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Campo Maior
Rua 25 de Abril, 20
Apartado 51
7370-054 Campo Maior

Castelo Branco
Rua de Santa Maria, 104
6000-178 Castelo Branco
Tel: 272 323 757
castelo.branco@ligacombatentes.org.pt

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

Coimbra
Rua da Sofia, 136
3000-389 Coimbra
Tel/Fax: 239 823 376/ 239 833 718
coimbra@ligacombatentes.org.pt

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

Elvas
Rua Isabel Maria Picão, 7
7350-476 Elvas
Tel: 963 302 870
ligacomb.elvas@sapo.pt
elvas@ligacombatentes.org.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
evora@ligacombatentes.org.pt

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

Figueira da Foz
Rua Rancho das Cantarinhas, 44,  r/c
Buarcos 3080-250 Figueira da Foz
Tel: 233 428 379
figueira.foz@ligacombatentes.org.pt

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

Graciosa
(Nova delegação de Angra do Heroísmo /
Praia da Vitória)
Rua do Mercado Municipal
Santa Cruz de Graciosa 9880-373
Tel: 295 732 125

Guarda
Praça Dr. Francisco Salgado Zenha
6300-694 Guarda
Tel: 271 211 891
guarda@ligacombatentes.org.pt

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

Lixa
Rua Dr. António Cerqueira Magro - Edifício
Cidade Nova, Bloco 2 - Loja 11
4615-Lixa

Loulé
Rua Eng. Duarte Pacheco, 61, 1.º - Dto.
8100-570 Loulé
Tel: 289 413 726/91 339 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/Fax: 275 981 035

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

at iMatosinhosiatMatosinhos
Rua Prof. Rocha Pereira, 128
4250-007 Portom –Tels: 224 014 913
matosinhos@ligacombatentes.org.pt

Mêda
Bairro Senhora das Tábuas
6430-110 Mêda

Mirandela
Rua da Républica, 25, 1.º
5370-347 Mirandela

 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
lcombatentes.nolhao@sapo.pt
ligacombatentesnolhao@sapo.pt

Oliveira de Azeméis
Rua António Alegria, 223, 1.º
3720-234 Oliveira de Azeméis
Tel / Fax: 256 688 112
ligacombatentesoaz@sapo.pt
oliveira.azemeis@ligacombatentes.org.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
penafiel@ligacombatentes.org.pt

cPico
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
portalegre@ligacombatentes.org.pt

Porto
Rua da Alegria, 39
4000-041 Porto - Tel: 222 006 101
porto@ligacombatentes.org.pt

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

Núcleos da  Liga dos Combatentes  no País

e  no estrangeiro

Abrantes
Rua do Arcediago, 16
2000-399 Abrantes
Tel: 309 760 454
núcleo.liga.combatentes@gmail.com

Alcácer do Sal
Calçada 31 de Janeiro, 21
7580-098 Alcácer do Sal
Tel: 265 081 958 / 968 764 323
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 / Praia
da Vitória
Largo da Boa Nova
9700-031 Angra do Heroísmo
Tel: 295 212 277
angra.heroismo@ligacombatentes.org.pt

Arouca
Rua Dr. António Casimiro Leão
Pimentel (perto do Tribunal)
4540-132 Arouca

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
Tel: 96 285 63 22
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

Joaquim Chito Rodrigues
Tenente-General

Presidente da Direcção Central

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
rio.maior@ligacombatentes.org.pt

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

São Teotónio
Rua  do Comércio, 6
7630-620 São Teotónio
Tel: 914 272 306

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
Tel: 219 243 288
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
tomar@ligacombatentes.org.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
torres.novas@ligacombatentes.org.pt

Valença
Rua José Rodrigues
4930 Valença

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

Vendas Novas
Rua General Humberto Delgado, 47 - C
7080-167 Vendas Novas
Tel: 265 087 654
nvnlc47c@gmail.com
vendas.novas@ligacombatentes.org.pt

