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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mêda

Bairro Senhora das Tábuas
6430-110 Mêda

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pico
Rua do Granel, BR
Madalena do Pico
9950-363 Pico

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gabu
Rua Sello Coiada-Gabu
Guiné-Bissau

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Valença
Rua José Rodrigues
4930 Valença

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

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

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

Vila Nova S. André
Bairro 678 Fogos
Banda 5 - Edifício 1, 2.º B
7500-170 Vila Nova S. André

Vila Nova Foz Côa
Sala anexa do edifício da escola
primária - Plano Centenário
do Município
5150 Vila Nova de Foz Côa

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

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

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

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

Presidente da Direcção Central

Do sonho à realidade
e ao orgulho

O sonho do homem em voar controladamente teve expressão vitoriosa em
língua portuguesa. Em 2006 o Brasil comemorou os cem anos desse feito de
Santos Dumond. O primeiro voo motorizado, em 1906.

No corrente ano, é a vez de Portugal comemorar os cem anos da Aviação
em Portugal. Tem-no feito a Força Aérea Portuguesa com toda a dignida-
de: 1909-2009.

Tal como no domínio do conhecimento científico e exploração do Mar, Portugal
esteve no domínio científico e exploração do Ar.

Nos cem anos que decorreram entre o primeiro voo motorizado e os dias de
hoje o homem foi do zero ao infinito. Foi do sonho à superioridade e à supremacia
humana neste meio ambiente. Com base numa tecnologia cada vez mais
avançada o homem domina o ar e domina o espaço.

Os portugueses com os recursos disponíveis acompanharam sempre a evolu-
ção meteórica da aviação. A Força Aérea Portuguesa torna-se Ramo independen-
te das Forças Armadas há precisamente 57 anos. Ia longe o tempo em que, na
I Grande Guerra, Óscar Monteiro Torres se tornava no primeiro aviador português
a ser abatido em combate. Com muita honra, a Liga dos Combatentes possui, no
seu Museu, a pistola por ele usada.

Neste centenário de mais um sonho do homem tornado realidade, é uma
homenagem que queremos prestar a todos os combatentes que, ao longo deste
tempo, serviram as Forças Armadas na Força Aérea Portuguesa.

Quer em tempo de paz ou de guerra.
Por isso mesmo, os combatentes que serviram e servem as FA em Terra ou no

Mar, sabem que dos serviços prestados pela Força Aérea ao País, jamais podem
ser omitidos ou esquecidos os altos serviços prestados a Portugal pelos militares
e civis da Força Aérea, durante a Guerra do Ultramar. Quer em serviços de apoio
às populações, quer em acções de fogo próximo salvando vidas aos que em terra
se batiam, quer evacuando aqueles que em terra caíam, quer transportando os
meios necessários ao reforço ou subsistência dos que combatiam, quer reconhe-
cendo a área de operações ou mesmo do ar comandando e dirigindo as forças
terrestres, a Força Aérea escreveu as páginas mais distintas da sua História.

Quantos combatentes, de Terra, Mar e Ar, estão vivos e devem a vida à acção
da Força Aérea?

Jamais se pode falar da História da Força Aérea, sem que se enalteça o período
mais brilhante da sua história, como Ramo Independente das Forças Armadas
Portuguesas.

Por isso aqui estamos como Presidente da Liga dos Combatentes a enaltecer,
sublinhar e agradecer em nome de todos os que directa ou indirectamente
sentiram o que foi a acção da Força Aérea, nessa guerra, quer em acções
independentes quer na extraordinária forma como conduziu, no seu âmbito, a
Cooperação Aero - Terrestre.

A Força Aérea, sempre ao longo de toda a sua história, tem sabido evoluir de
acordo com as circunstâncias e com os recursos disponíveis. Novos combatentes
cumprem novas missões nas Operações de Paz e Humanitárias.

Aqui ficam os parabéns e o reconhecimento desta histórica, patriótica e
solidária Instituição que tem a Honra de acolher como Membros, muitos dos que
serviram ou servem a centenária Aviação Portuguesa.

  Quantos
combatentes, de
Terra, Mar e Ar,

estão vivos e devem
a vida à acção da

Força Aérea?
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O Major-General na
Reserva, Fernando Perei-
ra dos Santos Aguda, nas-
ceu em Lisboa a 31 de
Janeiro de 1946, tem 63
anos de idade e 51 anos
de serviço, é casado e
tem um filho.

Foi incorporado como Cadete Aluno na
Academia Militar, em 7 de Outubro de
1964, e promovido a MGEN em 24 de Abril
de 2002, contando a antiguidade no actual
posto desde 24 de Abril de 2002, tendo
passado à Reserva em 31 de Janeiro de
2005.

Está habilitado com o curso de Infantaria
da Academia Militar, o curso de promoção
a Capitão, o curso de Promoção a Oficial
Superior e o Curso Superior de Comando e
Direcção.

Prestou serviço na Escola Prática de
Infantaria em Mafra, no 2.º Batalhão de
Infantaria Motorizado/1.ª BMI – Abrantes,
Repartição de Gabinete do CEME, Forças de
Segurança de Macau, Destacamento da
Amadora da Academia Militar - que co-
mandou, Direcção de Apoio de Serviços de
Pessoal, Comando da Instrução do Exérci-
to, Regimento de Infantaria 14 (Viseu) –
que comandou, Direcção de Administra-

ção e Mobilização de Pessoal (DAMP),
Divisão de Pessoal do Estado-Maior do
Exército.

Fora do Ramo, desempenhou as fun-
ções de Subdirector da Direcção-Geral de
Pessoal e Recrutamento Militar/Ministé-
rio da Defesa Nacional, desde 18 de
Setembro de 2002 a 16 de Fevereiro de
2006.

Cumpriu uma comissão de serviço no
ex-ultramar, em Angola, onde foi Coman-
dante de Companhia do BCAÇ 4810, de
Agosto de 1974 a Outubro de 1975.

Da sua folha de serviços constam 21
louvores. (1 concedido pelo Ministro da
Defesa Nacional, 1 pelo VCEMGFA, 3 pelo
CEME, 1 pelo Secretário de Estado da
Defesa Nacional e dos Antigos Comba-
tentes, 10 por outros Oficiais Generais e 5
por outros Oficiais Superiores).

É condecorado com a Medalha de Ser-
viços Distintos (Ouro), com as Medalhas
de Mérito Militar de 1.ª, 2.ª e 3.ª classe,
com a Medalha da Defesa Nacional 1.ª
Classe, com a Medalha de Comportamen-
to Exemplar de Ouro e de Prata, com a
Medalha Comemorativa das Campanhas
das Forças Armadas Portuguesas (Ango-
la) e a Medalha Comemorativa das Co-
missões de Serviços Especiais (Macau). 

Novo vice-Presidente da LC
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Destaque

Carta aos Partidos

«Os cidadãos que serviram ou ser-
vem as Forças Armadas Portuguesas
reuniram-se em Congresso de Com-
batentes que congregou todas as As-
sociações existentes, num total de
vinte e uma Associações, em 11 de
Junho passado.

Se na Guerra Colonial se estima
tivessem tomado parte cerca de um
milhão de militares durante os treze
anos de guerra, todos com pais e
avós, o que significa que sem contar
com mulheres e filhos, pelo menos
cerca de seis milhões de portugueses
sentiram, no seu íntimo, a dúvida de
um dia poder vir a perder um seu ente
querido naquela guerra e esse senti-
mento de valorização e respeito por
esses homens e pela sua circunstân-
cia, acompanha-os pela vida fora e
continua a ter forte expressão nacio-
nal nos seus descendentes.

Esse número vê-se continuado pelos
que hoje se batem nas operações de
reposição da Paz ao serviço do País.

A necessidade de reconhecimento
e garantia da dignidade da Condição
de Combatente, seus direitos e deve-
res, por parte do Estado, foi um ponto
importante levantado no Congresso
realizado a 11 de Junho passado.

Como Presidente da Comissão Exe-
cutiva do Congresso e em representa-
ção e por deliberação do mesmo,
venho por este meio solicitar a V.ª Ex.ª
informação sobre quais as medidas
constantes  do vosso  programa elei-
toral e que desejam levar à prática,
referentes aos Combatentes que ser-
viram e servem as Forças Armadas,
conducentes ao reconhecimento pelo

Quem se preocupa com a situação dos antigos combatentes?

Ainda a quente, no rescaldo das eleições, talvez seja bom lembrar que, antes delas, a Liga dos
Combatentes tentou sensibilizar os partidos com assento parlamentar, para as conclusões do
Congresso dos antigos combatentes, que demonstraram as dificuldades e os obstáculos com que
estes antigos militares e suas famílias se defrontam.
Essa acção consubstanciou-se numa carta subscrita pelo General Chito Rodrigues, Presidente da
Direcção Central da Liga dos Combatentes e que dizia:

Preocupações com estes temas que tocam milhares e milhares de
portugueses, tiveram atenção diferenciada dos diferentes partidos.

A carta enviada teve resposta do  Presidente da Assembleia da República,
dos Grupos Parlamentares do PCP, CDS e PS.

Para só falar nos maiores partidos, assinale-se que, por parte do PS,
apenas enviaram um CD com o programa eleitoral, onde apenas uma  linha,
se refere ao tema. Melhor atitude tiveram o PCP e o CDS que nos deram
conta das medidas que já tinham tomado e pelas quais prometeram bater-se
na próxima legislatura. Por banda do PSD e Bloco de Esquerda, não nos
demos conta de que tenham sido «tocados» por esta questão, dado que
nem sequer nos responderam.

São atitudes que valem o que valem.

Esperemos agora que, no programa do próximo Governo, sejam inscritas
soluções para os problemas dos antigos combatentes.

Dessa atitude, resultará, para muitos milhares de portugueses a percep-
ção de quem admite, ou não, que quem deu o melhor de si em nome da
Pátria, merece justiça. 

Estado da Condição de Combatente e
das medidas que garantam a sua dig-
nidade, direitos e deveres.

A resposta obtida ou sua omissão
será transmitida a todas as Associa-
ções e respectivos membros.

Com a mais elevada consideração
subscrevo-me». 

 O Presidente da CE do Congresso
dos Combatentes e Presidente da

Liga dos Combatentes

  Joaquim Chito Rodrigues
Ten. General
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Jornada  

As Nações Unidas
comemoram todos os anos

em 21 de Setembro a Jornada
Internacional pela Paz.

Este ano a Federação Mundial dos
Antigos Combatentes (FMAC), cha-

mou a si a organização deste dia por
intermédio da sua organização mundial
de associações de antigos combatentes
que estão nela filiados, visto que, o apelo
à não violência e ao cessar fogo tem sido,
duma maneira genérica, totalmente ig-
norado. Verifica-se que as armas não se
calaram e que em mais de 30 regiões do
Mundo, os conflitos fazem aumentar o
número de mortos e de desalojados,
sendo os mais pobres e mais carenciados
aqueles que mais sofrem dos horrores
das guerras.

 Deste modo e face à falta de resposta
da comunidade internacional, a FMAC,
pretendeu dar o seu apoio às Nações
Unidas e ajudar a promover uma Jornada
Internacional pela Paz com a participação
de todas as organizações de combaten-
tes espalhadas pelo Mundo.

Pretendeu-se, assim organizar uma jor-
nada pela Paz que teve lugar no dia 21 de
Setembro junto ao Monumento aos Mor-

tos do Ultramar, ao lado do Forte do Bom
Sucesso e vizinho da Torre de Belém.

A organização desta “Marcha pela Paz”
teve como organizadores as duas associa-
ções de combatentes filiadas na FMAC.

Esta comemoração constou dum en-
contro de todos os combatentes e do
público presente no relvado em frente
do Monumento aos Mortos do Ultramar,
de uma marcha simbólica deste local até
junto da Torre de Belém e volta ao
Monumento onde foram depositadas
flores em homenagem aos mortos e
onde foram proferidos discursos alusi-
vos à Paz pelos Presidentes das duas
associações filiadas na FMAC – Liga dos
Combatentes e Associação dos Deficien-
tes das Forças Armadas.

O Presidente da ADFA, Comendador
José Eduardo Gaspar Arruda, abriu a ses-
são e dirigiu-se às entidades e público
presentes com palavras de exaltação da
Paz e da concórdia a nível internacional.
Realçou a necessidade da existência de
paz social interna, justiça e promoção do
bem-estar individual para atingir este
desiderato. Destacou as melhorias alcan-
çadas ao nível da assistência médica e
medicamentosa para os deficientes mili-
tares, sem deixar de referir alguns proble-
mas que subsistem neste momento, no-
meadamente ao nível do funcionamento
e reparação de próteses e ortóteses, que

não estão a ser adjudicadas devido a
problemas financeiros. Focou também o
papel dos combatentes e suas organiza-
ções como agentes da promoção da Paz,
tendo autoridade moral para o fazer,
dado conhecerem por dentro os horrores
e inutilidade da guerra.

Por seu turno, o general Chito Rodri-
gues, Presidente da Direcção Central
da Liga dos Combatentes, disse, a dada
altura:

«…Ao evocarmos a Paz, daremos tes-
temunho da forma como temos desen-
volvido ao longo da nossa História, duas
grandes batalhas: a batalha pelos valores
e a batalha pela dignidade do homem, a
dignidade do combatente.»

Destaque

FOTOS: HUGO GONÇALVES
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 internacional pela Paz
E, mais adiante: «Nós, combatentes,

conhecemos num longo período das nos-
sas vidas, a realidade da vida, em estado
de guerra.

Conhecemos algo que nenhum de nós
ambicionou conhecer.

Nós que tivemos que fazer a guerra,
somos o veículo ideal para dizer aos
que a não fizeram e aos políticos que
a determinam, que ela é um absurdo,
uma catástrofe e sempre traz destrui-
ção de vidas e bens.

Uma palavra de estímulo para os
militares que hoje, se encontram em
teatros de guerra.

Para eles o nosso carinho e desejos de
sorte e eficiência nas missões que lhe

forem atribuídas e que elas sejam o mais
curtas possíveis por aí se ter encontrado
a Paz.»

Antes de terminar, o Presidente da
Direcção Central da Liga dos Combaten-
tes, disse ainda: «Podemos exigir que
sejamos olhados pelos decisores políti-
cos, não como os que fizeram uma
guerra do outro regime, mas como
combatentes que fizeram essa guerra e
fariam as guerras do actual regime, com
o mesmo sentido patriótico e o mesmo
empenhamento, que o fazem os com-
batentes de hoje.

Muito importante se torna pois que
algumas justas reivindicações de com-
batentes idosos, deficientes ou ca-

renciados sejam atendidas, para que
assim possam atingir a sua paz de espí-
rito individual e possam contribuir para a
paz de espírito colectiva.

Termino exortando a que : Ajudemos a
preparar comunidades e sociedades para
viverem em Paz. Construamos o diálogo
e a confiança entre antigos beligerantes,
tenhamos em consideração e legislemos
para a resolução dos problemas com que
se debatem diferentes gerações de com-
batentes, bem como de mulheres e crian-
ças afectadas pela guerra. Actuemos com
o nosso contributo de combatentes para
a Paz e Segurança Internacional e para o
respeito do conceito alargado dos Direitos
Humanos». 

Destaque
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Aintervenção em grupo iniciada no
princípio do ano na área do CAMPS

de Lisboa vem apresentando um enorme
sucesso no acompanhamento aos comba-
tentes. Com a constatação desta realidade,
surgiram novos grupos na região de Lis-
boa. Actualmente estão implementa-
dos 1.º grupos: 7 Grupos de Auto-ajuda:

2 grupos em Lisboa (combatentes e
mulheres combatentes); 2 em Sesim-
bra (combatentes e mulheres comba-
tentes); 1 em Rio Maior (combatentes);
1 no Entroncamento (combatentes) e 1
em Abrantes (combatentes).

Para além do grupo psicoterapêuti-
co iniciado em Fevereiro no CAMPS

No passado dia 30 de Junho, decor
reu, no Núcleo do Porto da Liga

dos Combatentes, uma reunião de
trabalho com os Presidentes dos Nú-
cleos da Zona Norte. A reunião con-
tou com as presenças do Presidente
da Direcção Central – Tenente-gene-
ral Chito Rodrigues, do Coronel Lucas
Hilário e do Coordenador do CEAMPS
– Dr. António Correia, e teve dois
objectivos: O primeiro, dar a conhe-
cer as acções desenvolvidas pelo CE-
AMPS nas suas vertentes de Centro
de Estudos, Centros de Apoio Médico,
Psicológico e Social e apoio às famí-
lias carenciadas e aos combatentes
sem-abrigo; o segundo foi a inaugu-
ração das instalações do CAMPS da

Zona Norte que irão funcionar a partir
do Núcleo do Porto, em colaboração
com o Hospital Conde Ferreira, es-
tando já em actividade.

