafra e Loures e até de Torres
Vedras. À volta da capela monta-se
um animado arraial e fazem-se
piqueniques, onde não falta o leitão
de Negrais. Da parte da tarde,
pagam-se as promessas. Os donos
dos animais fazem oferendas ao
Santo e recebem em troca fitas
multicolores de algodão que são
colocadas nos animais. É uma forma
de pôr o Santo em contacto com o
gado e prolongar, por um ano, o seu
efeito benéfico. Também nas bodas e
baptizados aqui realizados, os
convivas dão três voltas à capela.
Actualmente, o número de animais
presentes decresceu bastante, mas a
festa ainda mantém as suas caracte-
rísticas. Mas, à falta de burros, de
vacas, de cavalos, e até de avestru-
zes e outros animais exóticos,
seguem os seus donos nas rituais três
voltinhas à capela.

LISBON JAZZ SUMMER SCHOOL 2009
De 17 a 25 de Julho 2009 

Em Julho, o Centro Cultural de
Belém transforma-se, pelo segundo
ano consecutivo, numa escola de
verão de jazz. Estudantes e músicos
de jazz participam numa semana
intensiva de formação essencial-
mente prática, com dois cursos a
decorrer em paralelo: o Férias com
Jazz, um curso de iniciação ao jazz
destinado a músicos com idades
entre os 12 e os 15 anos; e o Curso
de Verão, orientado pelo sexteto de
um dos mais reconhecidos saxofo-
nistas do panorama internacional, o
nova-iorquino GREG OSBY.

Loulé apoia Núcleo da Liga
dos Combatentes
(Jornal do Algarve - Algarve - Edição
2711 de 12-03-2009)

O Núcleo de Loulé da Liga dos
Combatentes, em parceria com a Câ-
mara Municipal de Loulé e todas as
Juntas de Freguesia, promoveram re-
centemente, no edifício da Assem-
bleia Municipal de Loulé, uma sessão
de trabalho e apresentação do Pro-
grama Cuidados de Saúde/PTSD (Per-
turbação de Stress Pós-Traumático
2009-2012) e do Centro de Apoio
Médico, Psicológico e Social do Sul e
Algarve.

“Este dia ficará na história de todos
os ex-combatentes da guerra do Ul-
tramar, o monumento ao Combaten-
te do Ultramar irá ser construído na
rotunda da Rua dos Combatentes da
Grande Guerra”, adiantaram os res-
ponsáveis. O dia acabou no salão de
festas da Câmara de Loulé, com um
jantar social e espectáculo de fados,
com o objectivo de angariar fundos,
para a compra de uma viatura para o
Centro de Apoio. 

Simbolismo

Com especial deferência, na
condição de ex-combatente
português gostaria de saudar a
revista «Combatente», a sua
expressão literária virtuosa, a
cor a luz carregada de
simbolismo ilustram o passado
patriótico de um povo que
dignificou a pessoa humana, as
imagens, as tradições gloriosas
e memórias dos combatentes,
expostas hoje com renovado
orgulho nos vários núcleos por
todo o País…

António Ramalho

Agradecimento

Agradeço a V. Ex.ª, a publicação
na revista «Combatente», da
fotografia do meu avô e seus
companheiros, acompanhada
da minha mensagem…

Maria Dias Abreu

Editorial

…Quero transmitir-lhe a minha
grande  apreciação pelo
editorial «O Mundo Mudou…?»
da sua autoria. Acreditamos na
juventude mas sem ruptura
com o mais velho e com o
passado com tudo o que ele
nos lega…

Ten. Gen. Arménio de Oliveira

EXPOSIÇÃO “NEBULOSAS”
Museu do Combatente
(junto à Torre de Belém)

TELAS A ÓLEO PINTADAS POR JOSÉ
TIBÚRCIO TEIXEIRA

Inauguração: 23 de Maio às 16H00
A exposição está patente ao público
de 23 de Maio a 3 de Julho de 2009
todos os dias, das 10H00 às 18H00
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Posta RestanteEstremoz – Em frente Marche!Em frente Marche!Em frente Marche!Em frente Marche!Em frente Marche!
Colaborador Major Velez Correia
(Diário do Sul - Évora - Edição 10844
de 26-02-2009)

A ver “Navios”…
E eu permito-me apontar, como

exemplo dessa situação nefasta, o fac-
to da Liga dos Combatentes andar preo-
cupada com a construção de Lares para
muita dessa “juventude” que hoje se
encontra naquela idade a que uns cha-
mam de terceira, enquanto outros a
designam por Ouro. E essa grande preo-
cupação já tem mais de meia dúzia de
anos. Conseguiu terrenos cedidos pelas
Câmaras, elaborou projectos que, em
certos casos, custaram muito dinheiro,
elaborou candidaturas, primeiro ao FE-
DER, que não resultaram, apesar de
muito bem informadas. Depois surgiu o
PARES e novamente se apresentaram
candidaturas atempadamente e satis-
fazendo todos os requisitos impostos
pelo Instituto da Segurança Social. Mas
afinal, o PARES já “pariu” e dos 550
milhões existentes para este fim, em
2006 à Liga dos Combatentes não che-
gou… um cêntimo. Novamente a insti-
tuição ficou… a ver “navios” passando
ao largo do Forte do Bom Sucesso, lugar
tão carregado de história, que a Liga
recuperou e salvou da degradação.  