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

Vila Franca de Xira
Praça Bartolomeu Dias, 13
Quinta da Mina - 2600-076 V. F. X.
Tel: 263 276 146
ligacomb.vfxira@sapo.pt

      l  N v     o  ôVila Nova Foz Côa
(Delegação do Núcleo da Guarda)
Sala Anexa do Edificio da Escola
Primária - Plano Centenário do
Município de V. Nova Foz Côa
5150 Vila Nova de Foz Côa
Tel: 279 098 180

      l  v   n N   Vila Nova S. André
Bairro 678 Fogos
Banda 5 - Edifício 1, 2.º B
7500-170 Vila Nova S. André
Tel/Fax: 269 083 117 / 918 210 703
o.eninho@gmail.com

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
Rua Almeida Garrett, 16
8900-243 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
Tel: 273 106 169

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

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

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

Os riscos e as diversificadas e
acutilantes ameaças no mundo
de hoje continuam a ter como

sempre dois alvos. O indivíduo e o
colectivo. Nenhum dos alvos deve ser
menosprezado pela sociedade em ge-
ral e pelos seus responsáveis.

Uma ameaça individual real conduziu
ao aparecimento da Lei 60/2009 que
leva à aplicação da educação sexual nas
escolas. Tudo indica que a lei será regu-
lamentada em 2010, ano em que o
governo espera que a disciplina de edu-
cação sexual esteja sendo dada em to-
das as escolas do País, com professores
formados para o efeito.

Nos meados do século passado, sem
televisão, sem Internet, com comunica-
ção social condicionada, sem aborda-
gem na escola ou mesmo em casa,
chegava-se aos dezoito anos e não era
claro o que seria uma “lésbica” ou
outros fenómenos semelhantes. O di-
cionário por vezes era o recurso para
esclarecimento...

Há dias uma criança de sete anos
folheando uma revista dizia para a pri-

Educação sexual e educação
para a cidadania, segurança
e espírito de defesa
ma de treze: - “estas são lésbicas”
“estes são gays”. Questionada sobre o
conceito respondeu: “lésbicas” são duas
namoradas e “gays” são dois namora-
dos. Ficámos estupefactos. Reconhece-
mos pois a necessidade de educação
sexual na escola face aos riscos e às
ameaças individuais, mais pelo conhe-
cimento precoce e necessidade de lúci-
do acompanhamento, do que pela ig-
norância da juventude de hoje.

O que custa porém a aceitar é que,
face a outras ameaças plurifacetadas e
globais que se colocam hoje ao indiví-
duo e ao colectivo, à sociedade como
um todo, se não estabeleça igual prio-
ridade para que a educação para a
cidadania, segurança e espírito de defe-
sa seja igualmente ministrada nas es-
colas. A Liga dos Combatentes tem feito
propostas concretas aos governos. O
último Congresso dos Combatentes
realizado em 11 de Junho concluiu por
essa necessidade.

A compreensão dos direitos e deve-
res de cidadania, segurança e espírito
de defesa, dentro e fora das fronteiras,
dos valores e interesses que incorpo-
ram, seus objectivos e sua organização,
são tão importantes para conservar a
vontade e a capacidade colectivas, for-
talecendo as suas forças morais, factor
determinante do potencial estratégico
de qualquer sociedade ou estado, como
o é a educação sexual com que se
procura fazer face a diversas ameaças
individuais.

O fim do serviço militar obrigatório
não é substituível por um dia de visita a
um quartel, por mais bem recebido que
se seja. Nem esta matéria deve ser
apenas abordada em mestrados ou
doutoramentos de algumas universida-

des, ou num Curso de Defesa Nacional,
por gente altamente responsável e idó-
nea que, na sua generalidade se con-
fessa estupefacta, com as matérias tra-
tadas e sua importância da qual só
então se apercebem.

O ensino secundário e universitário
deve ser a escola progressiva de cida-
dania. Se é fundamental ser aí, que
desde a puberdade se faça a educação
para combater ameaças individuais é
imprescindível que a partir dessa mes-
ma idade e durante o período de for-
mação o indivíduo seja desperto e
sensibilizado para o conhecimento no
âmbito da segurança e defesa do co-
lectivo. Nada sistematizado existe.