Nessa altura a Liga dos Combaten-
tes e a Santa Casa da Misericórdia do
Porto assinaram um Protocolo visan-
do a colaboração entre a LC e o Centro
Hospitalar Conde Ferreira, naquela ci-
dade. Na assinatura do Protocolo es-
tiveram presentes:

Por parte da Liga dos Combatentes:
O Presidente da Direcção Central –
Tenente-general Chito Rodrigues, o
Coronel Lucas Hilário, o Dr. António
Correia, o Presidente e Direcção do
Núcleo do Porto e todos os Presiden-
tes dos Núcleos da Zona Norte.

Núcleo do Porto já tem CAMPS
Por parte do Hospital Conde Ferrei-

ra: estiveram presentes o Vice-Prove-
dor da Santa Casa da Misericórdia do
Porto e Presidente do Complexo Hos-
pitalar Conde Ferreia (CHCF) - Dr. An-
tónio Tavares, o Administrador do CHCF
- Dr. José Avides Moreira e o Director
Clínico do CHCF e colaborador do CE-
AMPS – Dr. José Adriano Fernandes.

Actualmente, o CAMPS do Norte
conta com o apoio psicológico do Dr.
João Figueiredo, apoio social do Dr.
Pedro Teixeira e apoio administrati-
vo voluntário da Sr.ª Joaquina Araújo,
desenvolvendo a sua acção a partir
do Núcleo do Porto, em colaboração
com o Centro Hospitalar Conde Fer-
reira.

Intervenção em Grupo em Lisboa, Abrantes,
Entroncamento, Rio Maior e Sesimbra.

em Lisboa, constituído por 10 comba-
tentes, foram formados mais 2 gru-
pos psicoterapêuticos que se inicia-
ram em Setembro e irão funcionar em
modelo de intervenção semelhante
ao anterior. Os grupos são constituí-
dos em média por 8 a 10 pacientes
cada.

actual saúde

Assinatura do protocolo
com o Hospital Conde Ferreira
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1.º Encontro Nacional
de Técnicos

Colaboradores da Liga
dos Combatentes

Levantamento do CAMPS do Norte Interior
– Núcleo de Chaves

No dia 25 de Agosto, decorreu uma reunião de trabalho no Núcleo de Chaves
com o objectivo de planear a entrada em funcionamento do CAMPS Norte
Interior a funcionar a partir do Núcleo de Chaves. Estiveram presentes: pela DC/
CEAMPS, Dr. António Correia, Coordenador e TCor/Enf. José Pinto; TCor. Mário
Pires da Silva, Presidente do Núcleo e TCor. Paulo Belmonte Faria, Secretário
e os técnicos disponíveis para colaborar neste projecto: 2 Médicos, 2 Psicólogos
Clínicos, 2 Assistentes Sociais e 1 Enfermeira.

O objectivo da criação do CAMPS é dar apoio médico, psicológico e social aos
combatentes e famílias já referenciadas e outros que venham a ser sinalizados
na região de Trás-os-Montes (Bragança, Mirandela, Vinhais, Valpaços, Vila Real,
Vila Pouca de Aguiar, Ribeira de Pena, Boticas, Montalegre, Macedo de
Cavaleiros, etc.).

Está previsto para 18 de Outubro a cerimónia de inauguração do CAMPS Norte
Interior – Núcleo de Chaves. 

No âmbito do protocolo existente
entre a Liga dos Combatentes e o
Departamento de Psicologia e Socio-
logia da Universidade Autónoma de
Lisboa realizou-se o 1.º Encontro
Nacional de Técnicos que colabo-
ram com a Liga dos Combatentes
através dos CAMPS de Loulé, Lisboa,
Porto, Coimbra e Chaves.

O encontro que teve lugar na Base
Aérea em Ovar e contou com a
participação de 25 técnicos colabo-
radores.

Este encontro teve um carácter for-
mativo, visando um aprofundamento e
partilha de conhecimentos e boas prá-
ticas que facilitem uma crescente pro-

ximidade entre abordagens e for-
mas de intervenção a adoptar face
às diversas problemáticas manifes-
tadas por combatentes e famílias.

Grupo de reflexão sobre a proble-
mática dos sem-abrigo reuniu na
Liga dos Combatentes

Uma equipa de técnicos do CEAMPS
participa mensalmente em Lisboa,

instalações pelo Sr. Presidente da Di-
recção Central, General Chito Rodri-
gues. Para além da Liga dos Combaten-
tes, estiveram representadas várias
associações: AMI, CESIS, Câmara Mu-
nicipal de Lisboa, Legião da Boa
Vontade, Movimento ao Serviço da
Vida, Rede Europeia Anti-Pobreza, e
Santa Casa da Misericórdia. Este en-
contro serviu mais uma vez para sen-

sibilizar para a realidade de comba-
tentes sem-abrigo e formas de os
apoiar e também para reflectir sobre a
“Estratégia Nacional para a Integração
de Pessoas Sem-Abrigo” (2009-2015),
apresentada a 14 de Março de 2009
no que diz respeito à intervenção
directa, à prevenção e acompanha-
mento de casos e ao estudo sobre o
fenómeno dos sem-abrigo. 

num encontro informal sobre a pro-
blemática dos sem-abrigo. No dia 25
de Maio o encontro mensal do grupo
de reflexão realizou-se nas instala-
ções da sede da Liga dos Combaten-
tes. Foi com grande agrado que os
técnicos das várias instituições pre-
sentes foram recebidos nas nossas

actual saúde

Reunião do CAMPS do Porto
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Foram horas de verdadeira alegria
que ocorreram no passado dia 8 de

Agosto, em Arganil, tendo como alvo
a inauguração da nova sede da Asso-
ciação de Combatentes do Concelho
de Arganil.

Após sete anos de luta e canseiras
finalmente foi concretizado o sonho
que alimentava no dia-a-dia cada com-
batente de Arganil, sobretudo os diri-
gentes da Associação.

O novo edifício, acolhedor, foi em
tempos a Casa do Cantoneiro, que não
desfeiteando a sua traça natural con-
tinua a ser um marco histórico de
Arganil e dos arganilenses, quiçá do
concelho.

Será também um duplo espaço de
memória, pois numa das suas depen-
dências (águas-furtadas) funcionará
como museu. Actualmente já pode ser
visto muito espólio que marca a era da
chamada Guerra do Ultramar, particu-
larmente no que diz respeito à Marinha.

Pois bem, a inauguração foi um acto
que motivou muitos combatentes e
amigos a virem a Arganil conviver e

Arganil inaugurou sede

Belmonte Convívi o
Belmonte realizou, no Parque de

Merendas de Santo Antão, um almo-
ço/convívio para Sócios e seus fami-
liares com cerca de 160 pessoas.

Estiveram presentes o Presidente
da Câmara Municipal de Belmonte, e
o Presidente da Junta de Freguesia, a
representar a Direcção Central da Liga
dos Combatentes participou o Coronel
José Pires Martins. Estiveram presen-
tes também o Presidente do Núcleo

viver uma data de tão alto significa-
do para a família militar, seus ami-
gos e familiares.

Estiveram presentes altas indivi-
dualidades civis e militares, particu-
larmente o presidente da Câmara de
Arganil, Eng. Ricardo Pereira Alves, o
presidente da Federação Portuguesa
das Associações de Combatentes,
António Ferraz, os presidentes da
Assembleia-Geral e da Direcção da
Associação, respectivamente José
Carlos Trindade Ventura e Leonel Con-
ceição Costa. Todos, nas suas inter-
venções, deixaram vincado o sonho
realizado e a boa colaboração que a
edilidade arganilense deu para que
esse sonho se tornasse realidade.
Presentes também altas patentes
ligadas à Marinha, inclusive o direc-
tor do respectivo Museu.

Antes do acto de inauguração, rea-
lizou-se uma Sessão Solene no Salão
Nobre dos Paços do Concelho e de-
pois das cerimónias teve lugar o
almoço de convívio, no Restaurante
do Mont’Alto. 

A     Ex-Cabo-Adjunto, 06939794, 651-
Secretariado, Carla Daniela     de Brito
Nunes,     nasceu a 21 de Junho de 1976,
natural da Freguesia da Sé (Faro),
Concelho e Distrito de Faro, é casada,
tem um filho.

Ingressou no Exército Português em
10 de Abril de 1995, no Batalhão de
Adidos em Sacavém, onde frequentou
o Curso de Formação de Praças (CFP)
e Curso de Promoção a CABO, do 2.0T/
95-B, Especialidade 651-Secretariado.

Em Julho de 1995, após terminos do
CFP, foi colocada na EPA, onde desem-
penhou funções de Escriturária, na
Bateria de Instrução de Quadros.

Em Novembro de 1997, foi colocada
no Centro de Recrutamento de Faro
(CR/Faro), onde desempenhou as fun-
ções de âmbito da sua Especialidade.

Em 2002, foi colocada em Diligência
no 1BIMec/BMI, em Santa Margarida,
a fim de integrar a Missão do 1BIMec/

Loulé sócia comb a

actual  Núcleos
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Núcleo de Olhão
completa 80 anos

vi o de Verão
de Castelo Branco, o Presidente do
Núcleo da Guarda mais um dos seus
membros, assim como elementos do
Núcleo de Manteigas.

Tivemos a participação de dois acor-
deonistas, sendo que um deles é nosso
sócio António Pina Faleiro. O convívio
decorreu com muita alegria e camarada-
gem e no fim ficaram todos muito satis-
feitos por terem participado, fazendo já
projectos para o próximo ano. 

Fundado em 8 de Julho de 1929, o
Núcleo de Olhão acaba de fazer 80
anos.

A comemoração, decorreu num res-
taurante da cidade, num jantar, em
que os antigos combatentes e diver-
sos associados, celebraram o dia do
seu Núcleo.

No decorrer da confraternização,
foram homenageados os sócios atle-
tas de Pétanca, António Rita Morgado
e António Carlos de Jesus Correia, que
representaram a equipa de Olhão e
ainda o benemérito, Manuel Edviges
de Sousa Calé, sócio-gerente da Em-
presa lmoart, Arte e Decorações, Lda.
a quem foi atribuída uma placa alusi-
va ao acto.

Por iniciativa de elementos da direc-
ção e da redacção do AGIL, Boletim
Informativo, órgão oficial do Núcleo,
foi homenageado o presidente da di-
recção e director do AGIL, Vítor Manuel

b atente

actual  Núcleos

UNMISET, em Timor-Leste onde de-
sempenhou funções de Condutor-Es-
criturária, do 2.º Comandante e Sec-
ção de Operações, até Agosto de 2003.

Em 2003, foi colocada na CCS/QG/
BMI em Santa Margarida, a desempe-
nhar funções na 4.ª Seccção do QG/
BMI até Fevereiro de 2004.

Em Fevereiro de 2004, foi colocada
no 2.º  BIMec/BrigMec), a fim de inte-
grar a Missão do 2.º BlMec/EUFOR na
Ex-Jugoslávia, onde desempenhou
funções, no Multinational Beatle
Group, até Fevereiro de 2005.

Após a Missão na Bósnia-Herze-
govina, regressou à sua Unidade, CC-
SIQGIBMI, tendo passado à reserva de
disponibilidade, por ter atingido o nú-
mero máximo de contratos, em 10 de
Abril de 2005.

Possui os Cursos de Secretariado,
Promoção a CABO, Condutores Cate-
goria B-C, Ms Word, Excel e Power
Point, Mergulho Nível 1, Empregada
Mesa e Cozinheira, pelo IEFP de Évora.

É É É É É condecorada com a Medalha NATO
da Ex-Jugoslávia, Medalha da ONU
Timor-Leste, Medalha da EUFOR Bós-
nia, Medalha Operação ALTHEIA, Me-
dalha Comissões Serviços Especiais
Bósnia 2004-05, Medalha Comissões
Serviços Especiais Timor 2003.

Foi louvada pelo Chefe do Centro de
Recrutamento de Faro. 

Mendes, pela dedicação que tem dis-
pensado ao Núcleo de Olhão de que é
presidente vai para 32 anos, com uma
placa comemorativa.

O presidente da Direcção Central da
Liga dos Combatentes, General Chito
Rodrigues, não podendo estar pre-
sente enviou a seguinte mensagem
ao presidente do Núcleo:

«Na impossibilidade de estar pre-
sente nas comemorações do 80.º Ani-
versário do Núcleo de Olhão, como
seria meu desejo, e porque me en-
contro no Núcleo da Covilhã, inaugu-
rando as novas instalações da sede
deste Núcleo, quero felicitar a direc-
ção do Núcleo de Olhão e todos os
seus sócios pela passagem de mais
um aniversário de um Núcleo históri-
co da Liga, pela sua actividade e inici-
ativa em proveito dos nossos objecti-
vos estatutários.

Com os melhores cumprimentos». 

XV Feira de coleccionismo da Covilhã
3 de Outubro de 2009
Salão Bombeiros Voluntários da Covilhã
Organização – Núcleo de coleccionismo da Liga dos Combatentes

Apoios: Câmara Municipal da Covilhã, Junta Freg. Conceição; GIR-Rodrigo;
Bombeiros Voluntários da Covilhã

Entrada Grátis
Horário – das 09,30h – às 12,45h e das 15,00h – às 16,30h
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ONúcleo da Liga dos Combatentes
na Guarda, proporcionou aos seus

sócios e familiares, uma viagem às
Rias Baixas e Santiago de Compostela
em Espanha.

Após o almoço e acomodação no
hotel, seguimos para Cambados onde
teve lugar um passeio num comboio
turístico e outro de barco na Ria de
Arousa, levando-nos até à ilha da
Toja. Na ria, tivemos a oportunidade
de ver os viveiros de mexilhão e de
ostras.

No segundo dia, após o almoço,
saímos do hotel com destino a Santia-
go de Compostela, onde visitámos a
catedral com a sua fachada de estilo
barroco e toda a área circundante.

A organização da viagem foi da
inteira responsabilidade do tesoureiro
do Núcleo, Sr. Manuel.

A direcção do Núcleo, agradece a
todos os Sócios e familiares que fize-
ram parte deste convívio, nomeada-
mente ao elemento da DC, Cor Pires

Actividades Sócio-Culturais

Guarda foi de Viagem às Rias Baixas
e Santiago de Compostela

Martins que se fez acompanhar pela
esposa, cuja presença, muito nos hon-
rou. A todos eles, os nossos sinceros
agradecimentos, esperando que esta
iniciativa, tenha sido do agrado dos
participantes.

Convívio / Sardinhada

Pelo 2.º ano consecutivo, o Núcleo
da Guarda proporcionou aos seus só-
cios, familiares e convidados, um dia
de camaradagem ao realizar um con-
vívio junto ao rio Mondego, na praia
fluvial de Aldeia Viçosa.

Para além da sardinha assada e
febras houve também algumas entra-
das, caldo verde, sobremesa e como
não podia faltar, o bom vinho da
região de Vila Nova de Foz Côa.

O Convívio reuniu cerca de 100 pes-
soas, distribuídas pelo concelho do
Sabugal, de Celorico da Beira, Vila
Nova de Foz Côa, Vila Nova da Barqui-
nha e Guarda.

A Direcção Central da LC fez-se re-
presentar por um conterrâneo o TCor
Pires Martins, a Câmara Municipal da
Guarda foi representada pelo Verea-
dor da Cultura, assim como represen-
tações do Núcleo de Manteigas e de
Belmonte.

Como já vem sendo hábito, no final
do convívio, uma sócia extraordinária,
ofereceu a todas as senhoras uma flor
feita à mão.

O convívio, pensamos nós, foi do
agrado dos presentes. No próximo
ano a Direcção do Núcleo espera
que seja ainda melhor e que um
maior número de sócios diga sim, ao
chamamento e que haja uma cola-
boração de todos. A direcção do
Núcleo, não podia deixar de agrade-
cer publicamente, a todos aqueles
que contribuíram e ofereceram o
seu trabalho para que o convívio
fosse possível e inesquecível e agra-
decer também a presença de todos
que muito nos honrou. 
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Os cursos de Informática promovidos pelo Núcleo de Chaves e ministrados pelo Centro de Formação Profissional de Chaves,
são amigos do ambiente. E porquê? Porque os nossos sócios ao finalizarem o curso ficam habilitados entre outras coisas,

a enviar e receber correio electrónico e assim, no futuro, passam a receber as nossas informações por “e-mail”, em vez da
tradicional carta via postal. No passado dia 17 de Julho acabou mais um curso de Iniciação, Word e lnternet, com 75 horas de
duração, tendo finalizado com sucesso, 17 formandos.