Fundo Liga Solidária – Donativos 2008

ANTECEDENTE ............................................................................................... 44.851,88
Anónimo ............................................................................................................... 50,00
Núcleo Abrantes ...............................................................................................250,00
Fernando Alves ................................................................................................... 20,00
Clube Model Troia .............................................................................................200,00
Nucleo Coimbra .................................................................................................750,00
Anónimo ................................................................................................................. 5,00
Manuel Chis Nogueira ........................................................................................ 55,00
Catarina Alvim ..................................................................................................... 10,00
Núcleo Caldas Rainha ......................................................................................500,00
Rosa Saraiva ........................................................................................................ 62,50
Almoço e Palestra no Forte do Bom Sucesso 24/04/09 ............................ 91,00
Jorge Henrique Reis Baptista Martins ............................................................. 79,00
Adelino Manuel Ribeiro Marques .................................................................... 15,00
Rui Fernando Pimpão Pinto .............................................................................. 10,00
SALDO ............................................................................................................ 46.949,38

NIB 0035 0396 0022 0208 9305 8

EXPOSIÇÃO “ARTE MODERNA
E CONTEMPORÂNEA”
JULHO 2009 – Museu do Combatente

Emília Bizarro
Lousã

Lisa Sérgio
Montemor-o-Novo

Maria Marques
Montemor-o-Novo
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4 sugestões de leitura

ADEUS, ATÉ AO TEU REGRESSO
(O Movimento Nacional Feminino
na Guerra Colonial (1961-1974)
Autor: Sílvia Espírito Santo – Editora:
“Livros Horizonte”

Distribuição: Rua das Chagas, 17,
1.º Dto., 1200-106 Lisboa
TEL: 21 346 69 17  - FAX: 21 315 92 59
livroshorizonte@mail.telepac.pt

Sílvia Espírito Santo, natural de Leiria,
é licenciada em História pela
Universidade de Coimbra e, mestra
em Estudos sobre as Mulheres pela
Universidade Aberta de Lisboa. Tem
participado em colóquios e
conferências com temas sobre a
didáctica da História e sobre a
participação das mulheres na Guerra
Colonial (1961-1974). Foi este último
o objecto da sua dissertação de
mestrado. 

em Lisboa foi para Angola aos dois
anos de idade, onde viveu até aos 27
anos. Em Janeiro de 1969 ingressou na
Escola Militar em Nova Lisboa, onde
efectuou o curso de Sargentos
Milicianos.
Carlos Ganhão reproduz o olhar de um
jovem euro-africano, o seu
pensamento e o da sua geração, à
época, sobre a temática que foi a
guerra encomendada pelas grandes
potências e que nos foi imposta em
Angola. Relata episódios e
acontecimentos por ele vividos na
guerra de contra guerrilha no Norte de
Angola, nos anos de 69/70/71, da
qual foi protagonista.  

de Avis, do Império Britânico e outras.
É comendador da Ordem de Nossa Sra.
da Conceição de Vila Viçosa e da
Legião de Honra, e Cavaleiro de H. D.
da Ordem de Malta.
As memórias que o autor traz agora a
público são páginas preenchidas com
os eventos recentes da nossa história
contemporânea, por vezes dos
bastidores desses eventos que ainda
hoje suscitam polémica e acesa
discussão. 

TRABALHOS E DIAS DE UM SOLDADO
DO IMPÉRIO
Autor: Carlos de Azeredo
Editora: Civilização
Distribuição: Tel.: 22 605 09 17

Carlos de Azeredo, nasceu em Outubro
de 1930, no concelho de Marco de
Canaveses.
Frequentou a Escola do Exército onde
completou o curso para a Arma de
Cavalaria entre 1948 e 1952.
Cumpriu cinco comissões no Ultramar,
duas no antigo Estado Português da
Índia – onde foi prisioneiro de guerra
das tropas indianas -, uma em Cabinda
e duas na Guiné.
Dirigiu o planeamento e comandou a
execução do Movimento Militar do 25
de Abril de 1974 para o Norte de
Portugal.
É condecorado com a Cruz de Guerra
1.ª Classe, duas medalhas de Serviços
Distintos – Ouro e Prata com Palma -,
as Grã-Cruzes das Ordens de Cristo e

DEMBOS (A Floresta do Medo -
Angola 1969-1971)
Autor: Carlos Ganhão
Editora: Terramar
Distribuição: Tel.: 21 726 92 96

Carlos Augusto Rodrigues Ganhão.
Nascido a 18 de Novembro de 1948

CACIMBADOS – A vida por um fio
Autor: Manuel Bastos
Editora: Babel Editores
Distribuição: 7 Dias e 6 Noites
Contactos: TEL: 22 745 72 97
ou info@7dias6noites.com

Manuel Correia Bastos, nasceu na vila
de Aguim no Concelho de Anadia, em
1950. Em 1972 foi mobilizado para a
ex-colónia de Moçambique onde
cumpriu o serviço militar obrigatório,
até ser gravemente ferido em
combate, um ano depois. Desde
então, tem escrito crónicas e relatos
sobre a experiência da guerra e os
seus efeitos traumáticos. Os seus
textos e palavras reflectem a coragem
de quem enfrentou uma guerra e o
desafio de reestruturar uma vida
dilacerada. A sua perspectiva
enriquecedora tem ajudado ao longo
dos anos inúmeros veteranos a
superar o desafio do Stress Pós-
-Traumático e as novas gerações a
conhecerem a realidade da guerra.
Cacimbados relata o percurso de um
soldado e da sua Companhia em
Moçambique nos últimos anos da
Guerra Colonial. 
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