Faça-se a Lei. Definam-se as maté-
rias a ministrar com base na legisla-
ção fundamental existente. Formem-
se as pessoas. Passe-se à escola. A
sociedade daí resultante será uma so-
ciedade mais forte e com muito menos
dúvidas acerca do seu Portugal. As
juventudes políticas serão mais fortes.
Os dirigentes particulares e públicos
mais compreensivos da abrangência e
dificuldade dos problemas do País e da
necessidade do esforço comum e do
trabalho em equipa para a sua resolu-
ção e dos limites toleráveis dos inte-
resses individuais, dos interesses par-
tidários e dos interesses vitais do País

Mais fraca será a sociedade que, ao
nível das suas escolas, se preocupar com
a segurança individual sem dar igual
prioridade à segurança colectiva.

Sendo esta uma conclusão do Con-
gresso dos Combatentes em seu nome
apelo ao Governo, à Assembleia da
República e a sua Ex.ª o Presidente da
República para que a mesma seja tida
em consideração. 
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Almirante Matias
na Academia de Marinha

Nascido em Porto de Mós, em 1939,
entrou para a Escola Naval em

1958. Após a sua graduacão, em 1961,
fez várias comissões em Portugal e
em Angola, tendo-se especializado
em Artilharia em 1964 e em Fuzileiro
Especial em 1967.

De 1968 a 1970 desempenhou o
cargo de Comandante do Destaca-
mento n.º 13 de Fuzileiros Especiais,
em missão na Guiné.

De regresso a Portugal, foi profes-
sor de Artilharia na Escola Naval em
acumulação com o cargo de Director
do Laboratório de Explosivos da Mari-
nha. Foi promovido a Capitão-Tenen-
te em 1971.

Entre outros, possui os Cursos Geral
Naval de Guerra, Controlo Naval de
Navegação, Maritime Tactical Course,
Crisis Management Course, Staff Offi-
cers Orientation Course, Naval Com-
mand College e o General/Flag Offi-
cers Course.

O Almirante Nuno Gonçalo
Vieira Matias, membro do

Conselho Supremo da Liga dos
Combatentes, assumiu,

recentemente, a presidência
da Academia de Marinha.

De 1976 a 1978, o Almirante Vieira
Matias foi Comandante da Força de
Fuzileiros do Continente e, posterior-
mente, Comandante das Defesas Ma-
rítimas e Capitão dos Portos de Porti-
mão e Lagos. Foi promovido a Capi-
tão-de-Fragata em 1977.

Esteve embarcado em várias unida-
des navais, tendo desempenhado as
funcões de Chefe do Serviço de Nave-
gacão e de Informacões em Combate
do antigo N.R.P. “Vasco da Gama”.
Exerceu o cargo de Comandante do
N.R.P. “Comandante João Belo” por
um período de dois anos, tendo o
navio integrado a Standing Naval For-
ce Atlantic (Stanavforlant), sob o seu
Comando, em 1983 (durante 5 me-
ses) e em 1984 (por 4 meses), tendo
ainda participado em vários exercíci-
os nacionais e NATO.

No Outono de 1984, foi designado
para prestar serviço na Divisão de
Operações do Estado-Maior da Arma-
da, ficando encarregue dos Exercícios
e Treinos Operacionais. Após a sua
promoção a Capitão-de-mar-e-guer-
ra, em Julho de 1985, passou a chefiar
a Divisão de Operacões e aí permane-
ceu até Abril de 1988.

Em Fevereiro de 1990, foi promovi-
do a Contra-Almirante e, seis meses
mais tarde, assumiu o cargo de Sub-
-Chefe do Estado-Maior da Armada.
Foi promovido a Vice-Almirante em
Fevereiro de 1994, passando a de-
sempenhar as funções de Superinten-
dente dos Serviços do Material, até
que tomou posse dos cargos de Co-
mandante Naval e de Comandante da
Área Ibero Atlântica, respectivamen-
te em 10 e 11 de Maio de 1995.