O encerramento teve a presença do director do Centro de Formação Eng. Nuno Rodrigues, assim como a
coordenadora do Centro, Dra. Lurdes e a formadora, Prof. Mariana Carvalhal e o Presidente do Núcleo — Mário Pires
da Silva. Foram eles que distribuíram os Certificados de Qualificações. O encerramento não teria ficado bem selado
sem um jantar de comemoração, num restaurante da cidade.

Foi agendado o início de 3 cursos – de Informática, Inglês e  Cozinha. 

Encerramento do curso
de informática em Chaves

«É dever do Homem perpetuar
a sua História...

Porque, mais do que fazer um
exercício de memória, divulgar o
passado é valorizar o contributo
das pessoas que, ao longo dos
tempos, são o motor da constru-
ção social.

Por isso, permitam-me que, em
nome da Câmara Municipal, enal-
teça a iniciativa da Junta de Fre-
guesia da Igreja Nova, homena-
geando todos aqueles que assu-
miram a missão de defender a
bandeira de Portugal.

Apraz ainda registar que esta
simbólica homenagem tenha lu-
gar neste jardim que, agora re-
qualificado, tem por objectivo
motivar a estadia das populações,
situando-se no “coração” da fre-
guesia.

Nesta medida, não posso deixar
de formular os melhores votos de
que este seja, sobretudo, um es-
paço de muitos encontros: com as
referências do passado, mas tam-
bém com as gentes do presente
que, com certeza, aqui vão cruzar
os seus caminhos.»

Palavras
do Presidente
da CM de Mafra

Em Agosto, na Igreja Nova, fregue-
sia do Concelho de Mafra foi inau-

gurado mais um monumento aos Com-
batentes do Ultramar.

Por iniciativa do Presidente da Junta
de Freguesia, Domingos Janota, tam-
bém ele fuzileiro e combatente na Gui-
né, por ocasião da requalificação do
Jardim da Vila e com a presença do
Presidente da Câmara de Mafra, Eng.0

José Maria Ministro dos Santos, tam-
bém combatente e do Presidente da
Direcção Central da Liga dos Combaten-
tes, General Chito Rodrigues, entre en-

Mafra Monumento
em Igreja Nova

tidades civis e militares realizou-se uma
cerimónia cheia de significado, com a
presença de muito público. Após o des-
cerramento do Monumento e a bênção
do mesmo pelo Padre Rui Peralta foi
colocada uma coroa de flores em home-
nagem aos Mortos pela Pátria.

Usou depois a palavra o Presidente
da Junta de Freguesia, o Presidente da
Direcção Central da Liga dos Comba-
tentes e o Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Mafra.

A     cerimónia terminou com um con-
vívio entre os presentes. 
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ONúcleo da Liga dos Combatentes
de Angra do Heroísmo e Praia da

Vitória, em colaboração com a Câma-
ra Municipal da Praia da Vitória, inte-
grado no programa das cerimónias do
feriado municipal da cidade, organi-
zou no dia 11 de Agosto, na Praça da
Batalha, a comemoração evocativa
da Batalha da Praia da Vitória e a
cerimónia de homenagem aos anti-
gos combatentes, mortos na Guerra
do Ultramar do Concelho.

Assistiram ao acto, o Presidente da
Camara Municipal da Praia da Vitória,
Doutor Roberto Lúcio da Silva Montei-
ro, Comandante da Zona Aérea do
Açores, MGEN PILAV Rui Mora de Oli-
veira, representante do Presidente do
Núcleo de Angra do Heroímo, TCOR,
(Reserva),  José Pereira Rodrigues e o
Presidente da Junta de Freguesia de
Santa Cruz da Praia da Vitória, Sr.
Diamantino Barcelos Melo.

A cerimónia contou ainda, com a
presença de diversas entidades con-

Praia da Vitória homenagem
aos combatentes

vidadas civis e militares, como tam-
bém com a participação espontânea
de combatentes e de muito povo anó-
nimo que se quiseram associar direc-
tamente ao acontecimento.

Usaram da palavra, o ilustre convi-
dado pelo Núcleo dos Combatentes
AHPV, Doutor Luís Filipe Cota Moniz
que proferiu uma alocução alusiva à
cerimónia e o Presidente da Câmara
Muncipal da Praia da Vitória Dr. Ro-
berto Lúcio da Silva Monteiro.

As Forças Militares presentes foram
constituídas por um Pelotão com uma
secção do Regimento de Guarnição
n.º1, uma Secção da Base Aérea n.º 4
e por uma fanfarra do Regimento de
Guarnição n.º 1.

Depositaram flores  junto ao Monu-
mento dos Combatentes,  o representan-
te do Presidente do Núcleo da Liga dos
Combatentes de AHPV, o Presidente da
Câmara Municipal da Praia da Vitória e o
Presidente da Junta de Freguesia de Santa
Cruz da Praia da Vitória. 

Com a pompa e circunstância que
caracterizam os grandes eventos,

realizaram-se as cerimónias da inaugura-
ção do Monumento aos Combatentes do
Ultramar do Concelho de Caminha e da
Rua dos Combatentes do Ultramar, em
Vila Praia de Ancora.

Com a presença das mais altas autori-
dades civis e militares, foi celebrada uma
missa pelo Sr. D. Carlos Pinheiro, Bispo
Auxiliar Emérito, coadjuvado pelo Pároco
de Vila Praia de Ancora, João Baptista.
Com a igreja repleta de combatentes e
familiares, o celebrante proferiu, durante
a sua homilia, algumas palavras que ca-
laram fundo nos corações daqueles que
um dia foram chamados a defender a
Pátria, não deixando de recordar, com
muita saudade, aqueles filhos deste con-
celho, que a morte ceifou em Angola, em
Moçambique e na Guiné.

Finda a missa, foi colocada uma coroa
de flores na lápide do cemitério, tendo o
combatente Antero Sampaio proferido
algumas palavras em que referiu:

«É com grande emoção e com profun-
da saudade que em nome da Comissão
dos Combatentes do Ultramar do Conce-
lho de Caminha, profiro estas palavras.
São palavras dum Combatente, dum
amigo, dum irmão, que recorda outros
irmãos, do mesmo concelho, que honra-
ram a sua Pátria, que morreram por ela.
Desta Pátria que começou a ser construída
em 1128, com o jovem Rei D. Afonso
Henriques e cuja história militar terminou
em Abril de 1974. História Militar, escrita
com sangue, suor e lágrimas, onde as
nossas Forças Armadas souberam defen-
der até à última gota de sangue, este
território que se chama Portugal.

O Adrião Ferreira, o António Franco, o
António Abreu, o António Quintela, o
António Gomes, o José Verde, o Lino
Franco e o Mário Rocha, foram melhores
que nós.

É por eles que estamos aqui.
Eles não morreram. Só morre quem é

esquecido.»

Inaugurações
em Caminha
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Inaugurado monumento

No dia 10 de Junho, Dia de Portugal, de
Camões e das Comunidades Portugue-
sas, com a presença de altas individuali-
dades civis e militares, entre as quais, a
Presidente da Câmara de Caminha, o
Governador Civil de Viana do Castelo,
autarcas deste concelho e de muitos
combatentes e familiares, procedeu-se à
inauguração do Monumento aos Comba-
tentes do Ultramar do Concelho de Cami-
nha e da Rua dos Combatentes do Ultra-
mar.

Estas inaugurações tiveram direito a
honras militares, feitas por uma força
militar vinda do Regimento de Cavalaria
de Braga e de uma força dos Fuzileiros.
Antes da inauguração, foi deposta uma
coroa de flores, na base do monumento

Nos discursos, usou primeiro da palavra
o combatente Antero Sampaio, em nome
da Comissão de Combatentes do Ultra-
mar do Concelho de Caminha.

Depois de saudar as autoridades civis,
militares e eclesiásticas, os porta-estan-
dartes, os combatentes e suas famílias ali
presentes, aquele combatente, afirmou:
«Sejam-me permitidas breves palavras
para exprimir a V. Ex.ªs quanto nos senti-
mos felizes, na Comissão dos Combaten-
tes do Ultramar do Concelho de Caminha,
pela inauguração deste Monumento e da
Rua dos Combatentes do Ultramar, em
Vila Praia de Âncora.

Dedicado a homenagear, não só a
memória dos Combatentes do Conce-
lho de Caminha, que sacrificaram a sua
vida na defesa da nossa Pátria, mas
também, todos os combatentes deste
mesmo concelho que serviram abne-
gadamente Portugal no Ultramar, nas
condições difíceis que ali nos foram
impostas, este Monumento é um orgu-
lho para esta Princesa do Âncora e para
todo o concelho de Caminha».

Usou da palavra, a seguir, o Governador
Civil de Viana do Castelo, que a dado
passo do seu longo discurso, afirmou
estar de alma e coração com os comba-
tentes da Guerra do Ultramar, o seu esfor-
ço em defesa da Pátria, saudando-os pela
inauguração do seu Monumento e da
sua Rua.

A seguir, falou o Presidente da Junta
de Vila Praia de Âncora, que felicitou a
Comissão pelo trabalho feito ao longo
destes últimos seis anos.

A encerrar esta festa, discursou a
Presidente da Câmara de Caminha,
que descreveu, todo o historial do
Monumento e da Rua, desde o seu
início, até ao dia de hoje. Explicou
detalhadamente, todos os passos que
foram dados pela Câmara de Cami-
nha, para que aquelas obras fossem
uma realidade e que, muito cedo
compreendeu o que a Comissão dos
Combatentes do Concelho de Cami-
nha, pretendia. 

actual  Núcleos

14 de Julho de 1919 (2.ª feira)
– Em Paris um pequeno contin-
gente do Corpo Expedicionário
Português, integrado nas forças
Aliadas do marechal Foch, desfila
na Place de l’Etoile sob comando
do major de infantaria Ribeiro de
Carvalho e tendo à frente o te-
nente Perestrello da Silva, porta-
bandeira do RI22/CEP e que co-
mandou a 2.ª/BI14 durante a ba-
talha de La Lys.

– «Encabeçavam o destacamen-
to de honra, 2 verdadeiros solda-
dos: o comandante do RI21, ma-
jor Ribeiro de Carvalho; e o capi-
tão Bento Esteves Roma, do RI13.
Erguiam as hastes 4 alferes, em
cujo peito pendia uma Cruz de
Guerra.»; (extractos de jornais da
época).

– «As forças portuguesas do
CEP ocuparam o seu devido lu-
gar nas festas da vitória, realiza-
das em Paris, Londres e Bruxe-
las, onde foram entusiasticamen-
te louvadas. 

Portugal
no desfile
da vitória

Efeméride
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actual  Núcleos

OMemorial, tornando realidade uma
iniciativa da Associação Portuguesa

de Veteranos de Guerra de Manitoba e
Núcleo da Liga dos Combatentes de
Portugal em Winnipeg, homenageia os
Combatentes do passado, presente e
futuro.

Com um projecto do arquitecto portu-
guês Varandas dos Santos, desenvol-
vendo um conceito de universalidade
da cultura Portuguesa e invocando a
presença do Combatente Português nos
vários continentes, foi concretizado com
o apoio da Província de Manitoba, da
Liga dos Combatentes, da Comunidade
Canadiana e Portuguesa, da Associação
Portuguesa de Manitoba e da Chapel
Lawn Memorial Gardens.

O evento, desenvolveu-se de acordo
com um programa cuidadosamente ela-
borado, que começou por evidenciar a
atitude de Cidadania de todos os pre-
sentes, com o toque dos Hinos Nacio-
nais do Canadá e de Portugal, a cargo da
Banda Lira de Fátima, de Winnipeg.

Após o acto de Meditação e Consagra-
ção religiosa, a cargo do Reverendo José
Eduardo Medeiros – capelão da Liga dos
Combatentes em Winnipeg, o Cônsul de
Portugal – Paulo Cabral, o Major-general
Dennis Tabbernor – distinto Oficial do
Exército Canadiano no activo e o Coronel
Lucas Hilário – da Direcção Central da Liga
dos Combatentes, procederam à inau-
guração do Monumento. O Coronel Lu-
cas Hilário, com o apoio do mais novo
Combatente residente em Winnipeg -

Portugal em Winnipeg Canadá
Memorial de homenagem aos combatentes

No passado dia 12 de
Setembro decorreu na Capital

da Província de Manitoba a
cerimónia de inauguração de

um Monumento de
Homenagem aos Combatentes

por Portugal.

Paulo Gomes, fizeram entrega da Ban-
deira de Portugal, usada no acto, ao
Cônsul de Portugal,  para que o Consula-
do se tornasse fiel depositário da mes-
ma, por estar associada a um acto histó-
rico para a Comunidade, para os Comba-
tentes e para Portugal.

O programa considerou uma Home-
nagem aos Mortos, segundo o ritual
tradicional a que se seguiu a deposição
de flores por parte de todas as Entida-
des e Representações presentes.

Na sequência, usaram da palavra o
Cônsul de Portugal, a Senhora Bonnie
Korzenowsky (MLA for St James) – Spe-
cial Envoy Military Affairs of Manitoba
Governmant e o Coronel Lucas Hilário,
em intervenções alusivas ao significado
e importância do momento.

Pedro Correia, Presidente da Associa-
ção de Veteranos de Guerra e do Núcleo
da Liga dos Combatentes, nesta cidade,
salientou o desejo e o empenhamento
patente na Comunidade em homena-
gear os Heróis da Pátria, evidenciando,

também, todos os apoios recebidos e
que permitiram que um sonho se viesse
a tornar uma realidade de que todos se
sentem orgulhosos e que prestigia os
Portugueses, a Liga dos Combatentes e
Portugal.

Entrega da bandeira nacional ao Cônsul de Portugal
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A Cerimónia contou com a presença
de elementos dos três Ramos das
Forcas Armadas - Coronel RR Porier do
Exército, Tenente-coronel Wayne Wat-
son da Força Aérea, Comandante Mar-
garet Morlok da Marinha, Coronel Gary
Solar - Military Adviser to Envoy, Coue
Rickl Nordman - Vereador da Cidade
de Winnipeg, Mc Caskil - Chefe da
Polícia da Cidade e José Mário Coelho
– Presidente da Associação Portugue-
sa de Veteranos de Guerra e do Nú-
cleo da Liga dos Combatentes de Por-
tugal em Toronto.

Estiveram, como convidados es-
peciais, Hon Steve Ashton, MLA
Thompson – Ministro dos Assuntos
Governamentais de Manitoba, An-
drew Swan, MLA Minto – Ministro de
Manitoba, um representante do
Royal Military Institute, um repre-
sentante de “Commissionairs of Ma-
nitoba”, Paul Welechko - Branch Ma-
nager Chapel Lawn Gardens, Luís
Dias – Presidente da Banda Lira de
Fátima, Luís Vicente – Director da
Portuguese Association of Manito-
ba, Paulo Gomes - Wreath Carrier,
Capt Ian Aastrom, CO No 553 Sgt

Tommy Prince, MM DCACC e Francis-
co dos Reis da Casa dos Acores.

Associaram-se, com a presença de
Delegações, a “Nursing Siters Associati-
on of Canadá”, do “Winnipeg White
Ensigne Naval Club”, da “Canadian
Jewish Veterans Association”, da “Ca-
nadian Asse of United Nation Peace
Keepers”, da “Canadian Vietnam Vete-
rans Association”, do Manitoba e “No-
thwestern Ontario Royal Canadian Legi-
on Comand”, do “Joint Veterans Com-
mittee”, da “Charleswood RCL Br No
100”, da “Belgian Canadian Veterans
RCL Br No 107”, da “General Monash
RCL Br No 115”, da “Hendersen Hwy RCL
Br No 215”, da “Polish Canadian Vete-
rans RCL Br No 246” e da “Canadian War
Amputee”.

Importa referir a presença da “Família
Boneca” (Luso Canadiana) cujo filho
faleceu, há cerca de dois anos e meio,
no Afeganistão, com uniforme Cana-
diano e que desde essa data encontra,
junto do Núcleo de Winnipeg, apoio e
amizade reconfortantes.

A campa do Combatente Francisco
Barão, recentemente falecido e situada
a poucos metros do monumento, apre-

sentava-se muito bem cuidada e foi
objecto da visita dos demais Comba-
tentes que estiveram no local.

Ao longo de todo o evento foi eviden-
te, de forma inequívoca, uma atitude
de reconhecimento e de extraordinário
apoio, mesmo muito emotivo, à edifi-
cação do “Memorial de Homenagem
aos Combatentes por Portugal”.

O Major-General Dennis Tabbernor
manifestou esse estado de espírito, pelo
lado Canadiano e por si próprio, saudan-
do, prolongada e efusivamente, com
um abraço, o Coronel Lucas Hilário, no
momento em que a “Obra de Arte”
acabara de ser patenteada ao público.

A Comunicação Social fez-se repre-
sentar através de Paulo Raulinho da
“RTP Contacto”, de João Cardoso e Paulo
Cardoso da “CKJS 810 AM” e, ainda, de
Manuel Guerra do “Mundial”.

No final das Cerimónias decorreu, nas
instalações da “Chapel Lawn Memorial
Gardens”, com o apoio do Gerente Local
desta instituição e a cooperação de
elevado número de Esposas dos Com-
batentes, uma recepção oferecida a
todos os presentes, sendo visível a ex-
pressão de regozijo de todos. 

Estiveram presentes
representantes de todos

os ramos das Forças Armadas
do Canadá
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Passavam cerca de 10 minutos das
11H30 do dia 29 de Maio, quando

a pequena aldeia de Infías do Conce-
lho de Fornos de Algodres viu regres-
sar após 45 anos, os restos mortais do
1.º Cabo João Martins Lourenço que de
ali tinha partido para a ex-Província
da Guiné no cumprimento de uma
missão patriótica local onde faleceu
em combate, em defesa da sua Pá-
tria.

A cerimónia decorreu dentro de uma
humildade sentida com algumas lá-
grimas de tristeza mas, também, de
alegria por parte dos seus familiares
que o viram partir, e sabem agora que
está ali perto deles na mesma campa
junto dos seus antepassados.

Foram prestadas honras fúnebres
por parte do Exército que fez deslocar
para o local através do Regimento de
Infantaria de Viseu (RI 14) uma sec-

ção bem como um Oficial Superior. De
seguida rumou-se até Trandeiras, Fre-
guesia de Braga onde pelas dezasseis
horas se procedeu de igual modo ao
funeral dos restos mortais do 1.º Cabo
José da Silva Ferreira Duarte que tam-
bém dali sua terra natal, tinha partido
45 anos atrás tendo sido vítima tal
como o seu camarada Lourenço em
defesa da sua Pátria.

Também aqui a cerimónia foi bas-
tante digna e repleta de gente pois
pode dizer-se que estariam mais de
duzentas pessoas presentes. No início
da cerimónia pelo Sr. Presidente da
Junta de Freguesia foram proferidas
algumas palavras de agradecimento
aos presentes bem como à Liga dos
Combatentes tendo claramente afir-
mado que sem o apoio desta não teria
sido possível ter num tão curto espa-
ço de tempo ali junto de todos os
restos mortais do Duarte.

O Exército através do Regimento de
Cavalaria 6 (RC 6) deslocou para o local
uma secção afim de serem prestadas as
respectivas honras fúnebres bem como
um Oficial Superior. Em ambas as ceri-
mónias a Liga dos Combatentes fez-se
representar pelos Presidentes dos res-
pectivos Núcleos (Guarda e Braga) es-
tando como representante da Direcção
Central o TC Tavares Correia. 

Guiné regresso a casa

  Actual

Cerimónias em Braga

Cerimónias em Infias
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Dia da Infantaria

As celebrações começaram com a
realização da Missa de Acção de

Graças na Basílica do Convento.
Seguiu-se a homenagem aos mor-

tos, relembrando o Comandante da
Escola Prática de Infantaria, Coronel
Guerra Pereira, a data histórica da
Batalha de Aljubarrota e outras como
a da criação da Escola Prática de In-
fantaria e Cavalaria, naquela vila.

Falou depois o Director Honorário
da Arma de Infantaria, Ten. General
Ferreira dos Santos, que referiu o de-
senvolvimento tecnológico e o en-

quadramento estratégico da defesa,
o qual, apesar dos avanços, não dis-
pensa a guerra de ocupação no terre-
no, onde o soldado de Infantaria mais
se afirma pelo seu valor e indiscutível
préstimo.

Referiu, num breve contexto histó-
rico, o espírito que liga a casa-mãe da
Infantaria ao Convento de Mafra e à
sua vila.

Seguiu-se a leitura da mensagem
do General CEME, pelo Coronel  Mor-
gado Batista, que falou nos compro-
missos e missões operacionais no
exterior, nas múltiplas tarefas que
têm vindo a ser cometidas aos milita-
res das unidades de Infantaria.

Fez-se referência ao prestígio da
EPI, face ao sucesso no cumprimento
das suas missões, nomeadamente na
formação. O CEME, congratulou-se
também com o trabalho desenvolvi-

As cerimónias do Dia da Arma
de Infantaria e da Escola

Prática de Infantaria
decorreram em 14 de Agosto
em Mafra e foram presididas

pelo Chefe do Estado-Maior do
Exército, General Pinto

Ramalho.

do pelo Centro de Novas Oportunida-
des.

A cerimónia terminou com a impo-
sição de condecorações a militares.

Noutro local realizou-se a “apre-
sentação da EPI na Era Digital”, onde
os presentes puderam verificar r que
a EPI se encontra na vanguarda das
novas tecnologias. 

  Actual

FOTOS CEDIDAS PELO JORNAL DO EXÉRCITO
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geral, e a Aviação Militar em par-

ticular, trouxeram a Portugal nos últi-
mos 100 anos, nos campos económi-
cos, industriais e culturais, o Aero
Clube de Portugal e a Força Aérea
Portuguesa decidiram associar-se no
desenvolvimento de um conjunto de
iniciativas que irão comemorar os 100
Anos da Aviação em Portugal.

Entre as diversas actividades pla-
neadas, destacamos as comemora-
ções do Centésimo Aniversário do
Aero Clube de Portugal, o 57.º Ani-
versário da Força Aérea Portuguesa,
diversos festivais aéreos, exposição
das actividades da Força Aérea, ex-
posição fotográfica sobre a história
da Aviação, concertos, seminários e
colóquios.

Em 17 de Dezembro de 1903, na
cidade de Kitty Hawk, no estado ame-
ricano da Carolina do Norte, os irmãos
Wright realizam pela primeira vez na
história da humanidade o primeiro
voo controlado num aparelho mais
pesado que o ar. Seis anos mais tarde,
o mesmo feito realiza-se em Portu-
gal, a 17 de Outubro de 1909, junto à
Torre de Belém com o cidadão francês
Armand Zipfel, aos comandos de um
biplano “Voisin Antoinette”. Esta data
representa a institucionalização do
associativismo dos entusiastas aero-
náuticos, pioneiros na fundação do

Aero Clube de Portugal, onde se inicia-
ram os trabalhos da comissão de es-
tudo que originou a criação da Aero-
náutica Militar e da Aviação Naval,
percursoras da Força Aérea. Já o pri-
meiro voo, conhecido, realizado por
um piloto português, acontece a 1 de
Setembro de 1912 no Mouchão da
Póvoa de St. Iria, efectuado por Alber-
to Sanches de Castro.

A primeira Escola de Aviação Militar
foi instalada em Vila Nova da Rainha,
em 1916. Dos seus fundadores ressal-
tam os nomes de Cifka Duarte, Óscar
Monteiro Torres, António Maia e Saca-
dura Cabral, que realizou aquele que
viria a ser o mais importante feito da
Aviação Portuguesa: a Primeira Tra-
vessia Aérea do Atlântico Sul. Do pri-
meiro curso efectuado nesta escola
saíram pilotos como Sarmento de
Beires ou Pinheiro Correia, que irão
protagonizar nos anos seguintes al-
guns dos feitos mais heróicos da his-
tória da Aviação.

100 Anos da Aviação
em Portugal

Comemorações durante o ano de 2009

Entre Maio e Dezembro de 2009,
estão programadas diversas

actividades aeronáuticas, tendo
como objectivo levar o

conhecimento da Aviação junto das
populações, ou seja, dar a conhecer

a realidade da Aviação na
actualidade, mas também a sua

história, as suas proezas, os heróis
que foram o exemplo para todos nós

no caminhar desta longa jornada.
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Esta Escola muda-se definitivamen-
te em 1920 para a Granja do Marquês,
próximo da serra de Sintra, constituin-
do o núcleo inicial da Base Aérea n.º
1. Foi justamente este, o cenário es-
colhido para a comemoração do 57.º
Aniversário da Força Aérea, enquanto
ramo independente das Forças Arma-
das Portuguesas.

As origens da Base Aérea de Sintra
remontam a 1914, após promulgação
pelo Presidente da República Manuel
de Arriaga, a 14 de Maio, da lei que
cria a Escola Militar de Aviação, com
base em estudos efectuados pelo Aero
Club de Portugal.

Posteriormente, em 1928, viu o seu
nome alterado para Escola Militar de
Aeronáutica, até à sua extinção em
Outubro de 1939, altura em que passa
a designar-se por Base Aérea n.º 1.

Foi, portanto, na Granja do Marquês
que durante longos anos se formaram
os pilotos e especialistas da Força
Aérea, mantendo-se a BA1 vocacio-

nada para a formação de pilotos até
Junho de1993, altura em que vê trans-
ferida para a Base Aérea (BA11) a
Esquadra de Instrução 101 (Epsilon).

Esta esquadra foi criada em 1989,
após a extinção da Esquadra 102 de
Instrução Básica de Pilotagem (T-37),
onde se formaram várias gerações de
pilotos da Força Aérea e cuja patrulha
acrobática “Asas de Portugal”, na al-
tura equipada com aeronaves T-37,
tão condignamente a representou.

Além da instrução, a Fotografia Aé-
rea foi uma actividade com grandes
tradições na BA1, executando-se im-
portantes trabalhos à escala nacional
nas mais variadas áreas de activida-
de.

Na área da Base existe uma delega-
ção do Museu do Ar, bem como as
instalações da Academia da Força
Aérea (AFA).

Das Comemorações do 57.º Aniver-
sário da Força Aérea Portuguesa (FAP),
destacaram-se no dia 1 de Julho (o dia

da FAP), a cerimónia militar e no dia 5
de Julho o Festival Aéreo Internacio-
nal, com a presença das patrulhas
acrobáticas “Asas de Portugal” e “Ro-
tores de Portugal”. Além destes even-
tos que se realizaram na Base Aérea
de Sintra, esteve patente ao público
uma exposição temática entre os dias
26 de Junho e 5 de Julho que visava
divulgar todas as áreas de actividade
da Força Aérea Portuguesa e que cul-
minou com o já referido festival Aé-
reo Internacional que levou a Sintra
mais de 50.000 pessoas.

Das comemorações dos 100 anos
da Aviação em Portugal destaca-se
ainda a participação da Força Aérea
Portuguesa no Portugal Air Show em
Évora de 18 a 20 de Outubro com uma
importante exposição temática, a par
da sua equipa de demonstração de
cães militares e ainda com a partici-
pação dos “Rotores de Portugal” (dias
19 e 20) e uma passagem de F16 no
Domingo dia 20. 

  Actual
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Gago 

Helena Maciel Tenente
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Estórias da História

Lado a lado com a História

Coutinho
Gago Coutinho homem de ciência adaptou o
sextante da marinha à navegação aérea
inserindo-lhe uma bolha de nível que
permitia simular o horizonte real.

Reprodução da carta da
Travessia Aérea

Lisboa-Rio de Janeiro
Coronel Pinheiro

Correia - Almirante Gago
Coutinho ( primeiro

centenário do seu
nascimento) Separata do
boletim da Sociedade de

Geografia de Lisboa,
1969.

Recepção dos
aviadores Portugueses
por Marechal Joffre
em França.
Reprodução da Foto
de  Henri Manuel. 23
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Reprodução do texto de louvor de concessão do grau de Grã-Cruz da Ordem Militar de Torre Espada, Valor Lealdade
e Mérito, do Almirante Gago Coutinho, publicada  no Diário do Governo  em 19 de Abril de 1922.

Não são os rapazes de agora que só
conhecem a guerra pelo que se escu-
sam em ler isto, mais ou menos ten-
dências, quem poderá avaliar o que foi
a guerra de 1914-1918 e o sacrifício
que ela representou em quase toda a
humanidade. Quem o pode mesmo
avaliar para futuro (…)os antigos Com-
batentes e da união desses conheci-
mentos traçar os critérios  que pode-
mos respeitar para a humanidade uma
grande paz em lugar de uma grande
guerra. A saudação portuguesa aos
antigos combatentes que agora se (…)
uma obra tão humana.

 (Gago Coutinho. 1935-Nov-15)

Gago Coutinho dedica
estas palavras aos Antigos
Combatentes, num álbum

de Homenagem de um
Combatente Português,

Américo Pereira Cerqueira,
Sócio  n.º 2053, aos seus

Irmãos de Armas de todas
as Nações Beligerantes.

Mortos Gloriosamente
na grande Guerra (1914-

1918) pela defesa das
Pátrias Respectivas.

   Notícia da Cerimónia de Homenagem ao
Almirante Gago Coutinho pela Liga dos

Combatentes da Grande Guerra.
 Recorte do Jornal O SéculoO SéculoO SéculoO SéculoO Século, Terça -

Feira, 21 Outubro de 195324
 l 

Co
m

ba
te

n
te

 S
et

em
br

o 
20

09



25
 l 

Co
m

ba
te

n
te

 S
et

em
br

o 
20

09

Estórias da História

No ano em que se assinala o cin-
quentenário da morte de um dos últi-
mos Heróis do Império, a Liga dos
Combatentes em memória desse ilus-
tre português e prezado sócio Hono-
rário desta Liga, queremos também
associarmos à Homenagem Colectiva
e pátria  em pleno ano de comemora-
ção do Pioneirismo  na avião  Portu-
guesa  onde se assinala o centenário
da Aviação em Portugal.

No âmbito do Programa de homena-
gem aos militares combatentes conde-
corados com a ordem da Torre e Espada,
Valor, Lealdade e Mérito a Liga através
do seu  Museu durante  2008  evocou o
Combatente Gago Coutinho (1869-1959).

Mas o vínculo histórico da Liga dos
Combatentes ao Homem, combaten-
te Almirante Gago Coutinho conhece
longa data.

É em 1958 através da acta n.º 1124
de catorze de Junho que por proposta
do Comandante José Cabral da Comis-
são Central da Liga dos Combatentes
deliberou:

a) Nomear o ilustre marinheiro e
homem de ciência sócio de honra da
Liga dos Combatentes;

b) Elegê-lo simultaneamente para
membro do Conselho supremo que é
uma dignidade, como diz  o 2.º artigo
60.º dos estatutos, de um  grau  muito
mais  elevado do que o de  Sócio de
Honra.

c) Convidá-lo a visitar a sede social
e entregar-lhe, no decorrer de uma
reunião íntima o diploma e o distinti-
vo respectivo de Sócio de Honra.

Palavras de Gago Coutinho, dedicadas à Liga
dos Combatentes, 1958,

celebradas em Outubro onde o Almi-
rante  Gago Coutinho pelas 18 h.  hon-
rou a  Liga  com a sua  presença,  numa
singela homenagem pessoal do Senhor
Almirante a todos os Combatentes.

 Foi um dia festivo para os Comba-
tentes, como nos  mostra este quadro
a óleo que evoca esse momento sole-
ne da vida da Liga. Esta cerimónia
tomou claramente mais tarde a di-
mensão última de despedida da Liga
e dos Antigos-Combatentes a tão no-
bre e ilustre português que  morreu
em   Fevereiro de 1959.

Para a história da Liga dos Comba-
tentes fica a Acta n.º 1135 importante
testemunho do último  momento  so-
lene na  vida do  Almirante  Gago
Coutinho junto dos Combatentes.