Em 2 de Abril de 1997 foi empossa-
do como Chefe do Estado-Maior da
Armada e promovido ao posto de
Almirante, cargo que desempenhou
pelo período de tempo máximo legal,
até 2 de Abril de2002.

Ao longo da sua carreira, o Almi-
rante Vieira Matias recebeu vários
louvores e condecorações, das quais
se destacam a Grã-Cruz da Ordem
Militar de Cristo, o Grau de Comenda-
dor da Ordem Militar de Avis, uma
Medalha de Ouro de Serviços Distin-
tos, cinco Medalhas de Prata de Ser-
viços Distintos sendo uma com Pal-
ma, Medalhas de Mérito Militar de
1.ª e 2.ª Classes e  Medalha de Ouro
de Comportamento Exemplar. É tam-
bém possuidor das Medalhas Come-
morativas das Campanhas em África
(Angola e Guiné), da Medalha de
Mérito Naval da Marinha do Brasil,
de duas condecorações de Espanha,
da Medalha da Legião de Honra de
França, assim como, de Comendador
da Legião do Mérito dos EUA e da
Medalha de Ouro de Mérito Naval da
Marinha Italiana. 

Destaque

O Jornal do Exército acaba de completar 50 anos
de publicação. A todos os seus colaboradores, “O
Combatente” deseja os maiores êxitos ao serviço
das nossas causas comuns.

Fundo Liga Solidária
 e a t a t edo antecedentedo antecedente . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................................................................................................................................... . ,7. ,752.077,7252.077,72

Núcleo de Espinho ..................................................................................... 456,40

José Maria Pires Martins ............................................................................. 20,00

Núcleo de Lagos ......................................................................................... 250,00

João Domingos Santos Inácio ..................................................................... 42,00

Núcleo da Marinha Grande ...................................................................... 560,34

Núcleo de Tomar ........................................................................................ 500,00

Margarida Rocha Pinto ................................................................................... 5,00

Armando Silva Loureiro ............................................................................... 21,25

    a   ad  a  Saldo passa a: . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ............................................................................. . ,753.932,71

    - Donativos - NIB 0035 0396 0022 0208 9305 8

Parabéns

Portugal
nas trincheiras20

34Liga na vanguarda

Combate à pobreza
e exclusão social 28
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Faleceu no dia 24 de Dezembro de
2009 em Lisboa o Doutor Walter

Valdemar Pego Marques.

- Exerceu as funções de Vice-Go-
vernador do Banco de Portugal;

- É autor de várias publicações do
âmbito de economia e finanças;

- Presentemente era Presidente
da ANA (Aeroportos e Navegação
Aérea de Portugal);

- Era Sócio Combatente e Distinto
Membro do Conselho Supremo da
Liga dos Combatentes. 

Decorreu, na aldeia de Abrunhosa,
freguesia de S. Miguel de Vila

Boa, Concelho de Sátão, uma home-
nagem ao alferes de Artilharia Henri-
que Ferreira de Almeida, falecido em
combate na Guiné.

A homenagem centrou-se na colo-
cação de uma lápide alusiva, na casa
onde nasceu, atribuição do seu nome
à rua onde a mesma se situa e roma-
gem à campa onde repousam os seus
restos mortais. Pelo desempenho du-
rante os cinco curtos meses de activi-
dade operacional em vários locais
daquele TO, nomeadamente em Ga-
dembel, foi o alferes Ferreira de Al-
meida condecorado com a Cruz de
Guerra de 2.ª Classe.

Cruz de Guerra

Da sua folha de serviços consta, a
propósito da condecoração que foi atri-
buída ao alferes Ferreira de Almeida:

"Um grupo de combate inimigo ins-
talou-se em Cabedú Nalu e Sosso.

Cerca das 24H00, o inimigo desen-
cadeou um vigoroso ataque, com gran-
de e preciso potencial de fogo de
canhão, morteiro, espingarda auto-
mática, metralhadora pesada e lança-
granadas-foguete, sobre o aquartela-
mento, sendo estimado o seu efecti-
vo em 30 a 50 elementos.

O inimigo estava instalado na direc-
ção de Cabedú Nalu e Sosso, a cerca
de 300 metros do arame farpado e

foram localizados 3 canhões: um na
estrada para Cabedú Nalu e Sosso e os
outros dois de um lado e doutro,
distanciados de 15 metros.

No espaço entre os canhões, havia
indícios de terem estado instalados
atiradores com armas ligeiras e, atrás
deste dispositivo, referenciou-se uma
posição de morteiro 82.

O ataque durou cerca de 15 minutos.
O inimigo, depois de ter aberto fogo

de canhão, seguido de espingardas
automáticas, desencadeou grande
fogo de morteiro e canhão, cujas gra-
nadas caíram dentro do aquartela-
mento ou muito perto. Por ter sido
atingido com estilhaços de morteiro,
um dos quais lhe cortou uma carótida,
foi ferido mortalmente o Alferes de
Artilharia Henrique Ferreira de Almei-
da, que comandava a Companhia.

As Nossas Tropas procederam, logo
que a visibilidade o permitiu, a uma
batida à zona do ataque, tendo en-
contrado 2 granadas de canhão 82

(uma normal e outra de grande po-
tência), 63 invólucros de granadas de
canhão S/R 82 (28 normais e 35 de
grande potência), 1 carregador curvo
para espingarda automática com 35
munições e vários rastos de sangue.

O inimigo retirou em direcção à
bolanha do Rio Soco."

O que se pensa naquelas horas

O Cor. Art. António José Pereira da
Costa, usou da palavra para homena-
gear o alferes Ferreira de Almeida.
Frisou o facto de ter apenas 20 anos
quando foi morto em combate à fren-
te de uma Companhia.

"Se o jovem morreu na guerra, que
diremos? E se a guerra em que ele
morreu foi desencadeada por ques-
tões de ordem sociológica, por ventu-
ra insolúveis, e teve causas políticas
absurdas e incongruentes? Era um
jovem, volto a lembrar. Teria hoje a
nossa idade e, naquela altura, estaria
cheio de certezas, como todos está-
vamos. É o amadurecimento que nos
torna cépticos. As dúvidas chegavam
depois, perante a realidade. Não era o
medo que nos conduzia à dúvida. Era
a inteligência e o questionar do que
víamos e vivíamos. Em pouco mais de
cinco meses, não sei se o Henrique
terá tido tempo para se questionar.
De qualquer modo, uma vez lá só
havia um caminho a seguir e esse, ele
identificou-o rapidamente." 

Faleceu Walter Marques

Homenagem ao Alferes Henrique Ferreira de Almeida

Nasceu no Cartaxo em 24 de Maio
de 1936. Formado em Economia, des-
tacou-se na vida política em vários
sectores de onde se destaca:

- Exerceu as funções de Secretário
de Estado do Comércio e Secretário de
Estado do Tesouro;

- Foi professor da Universidade Ca-
tólica e Administrador do Banco de
Portugal e da CIMPOR;

Destaque

Vamos apoiar quem mais precisa

ALiga dos Combatentes lançou as-
sim mão da ideia de construir lares

em diversos pontos do País, para que o
ocaso da vida dos combatentes, pudes-
se ser menos penoso.

De isto tudo, falou o Presidente da
Direcção Central, general Chito Rodri-
gues, no programa da RTP2 «Sociedade
Civil» para o qual foi convidado.

Questionado sobre os objectivos da
Liga Solidária, o general começou por
agradecer à RTP 2 e à apresentadora do
programa, pela oportunidade de poder
falar aos portugueses sobre a Liga Soli-
dária.