Esta  intenção teve  como epílogo as
cerimónias do dia da LCGG  desse ano,
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O ambiente operacional
nos baixos escalões

A pequena dimensão da Guiné permi-
tiu ao adversário desenvolver a ac-

ção violenta, praticamente em todo o
território. Em Moçambique e Angola a
extensão geográfica, condicionando a
acção amiga e inimiga, não obstante
em Angola se tivessem identificado e
actuado três movimentos armados di-
ferentes, permitia distinguir zonas de
acção violenta, zonas de acção violenta
pouco provável e zonas sem acção
violenta.

Em Angola, nos anos setenta o dispo-
sitivo terrestre marcava presença em
cerca de 264 posições sendo 150 sede
de Comando de Batalhão e de Compa-
nhia e cerca de 114 posições de Pelotão
(30H) e algumas de secção (9H).

Isto para significar que a dispersão do
dispositivo por todo o território, catorze
vezes maior que Portugal continental,
sendo mais denso nas zonas de acção
violenta, aumentava o sentimento de
isolamento, as dificuldades logísticas,
administrativas e de apoio mútuo, exi-
gindo de comandantes e comandados
elevados níveis de comando e liderança
e de disciplina consentida.

O Stress de guerra
em ambiente
operacional

Os três Teatros de Operações ofereciam
características semelhantes quanto ao tipo
de guerra a enfrentar (guerra subversiva,
guerra de guerrilha) e à finalidade do
opositor (a independência), mas o espaço
geográfico africano onde se desenvolvia era
distinto nos três teatros.

A área dos Dembos, foi em Angola de
1960 a 1966 a zona de acção violenta
por excelência, ano em que o inimigo
passa o seu esforço para Leste.

Mais ou menos ao centro da Zona de
acção ficava Muxaluando. Aí vivemos
durante catorze meses a 18 kms de
Nambuangongo, sobre uma picada, la-
deada por quatro casas. Uma onde tra-
balhávamos, uma onde dormíamos, uma
onde comíamos. Outra que servia de
enfermaria.

Quando um dia tivemos que enunciar
a impressão sobre o inimigo nos Dem-
bos disse:

“O inimigo não se vê, sempre que pode
atira”. E era uma realidade. Daí a pressão
de entrada em sector. Ao comportamen-
to resultante da tensão e da inexperiên-
cia, seguia-se o domínio do desconhecido
e do medo e a resposta proporcional aos
perigos que se enfrentavam. O sentimen-
to de cerco que o arame farpado reforça-
va, tinha que ser imediatamente quebra-
do com saídas frequentes e sistemáticas
por forma a ganhar iniciativa e domínio da
zona de acção.

Percorremos sistematicamente toda a
área dos Dembos e somos testemunho
dos mais diversos comportamentos co-
lectivos e individuais. Recordo a cora-

gem silenciosa do capitão comando a
quem uma mina anti-pessoal ceifou uma
perna e a quem ajudámos a evacuar de
Zala sem dele ouvir um queixume. Do
último suspiro do soldado que amaçan-
do o pão em Nambuangongo foi atra-
vessado pelas balas traiçoeiras do heli-
canhão que inadvertidamente se dispa-
rou. Do sinistro som do rádio AN/GRC9
quando passava toda a noite insistindo
para que fosse feita uma evacuação
aérea impossível e no final da noite
informava Luanda já não ser precisa por
o ferido já ter falecido. Ou da centena de
mortos em combate e centenas de feri-
dos que tivemos enquanto ali estive-
mos. Ou o ruído característico da pá dos
helicópteros sobre as nossas cabeças
para recolha ou lançamento. Ou o adivi-
nhar longínquo do ruído do motor do
Auster que trazia o correio ou do MVL
que trazia o reabastecimento criando
um alvoroço que cedo se desvanecia. Ou
da flagelação tranquila ou da embosca-
da traiçoeira.

Antes de ir para Angola comandei uma
companhia da qual três pelotões foram
enviados para a Guiné. Quando em An-
gola, os contactos com os alferes co-
mandantes de pelotão mantiveram-se
por carta, que guardo até hoje.
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Estórias da História
Uma carta do Alferes Oliveira, carta

como outras, está comigo há  quarenta
e cinco anos.

Escrevia-me o meu alferes, dia 20 de
Março de 1963, quando, estando eu em
Angola, ele comandava um pelotão in-
dependente, na Guiné:

«Nunca imaginei encontrar tantas difi-
culdades, ser tudo tão difícil para nós que
nos encontramos numa unidade inde-
pendente.

Estamos adidos a uma companhia de
indígenas, no sul da Guiné, em pleno fulcro
do terrorismo. Vim para este local para
onde veio tropa pela primeira vez, por
conseguinte tivemos que fazer o quartel
de uma casa muito velha, feita só de lama
(adobo), de blocos de terra e depois todas
as demais coisas que isto acarreta.

Foi um trabalho duro para a rapaziada,
cortar muitas árvores e de uma grossura
enorme, tapar covas, desfazer montes
de terra, fazer a cerca para o arame
farpado, enfim todas as coisas necessá-
rias. Limpámos e aplanámos terreno
numa extensão de mais de duzentos
metros para cada lado da casa.

Agora começaram a aparecer as difi-
culdades, tudo o que dependia de nós
ainda fomos resolvendo. Estamos a 50
Km da sede da companhia por mata
densa e caminho muito mau. Ao chegar
o pelotão trazia cinco viaturas, logo o
comandante de companhia me apa-
nhou três, dois jeepões brasileiros e um
jeep, deu-me depois um unimog. Reti-
rou-me uma secção e deu-me uma de
indígenas. Estes indígenas são de trata-
mento difícil e parecem-me até todos
feitos com os terroristas.

Bem adiante, como ia dizendo come-
cei por necessitar de material, primeiro o
arame farpado, depois armamento, gra-
nadas, munições, lança granadas, gra-
nadas de mão ofensivas e defensivas.
Cansei-me de enviar rádios e em todos
os relatórios pedia e não vinha nada.
Estive assim três meses e o senhor
comandante de companhia parece que
não era nada com ele. Estava já deses-
perado e revoltado. Os homens falavam
e com razão mas a mim parecia-me que
fazia tudo o que podia.

Entretanto chega junto da companhia
a que pertencia, outra de açorianos,

operacional, no sector da companhia
indígena. Um dia expus a situação ao
outro comandante e dentro em breve
tinha o que necessitava, arame farpado,
uma bazooka, duas metralhadoras Mad-
sen, algumas granadas dos dois mode-
los. Agora pergunto, porquê estas coisas
hão-de ser assim?

Um dia saíu uma secção numa viatura,
não podia  mandar mais. Tinha três como
disse. A secção saíu para fazer um reco-
nhecimento e aproveitavam para trazer
uns pregos de um lugar onde há três
casas comerciais e de caminho traziam
um vitelo para o rancho.

À saída dessa localidade no meio da
bolanha (área plana pantanosa onde
cultivam o arroz) cheia de pontões de
paus soltos, a viatura ao chegar à entra-
da do pontão, quase a parar sofreu uma
emboscada.

Quatro indivíduos de um dos lados,
cada um com uma pistola metralhadora
desencadearam o fogo. Os homens ime-
diatamente saltaram e reagiram numa
vala ao fogo inimigo e lançaram grana-
das de mão ainda com intenção de
recuperarem armas deixadas na viatura.
O depósito da viatura foi logo furado por
uma rajada e a viatura ficou condenada.

Mas imediatamente são atacados pe-
las costas por um grupo de (70 a 100)
indivíduos também com pistolas metra-
lhadoras e armas de repetição que têm
ido roubando, Lee Enfields cedidas pelas
autoridades administrativas aos comer-
ciantes e até Mausers.

Perante aquele fogo cerrado, aguen-
taram, gastaram quase as munições. Os
terroristas lançaram também muitas gra-
nadas.

O nosso armamento eram duas FBP,
uma das quais tinha sido abandonada na
viatura pelo cabo que estava a lançar as
granadas e que segundo ele depois não
teve tempo de recuperar ficou para os
terroristas), 2 Mauser do modelo mais
antigo que levavam dois soldados indí-
genas e 5 G3 uma das quais encravou
logo. Outra a do condutor tinha só um
carregador pois tinha deixado o cinturão
com os outros na viatura.

Não puderam repelir o inimigo e ten-
taram a dispersão para o mato aprovei-
tando a vala. Começaram a ser persegui-

dos pelo mato e assim andaram durante
seis horas. Nessa altura seria já mais de
uma centena de terroristas.

Entretanto cá no quartel tardou-me
muito a chegada, Já tinham passado três
horas da hora prevista. Mandei então
uma secção reforçada nas duas viaturas
que tinha, o jeep e unimog procurar o
outro pessoal.

O itinerário que levaram era o mesmo
da secção anterior. Não   chegaram   ao
fim   pois   em   determinada   altura
encontraram os dois furriéis, que depois
de se terem separado se reagruparam. O
resto dos homens então comandados
pelo cabo (o nosso conhecido artista de
circo) que desempenhou um óptimo
papel na condução do pessoal e no
moral. Eram sete homens), constante-
mente perseguidos no mato, mata den-
sa, durante seis horas, chegaram depois
ao quartel com um guia que encontra-
ram e obrigaram a trazê-los.

Como ia dizendo as duas viaturas en-
contraram os dois furriéis e regressaram
logo. A 5 Km do quartel, numa encruzi-
lhada estava outra emboscada monta-
da. Dispararam fogo cerrado sobre os
carros e miraculosamente nenhuma roda
foi atingida. Há vários empates nas pro-
ximidades e o resto dos carros está todo
crivado. Alvejaram mais a viatura da
retaguarda, fazendo entrar o fogo pela
traseira do carro que estava aberta. Os
lados e a frente tinham quatro chapas
sobrepostas. Aí morreu um cabo e ficou
ferido outro numa perna com a coxa
estilhaçada.

Na primeira emboscada onde podiam
ter ficado muitos, mesmo na persegui-
ção iam atrás deles a uma distância de
50 metros sempre a disparar para eles e
a secção a reagir fazendo umas rajadas
que iam atrapalhando o inimigo, podiam
ter ficado alguns mas tiveram todos
sorte. Na segunda emboscada onde ti-
nham menos possibilidades de êxito foi
onde tivemos as baixas.

Agora meu capitão era por isto que eu
e todos os homens desejávamos estar
na nossa Companhia, completa e opera-
cional, por aí fora, tinha vontade e queria
dar luta a esses indivíduos. Tenho e
temos mais que um estímulo para o
fazer, parece-me que temos vontade

Joaquim Chito Rodrigues General
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para superar o inimigo, mas assim para
aqui estamos, coitados, como porcos no
curral, só para isca. É triste e revolta as
entranhas.

Agora meu capitão era por isto que eu
e todos os homens desejávamos estar na
nossa Companhia , completa e operacio-
nal, por aí fora, tinha vontade e queria dar
luta a esses indivíduos. Tenho e temos
mais que um estímulo para o fazer, pare-
ce-me que temos vontade para superar o
inimigo, mas assim para aqui estamos,
coitados, como porcos no curral, só para
isca. E triste e revolta as entranhas.

Há de tudo neste testemunho. Exemplo
vivo do que caracterizou o ambiente ope-
racional nos baixos escalões. Sublinho a
confiança do alferes em si próprio, nos
seus homens e nos ensinamentos que lhe
haviam sido transmitidos. Isolado e com
reduzidos efectivos tinha a noção real do
lhe era possível fazer. De espírito crítico
face à situação e aos seus superiores,
encara com um elevado espírito, proble-
mas administrativos e operacionais.

Estando eu em Angola, noutra comis-
são, nos anos 71, recebi datada de 2 de
Junho a carta de um capitão, comandan-
te de uma companhia algures no norte
de Angola, numa zona com actividade
violenta pouco provável.  Dizia ele:

Encontro-me perante uma situação de
facto e sei, infelizmente que, se continuar
por mais algum tempo como “Coman-
dante” desta companhia, serei despa-
chado em grande velocidade para o
“estado de minas gerais” ou encontrarei
por mim mesmo uma solução radical,
definitiva e absoluta depois da qual tudo
é paz e eterno silêncio.

A situação é só esta: ninguém sabe
nada de nada. Tenho dois sargentos
apenas (todas as companhias operacio-
nais têm três), um dos quais, o que
responde tem 7 meses de prática como
responsável. Muito boa vontade mas...
não chega. O outro, ex-segundo, embora
com quatro divisas desde há quatro
meses, ainda não foi promovido na men-
talidade.

Tenho que ser eu a tentar fazer tudo,
mas como a preparação que me impin-
giram em Mafra é uma vergonha tenho
que vasculhar nas NEP’s e as circulares à
procura de uma solução. As NEP’s do

serviço de material, por exemplo, são o
almanaque de charadas mais completo
até agora editado em português.

Os alferes são uns abortos da mãe
natureza. O nosso Ten Coronel. reconhe-
ceu mesmo que foram escolhidos a dedo
para auxiliarem o capitão mais inconcebí-
vel do Batalhão. Como isso não bastasse
dois deles não se dão e tive que colocar
aqui como adjunto um quase tão inexpe-
riente como eu, visto que os menos fracos
tive que os mandar para os destacamen-
tos. E são realmente os destacamentos
que dão cabo de mim.

Fui há dias a um dos destacamentos.
Fiquei horrorizado com a imundice a in-
disciplina “daquilo”. Imagina que não havia
formatura, nem chamadas, nem outro
controlo! Evidentemente que dei três
murros em cima de uma desconjuntada
mesa (como desconjuntado é aquilo tudo)
e ouviram-me tanto os furriéis como os
alferes, mas depois de eu virar costas
quem me garante que vai ser cumprida
uma palavra do que eu lhes disse?

Operacionalmente ainda não têm surgi-
do complicações mas é provável, que se
modifique a situação. Com pessoal fraco,
com metade das quinze viaturas paralisa-
das e com a companhia esfrangalhada isto
vai ser presa fácil do amigo “turra”.
Sinto-me impotente, para além de todas

as minhas limitações quer congénitas, quer
impostas, para conduzir a bom porto uma
nau partida em três bocados.

Foi por todas estas razões que num
momento de desespero pedi ao nosso
Ten Coronel que me destituísse do Co-
mando da Companhia pois além de tudo
sinto o cérebro profundamente cansado
e o sistema nervoso prematuramente à
beira do  colapso.

Esta situação de insegurança, descon-
trolo e menos auto-estima, não era como
todos sabemos a situação comum. Mui-
tas vezes esta situação era remediada
em Luanda na consulta de psiquiatria,
onde pessoas baixavam e passado al-
gum tempo de recuperação, regressa-
vam ao serviço. Era a tradicional consulta
do Dr. Quintas. Quando alguém ia a
Luanda a pergunta jocosa era imediata:-
Foi ao Quintas?

O que venho relatando pretende tes-
temunhar o difícil ambiente operacional
nos baixos escalões. É pois natural que
situações de risco iminente e permanen-
te, associados a efectivas situações de
choque provocadas por acções de fogo,
de morte ou ferimento de amigos, vivi-
das nas mesmas circunstâncias ou mes-
mo apenas situações de profundo senti-
mento de isolamento e solidão que acen-
tuam o medo do que possa acontecer e
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Estórias da História
o medo de não voltar a ver entes queri-
dos, condicione o comportamento indivi-
dual e colectivo. A inactividade, a inacção,
a falta de apoio dos comandos, a falta de
treino ou a fraca capacidade operacional
da unidade a que se pertence, podem
aumentar as situações de rísco.

Não estou por isso com os que afir-
mam, ser nas tropas comandos que
situações de stress são mais comuns.
Embora sujeitas a situações de choque
mais frequentes, estavam para isso pre-
paradas física e psicologicamente e sem-
pre preferiram a acção à inacção. Não
têm significado as situações de stress
nas tropas comando ou pára-quedistas.

O que vos venho relatando pretende
testemunhar o difícil ambiente operaci-
onal nos baixos escalões. É pois natural
que situações de risco iminente e per-
manente, condicione o comportamento
individual e colectivo.

0 ambiente operacional
nos elevados escalões

Falei-vos até aqui do ambiente opera-
cional nos baixos escalões: Batalhão,
Companhia e Pelotão. Quando regressei
em 1969 a Angola, onde estive até 1971,
tive oportunidade de trabalhar nos esca-
lões operacionais mais elevados.

Ao nível dos Comandos das Regiões
Militares e dos Comandos Chefes o am-
biente operacional era influenciado so-
bretudo pela análise geral que se fazia
das forças inimigas no Teatro de Opera-
ções e da forma como se aplicavam as
forças disponíveis face àquele factor, ao
terreno, ao clima e sobretudo à popula-
ção. A actividade operacional era intensa
quer nas zonas de acção violenta quer
nas zonas sem acção violenta. O contri-
buto para o desenvolvimento proporcio-

nado pelas Forças Armadas era por to-
dos visível. Os números do desenvolvi-
mento económico e social de Angola
eram significativos. Posso testemunhar
que em Angola, onde 40% dos efectivos
eram de cor, o ambiente operacional a
partir de 1970, era um ambiente de
vitória militar e de desenvolvimento.

É de todos conhecido que a situação
na Guiné era diferente e que em Mo-
çambique se vivia uma situação menos
inquietante do que na Guiné.

Não obstante as características dife-
rentes dos três mais carismáticos Co-
mandante Chefes nos três TO, os três
influenciaram decisivamente a conduta
da guerra e o ambiente operacional em
cada um dos teatros. Não há dúvida que
não foi o ambiente operacional de vitó-
ria de Angola, nem a situação mais ou
menos equilibrada de Moçambique, mas
o ambiente operacional difícil da Guiné
que inspirou o General Spínola a escre-
ver o que escreveu.

Eu diria que em Angola o General
Costa Gomes humanizou e ganhou a
guerra. Em Moçambique o General Kaul-
sa talvez tenha dado um toque de res-
posta clássica menos sucedida numa
guerra subversiva e na Guiné o General
Spínola, numa situação difícil, não des-
curando as populações, não autorizado a
dialogar, viu-se obrigado a enfatizar a
guerra.

Como já tive ocasião de afirmar outras
vezes considero que o factor militar foi
considerado pelos responsáveis políti-
cos  durante tempo demasiado, como
factor determinante. Com o tempo os
resultados militares na contenção da
subversão permitiram aos políticos alte-
rar as prioridades que inicialmente atri-
buíram à Defesa, exigindo no entanto
aos militares resultados decisivos. A sa-

Balada do amor militar
O nosso amor é de combate. De coragem.
O nosso amor é por valores.
De verdade. Amor com Pátria, amor imagem,
O nosso amor é esta perenidade. Na viagem.

O nosso amor é uma dádiva total
O nosso amor é do País. De Portugal.
Amor de filho, amor leal, amor da terra
O nosso amor é por ti. Mesmo com guerra.

Deixa-me cantar o nosso amor militar
O nosso amor é com prazer e com fervor
Amor do nosso terreno e nosso mar
Amor por vezes com dor. Este amor militar.

turação militar produzida pelo impasse
político gerado ao longo de catorze anos
foi ainda potencializada pelo facto de as
autoridades legais permitirem que a
Nação se convencesse de que os milita-
res iam à guerra mas, por sua conveni-
ência não obtinham a vitória!

Seria interessante poder concluir se o
ambiente operacional que vivemos du-
rante catorze anos de guerra de guerri-
lha, foi propício ou não ao desenvolvi-
mento de situações de PTSD.

É vulgar hoje falar-se dos mais dife-
rentes tipos de stress pós-traumático.
Que tenhamos visto assinalados mais
recentemente, recordo o stress pós-trau-
mático da violação, do aborto, do rapto,
dos residentes portugueses na África do
Sul entre outros.

 Para além de situações individuais
será lógico interrogarmo-nos sobre qual
foi o stress pós-traumático de umas
Forças Armadas que garantiram todas as
condições para que fosse possível uma
solução política, se bateram anos para
que tal acontecesse, acabaram por se
revoltar porque isso não acontecia e se
viram e vêem hoje muitas vezes ataca-
das por terem feito uma guerra colonial
injusta.

Respeitando todas as opções indivi-
duais perante a coisa militar, permitam-
me que exprima sinteticamente aquilo
que continuo a pensar sobre ela, em
quaisquer circunstância, tendo a plena
convicção de que estou com a generali-
dade dos militares:
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Regimento de Infantaria 8
No dia 12 de Setembro de 2009, realizou-se no Regi-

mento de Cavalaria 6, o 14.º Encontro de Antigos Militares
do Regimento de Infantaria 8 – Braga, Oficiais, Sargentos
e Praças.

Começou com a concentração do pessoal na parada do
Regimento de Cavalaria 6 pelas 10H00; às 10H15 foi
celebrada uma missa em memória dos militares já faleci-
dos, na Capela do Regimento; às 11H30 foi colocada uma
coroa de flores junto ao túmulo onde se encontram os
nomes dos militares que tombaram ao serviço da Pátria,
pertencentes ao Regimento de Infantaria 8. O almoço foi
servido no refeitório do Regimento de Cavalaria 6.

Companhia de Caçadores 2780
Cassiano Barbosa Barroso, organizador dos convívios anu-

ais da Companhia de Caçadores 2780 (Biambe - Guiné
1970/1972) informa que no passado dia 26 de Setembro de
2009, realizou-se na Régua o 18.º convívio desta Compa-
nhia, com missa realizada pelo Capelão Morgadinho e o
almoço no Hotel “Régua Douro”, onde todos os participan-
tes recordaram com os familiares e amigos os bons e maus
momentos que passaram juntos na juventude.

3.ª Companhia do Batalhão de Cavalaria 8421
Na aldeia de Santo Antão, na Batalha, no passado dia 27

de Junho de 2009, realizou-se o 17.º almoço/convívio da
3.ª Companhia do Batalhão de Cavalaria 8421 que prestou
serviço em Cabo Delgado/Moçambique de 1973 a 1974.
José Vieira, informa também que no próximo dia 1 de
Dezembro deste ano de 2009, faz 35 anos do regresso
desta Companhia, logo quem quiser comparecer basta
contactá-lo para, Vieira 917 663 764.

CART 3538
Fernando Monteiro, informa que no passado dia 6 de

Junho de 2009, realizou-se o 32.º almoço/convívio da
CART 3538, no Restaurante Zé do Telhado em Paredes,
onde estiveram presentes, além dos colegas, muitos
familiares e amigos.

Batalhão de Caçadores 2856
António Correia Pinto, informa que no passado dia 20 de

Junho de 2009, realizou-se o habitual almoço/convívio da
CCS – Batalhão de Caçadores 2856 em Barroselas (Viana do
Castelo), com a presença de mais de uma centena e meia
de camaradas e seus familiares. Para o próximo ano o
convívio terá lugar em Amarante na 1.ª semana de Junho.

Companhia de Caçadores 169
António Manso Gigante, informa que a Companhia de

Caçadores 169, que, comandada pelo saudoso TenCoronel
Alberto Fernão de Magalhães Osório, na altura Capitão, que
serviu em Angola de meados de 1961 até finais de 1963, fez
a sua reunião anual no dia 6 de Junho último, na localidade
de Valado dos Frades, com a presença de 167 pessoas, das
quais, perto de metade são ex-militares.

Como em quase todas as reuniões anuais há um momento
para apreciar a poesia e como este ano não fugiu à regra,
dedico este soneto, intitulado “Esta Força que nos Une” a
todos os militares e ex-militares que estiveram no Ultramar.

Batalhão de Cavalaria 3845
Mais uma vez a família do BCav 3845 se juntou, no mês

de Junho, para comemorar o 36.º aniversário da sua
chegada. Este ano estiveram presentes 75 elementos que
conjuntamente com os seus familiares perfizeram cerca de
duas centenas de pessoas que praticamente encheram o Salão
Moinho de Vento, em Almeirim. O encontro serviu como
sempre para se recordarem os momentos vividos nas
paragens africanas e rever amizades aí construídas e
fortalecidas. Um almoço agradável, abrilhantado com a
actuação de um grupo de folclore infantil da região.
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Companhia de Caçadores 167
A Companhia de Caçadores 167 (Angola 1961-1963),

realizou no dia 20 de Setembro, no Restaurante Zé Dias em
São Brás de Alportel, o seu 15.º almoço/convívio. Depois
de uma breve alocução do ex-combatente Firmino Galvão,
o capelão da Companhia, Padre Macedo de Sousa, lem-
brou os ex-militares que faleceram. O Núcleo de Loulé da
Liga dos Combatentes, esteve representada pelo Secretá-
rio da Direcção, Sch Tomás Santos e pelo 1.º Vogal da
Direcção, Dionísio Viegas.

já aconteceu
Batalhão de Caçadores 3868

Fernando Martinho da Silva Coelho informa que se
realizou no dia 9 de Maio de 2009 no Restaurante “Quinta
dos Moinhos”em Olival – Ourém, mais um almoço/conví-
vio da CCS / Batalhão de Caçadores 3868 que esteve em
Moçímboa da Praia/Ribaué em Moçambique entre 1971 –
1974. Sendo o seu lema “Um Por Todos, Todos Por Um”.

Realizou-se em Fafe, entre os dias 10 e 14 de Junho, o
5.º Convívio da C.Caç.2726, que reuniu cerca de 70 parti-
cipantes, entre elementos desta Companhia, alguns vin-
dos dos EUA e do Canadá e respectivos familiares. Do
programa previamente definido, para além da celebração
de cerimónia religiosa, por intenção dos elementos da
Companhia que já não se encontram entre nós e do
almoço de confraternização abrilhantado por um conjunto
musical, constaram diversos passeios por aquela Região
Minhota, nomeadamente Guimarães, Braga, Viana do
Castelo e Ponte de Lima.

O Convívio não podia ser dado por terminado sem que
tivéssemos a grata presença de um Conjunto de Concerti-
nas e Cantadores de Guimarães, que nos deliciaram com
a sua alegria até altas horas da madrugada. A Comissão
Organizadora representada pelo nosso Amigo António
Silva Lopes desde já agradece a presença de todos,
fazendo votos para que nos voltemos a reunir no próximo
ano, na Cidade de Setúbal, coincidindo com a comemora-
ção do 40.º aniversário da nossa partida, daquela Cidade,
para a ex-Colónia da Guiné, em 1970.

30.ª Companhia de Comandos
Joaquim Lopes Correia, informa que o 18.º Convívio da 30.ª Companhia de Comandos (Angola 1970-1972),

realizou-se em Castelo Branco, no dia 14 de Junho de 2009. Do programa constou a recepção dos convidados às
11H00; missa na Igreja dos Fradinhos às 12H00 e o almoço/convívio num restaurante da cidade. Teve a participação
de 100 pessoas e a responsabilidade deste convívio pertenceu ao Sr. Joaquim Lopes Correia (Trms). O Convívio para
2010 terá lugar na cidade de Vila Real e será organizado pelo Sr. Luís Cardão. Não faltes.

Companhia de Caçadores 2726
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Ex-Batalhão de Caçadores 2831
Hernâni Jorge Chamusca, informa que se realizou no

passado dia 18 de Julho de 2009, organizado pela Comis-
são, o 15.º almoço/convívio do Ex-Batalhão de Caçadores
2831 no salão da Adega Cooperativa de Cantanhede. Após
missa celebrada por intenção dos companheiros mortos,
seguiu-se o almoço, que decorreu entre mais de uma
centena de ex-camaradas e familiares, em ambiente de
franca camaradagem, amizade e alegria pelo reencontro
de antigas amizades e o reviver da memória colectiva do
Batalhão.

Companhia de Polícia Militar 314
Edalberto Arcado de Matos, informa que a Companhia de

Polícia Militar 314 – “Os Gatos” (Angola 1962-1964),
realizaram o seu habitual almoço/convívio no dia 16 de
Maio de 2009, no Restaurante “Três Pinheiros” na Mealha-
da. Contactar para o convívio de 2010, Edalberto Matos:
234 752 228 ou 969 234 410.

já aconteceu

Companhia de Caçadores Especiais 65
No passado dia 23 de Maio de 2009, e com um elevado

n.º de participantes, a Companhia de Caçadores Especiais
65 reuniu-se em S. Pedro do Sul, para mais um animado
convívio. Esta CCaç. constituiu uma das primeiras Compa-
nhias integralmente formadas no Centro de Operações
Especiais (Lamego), no verão de 1960, tendo servido em
Moçambique de 1961 a 1963. Desde o seu regresso ao
Continente, reúne-se regularmente, com larga participa-
ção de familiares dos ex-militares, sendo, muito provavel-
mente, a Companhia que mais cedo instituiu esta salutar
prática.

.

Companhia de Caçadores 671
António Menezes, informa que a Companhia de Caçado-

res 671 (Diabos da Canda), realizou em 9 de Maio de 2009,
na Quarteira o seu 22.º almoço/convívio desta Companhia
que serviu em Angola de 1964/1966 nos sectores de
Cuimba (COMA), e na intervenção da Região Militar.

Pelotões de Caçadores 964/965/967
José Manuel dos Santos, divulga que no dia 31 de Maio de

2009, se realizou o 7.º Convívio dos Pelotões de Caçadores
964/965/967, que celebraram o 43.º Aniversário do regresso
a Portugal, depois da comissão em Angola (Cabinda), de
1964/1966. À parte de, desde o 1.º ao 7.º convívio ter sido
sempre o Sr. José Santos a organizar na Figueira da Foz, e
também ter sido dos anos em que menos gente esteve
presente, o convívio foi espectacular e realizado com muito
orgulho e prazer. Nele estiveram presentes ex-colegas de
Nova York e de Los Angeles, como também veio o nosso
Coronel Pamplona directamente dos Açores (Terceira).

5.ª Companhia de Caçadores
Capitão Francisco dos Reis Graça informa, que o

almoço/convívio da 5.ª Companhia de Caçadores do
Regimento de Infantaria de Nova Lisboa, que actuou
no Norte de Angola de 1962-1963, se realizou na
Mealhada no dia 6 de Junho de 2009.
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Companhia de Caçadores 2527
José Francisco da Silva Nunes, realizou nos dias 22,23

e 24 de Maio de 2009, o 6.º encontro/convívio da
Companhia de Caçadores 2527 que esteve no Norte da
Guiné/Bigene de 1969/1971.

A cerimónia principal no dia 23, começou com a
realização das comemorações no Monumento da Liga
dos Combatentes em Lagoa com a colaboração do seu
Núcleo em Lagoa/Portimão, com deposição de flores e
seguida de missa pelos colegas já falecidos. O convívio
continuou com uma grande festa onde estiveram pre-
sentes dezenas de combatentes seus amigos e familiares
num ambiente de muita alegria e camaradagem, duran-
te todo o dia com troca de presentes e lembranças
sempre com muita animação. Aos que não puderam
estar presentes este ano, mas que enviaram mensa-
gens, um até breve.

Batalhão  de Caçadores 1895 (Angola 1966/1968)
A Comissão organizadora dos encontros dos anos de

1999 a 2006 em nome do Sr. António Manuel Martins Pinto
da Companhia de Caçadores 1610 (Batalhão de Caçadores
1895), divulga os encontros anuais de confraternização
dos ex-militares do B.Caç. 1895 (Angola 1966/1968) e das
Sub-Unidades, respectivamente:

CCS - 19 de Maio de 2009, em Viana do Castelo, 47
participantes; Contacto Manuel Coelho 967 703 246

C.Caç.1609 - 2 de Maio de 2009, no Porto, 65 participan-
tes; Contacto Ernesto Santos 219 884 397

CCaç.1610 - 17 de Maio de 2009, em Tomar, 66 partici-
pantes; Contacto Martins Pinto 218 865 315

CCaç.1611 – 30 de Maio de 2009 em Alfeizerão, 57
participantes; Contacto: João Castilho 965 665 674.

CPM 497 (Angola 1963/1965)
Coronel de Cav. Orlando José Sequeira da Silva, informa

que em 6 de Junho de 2009, teve lugar em Lisboa o
almoço/convívio anual da CPM 497 (Angola 1963/1965)
do comando do então Cap.Cav. Orlando Sequeira da Silva
e do PPM 998, que a ela foi atribuído.

CART 2644
José Manuel Lopes da Silva, informa que os ex-comba-

tentes da CART 2644, que serviu em Angola “Nambuan-
gongo” de 1970 a 1972, realizaram no passado dia 6 de
Junho de 2009, o seu 14.º almoço/convívio em Évora.

Companhia de Cavalaria 3318
José Ferreira da Silva, divulga que o 9.º convívio da

Companhia de Cavalaria 3318, que prestou serviço em
Moçambique de 1971/1973, realizou-se no dia 28 de
Março de 2009. Este convívio foi em Alfandega da Fé,
no Hotel SPA, sendo a realização da responsabilidade
do Combatente Francisco António de Matos Jacinto e
sua Família. Não podíamos deixar de agradecer ao
organizador, nos ter levado às grandes maravilhas da
natureza da zona, como também a visita ao Santuário
de Cerejais (Loca e Calvário), mais ainda ao jovem
Padre que realizou a cerimónia na Igreja e nos brindou
com a sua presença no almoço.

CART 6254 (Guiné - 1973/1974)
José Manuel Azevedo, divulga que se realizou em 30 de

Agosto último, o almoço/convívio da CART 6254 (Guiné -
1973/1974), comemorativo dos 35 anos de regresso à
Metrópole. Se pretendes integrar o próximo convívio con-
tacta: José Azevedo TM: 965 009 913 / E-mail:
josemclazevedo@gmail.com



34
 l 

Co
m

ba
te

n
te

 S
et

em
br

o 
20

09

Companhia de Caçadores 545
Carlos Pinto, informa que a Companhia de Caçadores

545 (Angola 1963/1966), mais uma vez se encontraram
para comemorarem o 44.º Aniversário de regresso à
Metrópole na linda Vila de Arraiolos em Évora no seu
pavilhão Multiusos no dia 4 de Abril de 2009 onde compa-
receram muitos dos seus colegas e familiares. Rapaziada
para o ano será na Mealhada.

Companhia de Caçadores 457
Eduardo Ferreira, informa que o 33.º convívio da C. Caç.

457, que prestou serviço em Angola, sob o comando do
Capitão Jaime Faria Afonso de 1963/1965, ocorreu em 30
de Maio de 2009, em Fátima com 77 participantes. Com
foto do Grupo de Operações Especiais.

Batalhão de Caçadores 5010/74
1.ª Companhia de Caçadores do B. CAÇ. 5010/74,

realizou no passado dia 6 de Junho de 2009 em Almei-
rim o 12.º encontro/convívio desta companhia que
actuou em Angola, no Béu, Cuilo-Futa e Ponte Zádi em
Maquela do Zombo e em Luanda, nos anos de 1974 e
1975. O encontro/convívio foi precedido de Missa cele-
brada na Igreja Matriz, onde foram evocados os com-
batentes da Companhia mortos durante a missão efec-
tuada. Foram igualmente recordados os camaradas
posteriormente falecidos. O almoço/convívio decorreu
no Restaurante Moinho de Vento e reuniu ex-oficiais,
ex-sargentos e ex-praças da Companhia a que se junta-
ram familiares e amigos bem como alguns ex-militares
de outras companhias do Batalhão 5010/74. Durante o
mesmo recordaram-se episódios vividos em África e
trocaram-se impressões sobre os bons e os maus mo-
mentos não só do passado mas também do presente.

Durante o encontro foram também apresentados o
site (http://pacbc5010.com.sapo.pt) e o Blogue da
Companhia (http://1acbc5010.blogs.sapo.pt) que se
pretende constituam mais um elemento da história
vivida e um elo de permanente ligação entre os ex-militares
da Companhia e do Batalhão. Qualquer contacto sobre e
relativo a assuntos relacionados com a Companhia pode e
deve ser feito para o e-mail bc501074@sapo.pt.

já aconteceu

Companhia de Caçadores 536
Dr. Fernando Viseu, informa que o almoço de confrater-

nização dos sobreviventes da C.Caç. 536 que esteve de
Out. 1963 a Fev. 1966, em Moçambique, realizou-se este
ano em Lagos, como sempre no dia 25 de Abril.

Batalhão de Caçadores 595
Realizou-se em 6 de Junho de 2009, no Restaurante

Quinta do Pinhal dos Frades, em Mafra, a festa anual do
Batalhão de Caç.595, que esteve no Norte de Angola entre
1963 a 1966. O convívio foi muito animado e reuniu cerca
de 250 pessoas, quem informa é o Sr. Agostinho Dias
Palos.

Caçadores 2471
Carlos Alberto Correia da Silva, informa que a Compa-

nhia de Caçadores 2471, (Moçambique 1969/1971) mais
conhecida por “A BAIDOSA”, realizou em 15 de Março de
2009 o seu habitual almoço/convívio na Mealhada, na
Quinta “Os Três Pinheiros”.
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Batalhão de Caçadores 2878

Fernando Hipólito, informa que o almoço/convívio da
C.CAÇ.2544 do Batalhão de Caçadores 2878, realizou-se
em Buarcos no Restaurante “Metinha 3”.

Esta Companhia serviu em Angola de 1969 a 1971.
Contacto: feralhip@gmail.com

Companhia de Caçadores 2381 e 2382
Fausto Antunes de Matos Costa, informa que a Companhia

de Caçadores 2381 e 2382 que esteve na Guiné de 1968 a
1970 no dia 9 de Maio de 2009, realizaram o 1.º Almoço
Convívio em conjunto em Alferrarede (Abrantes), com a
presença dos ex-Combatentes e respectivas famílias.

O dia começou com a concentração junto à porta princi-
pal do antigo RI2 em Abrantes. Seguiu-se uma visita
guiada à unidade mobilizadora recordando os tempos ali
passados. Desde já agradecemos a amabilidade com que
fomos recebidos.

Junto ao monumento aos Mortos do Ultramar foi depo-
sitada, pelos Capitães das Companhias, uma coroa de
flores e de seguida, foi feita a chamada de todos os
Camaradas Falecidos e cumprido um minuto de silêncio
em sua memória. Acabada a cerimónia, os ex-Combaten-
tes e os seus familiares rumaram ao restaurante Quinta do
Lago onde foi servido o almoço. As recordações dos
tempos de Guerra andaram à roda da mesa, numa jornada
de alegria e boa disposição que se prolongou até ao fim do
dia. Ficou a promessa de novo convívio conjunto no
próximo ano na zona de Fátima.

Batalhão de Caçadores 2855
António Silva dos Santos, informa que no passado dia 27

de Junho de 2009, realizou-se o Convívio do Batalhão de
Caçadores 2855, em Espinho, no Restaurante Flor da
Corga. O almoço/convívio contou com a presença de 180
pessoas, entre ex-combatentes e suas famílias, e foi
presidido pelo Sr. Comandante General António Marques
Lopes. Para o próximo ano, será realizado em Bragança.

CART 2786 (Moçambique 1971-1972)
João Vasco Mateus, informa que a CART 2786 (Moçam-

bique 1971-1972), com o lema “De Cabora Bassa Defen-
sores” reuniu-se no fim-de-semana de 11 a 13 de Junho,
para o 5.º encontro/convívio, no Vale do Lobo, no Algarve.

“Por vezes é penoso cumprir o dever, mas nunca tão
penoso como não cumpri-lo” - Alexandre Dumas.

Caçadores 284
1.º Cabo Radiotelegrafista José Coelho Ganilho Henriques e

membro da Direcção do Núcleo de Espinho, informa que do
passado dia 19 de Julho de 2009, realizou-se mais um convívio
de ex-combatentes da Companhia de Caçadores 2584, orga-
nizado pelo 1.º Cabo Radiotelegrafista Eduardo Fonseca Cola-
ço. Este convívio contou com a presença de 80 antigos
combatentes e seus familiares para comemorar os 48 anos da
partida para Angola. Estiveram presentes o Comandante da
Companhia Coronel Nuno Alexandre Lousada e o ilustre
médico Dr. Manuel Vitorino Ribeiro da Costa.

Companhia de Cavalaria 2486
José Cumbre, informa que no dia 19 de Setembro de

2009, realizou-se o almoço/convívio da Companhia de
Cavalaria 2486, no Restaurante Residencial Braga, no
Vimieiro, em Torres Vedras.



36
 l 

Co
m

ba
te

n
te

 S
et

em
br

o 
20

09

já aconteceu

Portalegre
Cedência de um Talhão
em Castelo de Vide

Com a presença do Governador Civil
do Distrito de Portalegre, Presi-

dente e Vice-Presidente da Câmara de
Castelo de Vide, representante da GNR
da localidade, Direcção do Núcleo de
Portalegre da Liga dos Combatentes,
inúmeras pessoas, muitos deles com-
batentes, realizou-se a cerimónia da
cedência de um talhão ao Núcleo de
Portalegre da Liga dos Combatentes.

Após a assinatura do protocolo,
em que o Município de Castelo de
Vide cede à Liga dos Combatentes,
um talhão a título perpétuo, com
cinco sepulturas e um ossário, foi
altura do Presidente do Núcleo de
Portalegre dizer algumas palavras.
Começou por agradecer ao Municí-
pio, na pessoa do seu Presidente a
oferta do talhão: «Este acto repre-
senta um marco simbólico e material
da conjugação de esforços e que era
ambicionado pelos Combatentes de
Castelo de Vide».

Disse que a Liga dos Combatentes
sempre desenvolveu um papel rele-
vante na dignidade dos seus Comba-
tentes, ajudando os mais fragilizados
e entre outras situações também os
sítios onde são inumados.

Foi garantido mais uma vez, pelo
Presidente do Núcleo, que tudo fará
para que os combatentes do Distrito
repousem em paz, com a dignidade
que merecem.

Procedeu-se ao descerramento de
uma placa evocativa da Liga dos
Combatentes, Núcleo de Portalegre
na porta do cemitério, seguindo-se
a colocação de uma coroa de flores
no túmulo do Tenente-Coronel Sal-
gueiro Maia. Por fim procedeu-se à
entrega e descerramento de uma
placa no talhão. Após a cerimónia
seguiu-se um almoço com comba-
tentes e familiares numa quinta
particular nos arredores de Castelo
de Vide. 

Construindo caminhos
para uma verdadeira
inclusão social
Um Natal 2009 mais solidário.
Ajude-nos a ajudar
os combatentes e famílias
carenciados

A Liga dos Combatentes pede
solidariedade para com os
combatentes e suas famílias

A LC quer proporcionar um melhor
Natal aos combatentes e famílias deste
País. Para tal precisa de ajuda quer de
entidades públicas quer de privados.

A LC está pronta a receber todo o
tipo de ajuda (roupas, alimentos, pro-
dutos de higiene, ou outra que enten-
dam adequada).

Os donativos poderão ser entregues
nos Núcleos da LC espalhados por
todo o País, todos os dias das 10h00 às
12h00 horas ou das 15h00 às 17h00
até ao dia 20 de Dezembro ou na
Direcção Central da Liga dos Comba-
tentes – CEAMPS, diariamente das
10h00 às 17h00 à Dr.ª Filipa Santos ou
Fernanda.

Saiba como ajudar através
do número de tel.: 213 425 151
ou em www.lc.pt

Mantenha viva a solidariedade
da Liga dos Combatentes
Contamos com a sua ajuda!
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 Francisco B. Reis, procura camara-
das que tivessem prestado serviço no
Esquadrão a Cavalo de Vila Pery entre
1971 a 1974.

 (buzioreis2005@gmail.com)

   José Domingos Andrade, preten-
de procurar camaradas do CCS Bata-
lhão de Caçadores 12, que prestaram
serviço em Carmona/Angola entre
1968/1970. Contacto: 923 459 349.

 Anónimo, procura combatentes
do Luso da Companhia de Engenharia
9142 em particular aqueles que lá
estiveram entre 1973 e 1975. Contac-
to: encours@laposte.net.

 José Fernandes da Silva e Carina
Silva, gostavam de ter contacto com
camaradas da CART 1700. Contacto:
carina.carvalho.silva@gmail.com.

 António Brandão, foi Alferes Mili-
ciano da Companhia de Caçadores
2336 que prestou serviço em Angola
entre 1968 e 1970, e vive em Vila
Nova de Gaia, no norte do País. Procu-
ra camaradas, que na altura eram
Aspirantes Milicianos que com ele fre-
quentaram o 3.º curso de Operações
Especiais em Lamego, em 1967, para
futuros convívios.

Procura também, um outro camara-
da Alferes que salvo erro, se chama
João Manuel Santos e terá pertencido
ao Pelotão de Reconhecimento do
Batalhão de Caçadores 2843, se sabes
de quem se trata ou até pertenceste a
alguma desta Companhia ou Bata-
lhão, Contacta: (ala.br@hotmail.com).

 António Vaz, procura:
- ex-militares das Companhias de En-

genharia 1447, 1448 e 1665, que presta-
ram serviço em Angola de 1965 a 1969;

- ex-militares das Companhias de
Cavalaria 1482, 1483, 1484 e 1485,
que prestaram serviço na Guiné de
1965 a 1967;

- ex-militares das Companhias de
Polícia Militar 1750, 1751, 1752 e 1753,
que prestaram serviço em Angola,
Guiné e Moçambique de 1967 a 1969;

- e todas as Companhias, Pelotões e
rendição individual, que prestaram
serviço em S. Tomé e Príncipe e que
ainda não contactaram com os ele-
mentos da organização dos Convívios
anuais; contacto: 966 444 449 ou
(kontokontigo@gmail.com)

Confraternização de ex-alunos
do Lar dos Combatentes

 

As antigas alunas (os) do Lar dos Filhos
dos Combatentes mais uma vez cum-

priram a tradição, reunindo-se num al-
moço, que é pretexto para recordar a
salutar vivência que tiveram naquele
Estabelecimento de Ensino, razão para
matar saudades.

Este Ano a cidade do Porto, e o  próprio
Lar, foram escolhidos para a reunião no
passado dia 06JUN09.

O almoço de confraternização decor-
reu em ambiente naturalmente  de ver-
dadeira amizade, e recordando os belos
tempos da juventude vividos no Lar.

Após o almoço coube à ex-aluna Maria
Hortênsia, organizadora do encontro, apre-
sentar um pequeno discurso alusivo ao
acto, onde foi dado a conhecer a História
da Casa dos Filhos dos Soldados/Lar dos
Filhos dos Combatentes – Obra que a Junta
Patriótica do Norte soube criar em mo-
mento alto da História Nacional.

As ex-alunas ficaram entusiasmadas
com o que ouviram e sugeriram que para
o ano a Liga dos Combatentes pudesse
organizar uma pequena Cerimónia de
Homenagem à Memória dos Fundadores
da Casa dos Filhos dos Soldados, (CFS)
figuras ilustres da Sociedade Portuense,

dotados de um elevado humanismo,
que souberam juntar a si personalida-
des que constituíram o Núcleo Femini-
no da Junta Patriótica do Norte e que os
ajudaram a fundar a CFS, convidando
para este evento, os filhos ou netos
sobrevivos.

Esta cerimónia a ter lugar, será para
marcar a transformação do Lar dos Filhos
dos Combatentes (90 anos de vida) em
Lar de Terceira Idade, caso estejam pron-
tas as obras de adaptação a esta última
valência.

Todas as ex-alunas foram convidadas
a manterem a sua condição como sócias
da Liga, o que foi muito bem aceite.

O Presidente do Lar  Cor Barbosa Pinto
acompanhado pela Dra. Manuela Cor-
reia Leite acarinharam-nos com a sua
presença manifestando o seu contenta-
mento por ali terem estado presentes e
felicitaram as ex-alunas (os) pelo espíri-
to que os tem mantido unidos ao longo
do tempo, recomendando que estes
encontros não se extingam no tempo.

Para finalizar foi cantado o Hino do Lar,
com o timbre e emoção como é apaná-
gio das ex-alunas do Lar dos Filhos dos
Combatentes. 
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Todas as guerras têm o seu lugar
obrigatório na História, indepen-

dentemente das razões que se tra-
vam nesses confrontos entre povos e
nações.

Tem sido sempre assim ao longo da
História da Humanidade e o mesmo
não poderá deixar de acontecer com
a guerra que Portugal travou no anti-
go Ultramar, contra as forças de liber-
tação das então colónias, hoje nações
independentes e a nós ainda  ligadas
pelos laços fraternos construídos ao
longo de séculos de Língua portugue-
sa partilhada.

 Não poderemos nunca mais omitir
os factos que revelam o lado positivo
de uma caminhada histórica, bem
como não podemos igualmente ne-
gar as evidentes contradições que
foram sendo semeadas ao longo des-
se caminho. Tudo e todas as coisas
são sempre marcadas por um tempo

Um lugar na história

que finalmente se deve constituir
naquela que é a História dos nossos
povos. Em nome até da memória co-
lectiva.

Uma Nação que esconde o seu pas-
sado é uma Nação sem grande futuro.

A primeira metade deste tempo
que Portugal leva de Democracia foi
claramente marcado por uma perma-
nente recusa na abordagem à realida-
de da guerra que opôs povos irmana-
dos pela Lusa Língua de Camões. Em

contrapartida os últimos anos teêm-se
revelado importantes no que se refe-
re ao aparecimento de algumas im-
portantes produções documentais
sobre a guerra colonial, cuja objectivi-
dade histórica se saúda.

Exemplos disso são a série televisi-
va da RTP “A Guerra”, com uma exce-
lente realização do jornalista Joaquim
Furtado, e ainda “Os Anos da Guerra
Colonial”, numa produção de 16 volu-
mes e outros tantos fascículos  que
registam com grande interesse   “As
grandes Operações da Guerra Coloni-
al”, num trabalho onde fica patente
uma exaustiva pesquisa de anos, fei-
ta de enorme precisão documental e
que resulta por isso num documento
de  grande objectividade histórica e
liberto de preconceitos ideológicos.

Os seus autores, Carlos Matos Go-
mes e Aniceto Afonso, estão na ver-
dade de parabéns pelo seu importan-
te contributo para uma História, a que
se começa a dar uma forma e um
conteúdo verdadeiramente dignos e
finalmente dirigidos ao grande públi-
co.

Estes dois tetemunhos históricos po-
dem, de algum modo, funcionar  como
um forte impulso  ao aparecimento de
outras produções e registos, cuja cons-
trução deverá ter sempre em conta,
como um valioso contributo, as experi-
ências vividas pelos seus protagonistas,
os ex- Combatentes, que ainda vão
resistindo ao tempo.

Afinal os ex-Combatentes da guerra
colonial, são eles mesmo, a História
viva de um tempo, e por isso mesmo  se
constituem numa enorme mais-valia
para a construção do património da
nossa memória militar. Mesmo que
isso possa incomodar  alguns arautos
de um progresso muitas vezes faze-
dor da desgraça e que se vai desfian-
do à margem dos valores patrióticos
que foram sendo construídos por esta
Nação, ao longo dos séculos.

Porque a História é uma inevitabili-
dade. 

DO ANTECEDENTE 46.949,38
Anónimo 100,00
Lisandro Manuel Ribeiro Trafaria 20,00
Anónimo 20,00
Tenente-Coronel Luís Borges 20,00
Palestra “Organização dos Comandos” 53,00
Comissão   Organizadora   da   Comemoração  do  50.º Aniversário
do Curso de Entrada na Escola do Exército em 195 614,00
Carlos Eugénio Marques Carrera 74,00
Anónimo 14,00
Núcleo do Entroncamento/Vila Nova da Barquinha 434,00
Domingos Manuel Janota 32,00
Núcleo de Lagos 150,00
SALDO PASSA A: 48.480,38

Fundo Liga Solidária
Donativos 2009 – NIB 0035 0396 0022 0208 9305 8

Lisboa, dia 14 de Setembro de 2009

Francisco José Barata Gonçalves
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4 sugestões de leitura

CAMUFLADO
Autor:     José Miguel Ramos de Almeida –
Edição do Autor
Distribuição: Sra. D. Fátima Binela
TL: 21 796 74 97 TM: 96 166 33 67

Licenciado pela Faculdade de Medicina
de Lisboa (1954), percorreu todos os
graus da carreira hospitalar e, como
bolseiro da Organização Mundial de
Saúde, trabalhou em hospitais pediátri-
cos de Toronto, Bóston e Nova Iorque.
Iniciou o ensino da Pediatria em 1964,
como assistente da Faculdade de
Medicina de Lisboa; doutorou-se em
1987, fez a agregação em 1991 e foi
aprovado no concurso para professor
catedrático em 1993, na Faculdade de
Ciências Médicas da Universidade
Nova de Lisboa.
Publicou numerosos artigos de opinião
na imprensa periódica.
É autor de Adolescência e Maternidade
(Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,
1987, 2002, 2007), de Vício de Pensar
(Lisboa, Grifo, 1998), e de Do Sótão das
Memórias (Lisboa, Grifo, 2002).
Entre outras distinções, recebeu o
prémio “Memorial Arce-Sánchez
Villares” (2000), atribuído anualmente
pela Sociedade de Pediatria de
Astúrias, Cantábria, Castela e Leão. 

MOÇAMBIQUE
 (O Regresso dos Soldados)
Autor: Ricardo Marques
Edição: Cadernos D. Quixote – Repor-

tagem 06
Contacto do Autor:
E-mail: marquesrica@gmail.com

Ricardo Marques nasceu em Julho de
1974 e vive entre Lisboa e Peniche.
Terminou o curso de Ciências da
Comunicação na Universidade Autóno-
ma de Lisboa em 1998 e no ano
seguinte ingressou no jornal Correio da
Manhã, onde trabalha como jornalista.
“Nas entrevistas que fiz, muitas delas
na Ilha de Moçambique, procurei que
me falassem principalmente das
outras coisas. Dos cheiros, das cores,
das gentes. Mas também da guerra,
do medo e da morte. Todos aceitaram,
com mais ou menos vontade. São
conversas que nunca esquecerei. Que
não poderei esquecer.
Esta viagem começa junto a um rio,
não muito longe de Maputo.
Começa com um menino que lança
barcos de cana à água e com um
exercício de imaginação. Os portugue-
ses vão nesse barco, incapazes de
lutar contra a corrente, ao encontro de
Moçambique. Resta-lhes partir. O convite
que lhe faço é que os acompanhe”.  

CAMBANÇA
(Guiné Morte e Vida em Maré Baixa)
Autor: Alberto Branquinho
Edição: Sete Caminhos
E-mail: setecaminhos@iol.pt
Tel: 218 394 434 – Fax: 218 394 436

Cambança
É passagem para o outro lado.
Por vezes uma fuga ou uma mudança.
Pode ser uma partida ou um regresso.
Quase sempre com a vida em maré
baixa.
Cambança é um conjunto de peque-
nas histórias em tempo de guerra
colonial, na Guiné.  

DIÁRIO DA GUINÉ 1968-1969
(Na Terra dos Soncó)
Autor: Mário Beja Santos
Edição: Círculo de Leitores / Temas e
Debates
Contactos: 217 626 100
E-mail: correio@circuloleitores.pt

Mário Beja Santos é assessor
principal da Direcção-Geral do
Consumidor.
“Era uma vez um menino alferes
que chegou à Guiné e foi lançado
no regulado do Cuor, no Leste, em
1968. A sua missão principal era
proteger o rio Geba, garantindo a
sua navegação, indispensável para a
continuação da guerra. O alferes
comandava dois aquartelamentos e
alguns dos soldados mais valentes
do mundo: caçadores nativos e
milícias, gente que vivia no Cuor, em
Missirá e em Finete. Mas havia outras
missões, para além de proteger o rio:
emboscar, patrulhar, minar, atacar e
defender, garantir um professor para
as crianças, reconstruir os quartéis
flagelados, levar os doentes ao
médico, praticar a justiça com régulo,
um destemido Soncó, neto de Infali
Soncó que derrotara Teixeira Pinto no
dealbar do século XX. Era uma vez
um alferes que aprendeu a trabalhar
com um morteiro 81, a emboscar na
calada da noite, a enterrar os mortos
e a levar os moribundos às costas. Era
uma vez um alferes que se deslum-
brou com as terras dos Soncó e que
resolveu escrever um diário para
manter vivo e lembrar aos entes
queridos que estava a fazer um
homem. A partir daquela guerra, Cuor
e os Soncó viveram sempre no
coração do alferes. Era uma vez…”.  
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 Tele objectiva

Os 424 sócios que o Núcleo neste
momento tem, é fruto do trabalho de-
senvolvido por todos, sócios, Direcção
Central da Liga dos Combatentes, Direc-
ção do Núcleo, Câmara Municipal de
Loulé e todas as suas Juntas de Fregue-
sia. A sede social está a funcionar, todos
os dias, das 9 horas às 17 horas.

Esta Direcção termina o seu mandato
no final do ano e está a trabalhar para
atingir os 500 sócios (número impensá-
vel de atingir, quando o Núcleo foi fun-
dado em 2006). Estamos a trabalhar na
construção do Monumento ao Comba-
tente.

O Centro de Apoio Médico, Psicológi-
co e Social (CAMPS),  está a trabalhar
com ex-combatentes e familiares, de
Vila Real de Santo António até Lagos,
Beja e Reguengos de Monsaraz.

Estamos a apoiar sócios carenciados,
alguns fora do nosso Concelho. Já te-
mos vários orçamentos para a aquisi-
ção de uma viatura, brevemente ire-
mos adquiri-la.

A Câmara Municipal de Albufeira, reco-
nheceu o nosso trabalho publicamen-
te, ao reconhecer a importância da
criação do CAMPS, para os ex-comba-
tentes e familiares.

Neste momento é imperioso tentar
arranjar um novo espaço, para funcionar
a sede social. Com as consultas de psico-
logia, medicina, apoio social e formação
informática, as nossas instalações, já
não reúnem condições necessárias para
o bom funcionamento do nosso Núcleo.
A todos o meu muito obrigado, pelo
trabalho, dedicação e apoio, dado aos
ex-combatentes. Bem hajam! 

Memorial aos mortos em áfrica

Os 167 militares do Porto que mor-
reram em combate nas ex-colónias
vão ser recordados num Memorial
nas imediações do Castelo de S. João
da Foz, revelou ontem Miguel Len-
castre, um dos promotores da inicia-
tiva. “Na cidade do Porto não há
nenhum memorial que recorde os
combatentes que nasceram neste
concelho”, frisou Miguel Lencastre.

Nova polémica com pensões

A Associação dos ex-militares / ex-
combatentes de França quer que a
contagem do serviço de tempo mili-
tar para efeitos de reforma seja alar-
gada a todos os emigrantes ex-mili-
tares portugueses e não apenas aos

que combateram na guerra do Ultra-
mar. “Os ex-militares não são con-
templados pela lei, o que é´ incom-
preensível e injusto. A lei devia cobrir
toda a gente que fez serviço militar,
independentemente de ter estado na
guerra ou não”, disse ontem à Lusa
João Machado, daquela associação. 

Monumento aos Antigos
Combatentes

No passado dia 15 de Março, no
parque da zona norte citadina, Pedro
Ribeiro, vice-presidente da Câmara,
inaugurou o “Monumento dedicado
aos 14 antigos Combatentes do Con-
celho, que lutaram e morreram pela
Pátria”. Assistiram vereadores e ou-
tros membros dos órgãos autárqui-
cos, familiares dos homenageados e
população. 

A Nossa Missão

O 9 de Abril é uma data que arrepia
a galvaniza, ao mesmo tempo, o senti-
mento patriótico português! Arrepia por-
que faz recordar a morte, em combate,
de milhares de soldados portugueses
em terra estranha, longe da Pátria.
Galvaniza porque é uma data que ficou
gravada nos anais da nossa tradicional
heroicidade. Como temos afirmado
muitas vezes, o 9 de Abril não pode ser
considerado uma derrota, porque os
militares combateram bravamente nas
terras da Flandres, o 9 de Abril foi uma
coisa diferente; diríamos que foi a con-
sequência do seu triste destino numa
luta mal preparada, mas não por eles,
os soldados. Fomos, nessa altura, para
a guerra como subalternos. Os nossos
antigos aliados pensaram fazer do sol-
dado português, não um soldado, mas
um cavador de trincheiras, como até o
designavam desprimorosamente. E o
brio dos nossos militares ofendeu-se,
naturalmente. É que o soldado portu-
guês não era cavador de trincheiras
(embora nisso tivesse sido utilizado)
provou-o ele pela forma como se com-
portou, muito especialmente, nesse 9
de Abril, na tristemente célebre Bata-
lha de La Lys. E arrepia ainda esta data
por muitos motivos que este aponta-
mento não comporta explicar com de-
talhes, porque é longa, muito longa, a
historia que gira á sua volta. E estamos
plenamente convencidos que muitos
portugueses não a conhecem, primeiro
porque já lá vão nove décadas sobre os
acontecimentos e, em segundo lugar,
porque ela jamais foi amplamente di-
vulgada. E se interrogarmos os mais
novos, então é o descalabro total.

Mas uma Instituição designada Liga
dos Combatentes está bem viva e,
todos os anos, pretende lembrar aos
portugueses o 9 de Abril. Na cidade de
Estremoz, onde, há mais de oito déca-
das, existe um dos Núcleos dessa Ins-
tituição, essa data jamais foi esqueci-
da. E este ano, mais uma vez, tal acon-
tece. 
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Tome nota
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FADO NO CHIADO

Espectáculo diário com a duração
de 40 minutos.
Vozes que cantam o fado ao som
da guitarra portuguesa.
«Fado in Chiado» encontro com a
tradição no centro histórico de
Lisboa.
Um espectáculo que revela o fado
como património da humanidade.
Venha ouvir e sentir, hoje mesmo, a
voz da alma portuguesa.
Todos os dias, às 7 da tarde no Chiado.

BACH REVISITADO
Domingo | 8 Novembro 2009
12:00, Sala Suggia

Inserido no Festival À Volta do Barroco,
este programa ilustra o produto da
influência das obras corais de Bach na
música do século XX. Desde o Livro de
Corais escrito originalmente para coro
na década de setenta por Maurício
Kagel, até à alusão mais directa a Bach
numa transcrição para vozes da
Bachiana Brasileira n.º 9 de Villa-Lobos,
este é um programa que inclui dois dos
mais célebres corais do mais composi-
tor mais importante do Barroco

CORO CASA DA MÚSICA
Dom 4 Out 2009 a Dom 20 Dez
2009 às 12:00

Paul Hillier direcção musical
Heitor Villa-Lobos Bachianas
Brasileiras n.º 9
J. S. Bach Jesu meine Freude
Mauricio Kagel Das Chorbuch
J. S. Bach Lobet den Herrn

TALK SHOW | ATÉ SE APAGAR O CORPO
RUI HORTA - No CCB

Talk Show é uma obra para quatro
intérpretes e duas colunas de som.
Um questionamento sobre o corpo
enquanto sistema comunicante e
sobre o seu desaparecimento ao
longo da vida no território maior da
sua evidência, o amor.
15 e 16 Out 2009 - 21:00
17 Out 2009 - 18:00 e 21:00
18 Out 2009 - 17:00
M/12 ANOS

O DEUS DA MATANÇA
4 Set a 25 Out
Qua a Sáb: 21h30 | Dom: 16h

Yasmina Reza, autoria; João Louren-
ço e Vera San Payo Lemos, adapta-
ção; João Lourenço, encenação;
Joana Seixas, Paulo Pires, Sérgio
Praia e Sofia de Portugal, interpreta-
ção.

O Teatro Aberto investe na drama-
turgia contemporânea ao apresentar
um texto de 2006 que está a fazer
sucesso por toda a Europa e nos
Estados Unidos. A autora francesa,
Yasmina Reza, analisa o universo da
família com a mistura de humor e
crítica social que lhe é característi-
ca. Dois rapazes andam à pancada e
um deles parte um dente ao outro.
Os pais encontram-se para falar
com calma sobre o incidente e as
consequências que ele terá para os
dois jovens. Não vai ser fácil
descobrir quem começou a briga.

2.º CICLO DA TERTÚLIA
“FIM DO IMPÉRIO”
 O Núcleo de Oeiras/Cascais da LC, vai
realizar, durante o mês de Outubro, o 2.º
Ciclo da Tertúlia ‘’Fim do Império’’, sob a
temática “Olhares Civis”, iniciativa  no
âmbito do programa estruturante, Cultura,
Cidadania e Defesa, da LC, com o apoio da
Direcção Central e da C. M. de Oeiras.
As sessões realizam-se em Oeiras, na
Livraria-Galeria Municipal Verney (Rua
Cândido dos Reis,  90 - no centro histórico
da Vila) com a seguinte programação:
1.º Encontro, em 20Out. 15h.: A obra
literária e pictórica de Albano Neves e
Sousa, com Luisa Neves e Sousa (viuva do
autor) e o  engº Miguel Anacoreta Correia
(Conselheiro de Estado) ;
2.º Encontro, em 18/Nov. 15h. : “Mousse
de Manga“  de Helena Pinto de Maga-
lhães, com a autora e o dr. Fernando
Nobre (Presidente da A.M.I.);
3.º Encontro, em 15Dez. 15h.: “Milicianos,
os Peões das Nicas” de Rui Neves da Silva,
com o autor e Daniel Gouveia (Editor);
4.º Encontro, em 19Jan.2010 15h.: “Diário
da Guiné, 1968-1969, na Terra dos Soncó”,
do dr.Beja Santos, com o autor e o doutor
Luis Graça (Prof. do Ensino Supeior).
 Os encontros da Tertúlia são abertos aos
sócios da Liga que desejem participar.”
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