O general Chito Rodrigues recordou
que a Liga está aberta a todos que
queiram aproximar-se dela, pois não se
trata apenas de uma IPSS de combaten-
tes da guerra de África, mas também de
todos aqueles que estiveram ou estão
noutros teatros de guerra como o Koso-
vo, Afeganistão, Timor, etc., e suas fa-
mílias.

O Presidente da Direcção Central, fa-
lou dos seis programas estruturantes
que a Instituição tem em marcha, para
acrescentar que todos eles têm suces-
so, menos este.

A Liga Solidária tem como objectivo
apoiar as famílias e os combatentes mais
carenciados, pobres, sem abrigo ou doen-
tes por forma a que lhes sejam garanti-
dos, alguma dignidade e conforto.

Concretizando, o general Chito Rodri-
gues, falou dos planos que a Liga tem

Liga Solidária

para abrir, em diferentes pontos do
país, casas que possam servir esses
combatentes e suas famílias, nomea-
damente com apoio ambulatório e do-
miciliário.

«Temos neste momento um lar no
Porto, que esperamos inaugurar este
ano – disse – estabelecemos protocolos
em Oliveira de Azeméis, Covilhã, Caldas
da Rainha, e Estremoz. As Câmaras
Municipais, ofereceram-nos os terre-
nos, fizemos os projectos, que estão
pagos».

Parecia que tudo estava bem enca-
minhado, qual não foi o espanto da Liga
e dos seus dirigentes e sócios, perante
as sistemáticas recusas da Segurança
Social em comparticipar nos custos de
construção dos lares para os combaten-
tes. Ninguém compreende que o Esta-
do se recuse a participar na ajuda aos
homens e mulheres que deram o me-
lhor de si, em teatros de operações, em
nome de Portugal. Esta atitude é tão
mais incompreensível, quando outras
entidades foram contempladas e a Liga
dos Combatentes não.

Perante este facto insólito, o general
Chito Rodrigues revelou que a Liga foi

aconselhada a incluir uma creche nos
seus projectos, e assim, talvez fosse
possível ser contemplada. «Assim o
fizemos, mas não fomos contempla-
dos, no âmbito dos lares» – disse.

A Liga dos Combatentes acabaria por
ser apoiada pela Segurança Social e vai
inaugurar uma creche, no Porto, ainda
este ano.

E o general Chito Rodrigues garantiu:
«de certeza que os netos dos comba-
tentes que vão ocupar aquela creche,
dirão mais tarde, que aqueles que se
lembraram deles, nomeadamente a
Segurança Social, não se lembraram
antes dos seus avós».

É surpreendente. Mas a Liga não de-
siste.

«Infelizmente, – disse o Presidente da
Direcção Central – concorremos este ano
ao programa POH, um programa do Go-
verno, com os nossos projectos, e tam-
bém não fomos contemplados. Mas fo-
ram outras instituições. É inexplicável».

A intervenção do general Chito Rodri-
gues terminou com um apelo para que
a Comunicação Social e a sociedade
civil, ajudem a Liga a apoiar os antigos
combatentes mais carenciados. 

Um dos projectos
estruturantes que a Liga dos

Combatentes tem em marcha,
a par de outros, destina-se a

cumprir um dos objectivos
que consiste no apoio àqueles

combatentes que, na parte
final da vida, precisam de

ajuda
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Com a presença dos Senhores Pre-
sidente da Câmara Arqt.º Augusto

Pólvora, do ex-Presidente da Câmara
Amadeu Penim e do representante da
Liga dos Combatentes do Apoio Médi-
co, Psicológico e Social aos ex-Com-
batentes e familiares Dr. António Cor-
reia que se dignaram estar presentes
o que muito nos honrou.

Depois da apresentação das Boas-
Vindas pelo Presidente do Núcleo
Comte. Manuel Henriques foi presta-
do um minuto de silêncio pelas asso-
ciadas e associados que já deixaram
de estar connosco.

Realçou a acção dos militares Sesim-
brenses que estiveram nas guerras de
14/18; dos expedicionários em Cabo
Verde e nos Açores, na guerra de 39/45
e ainda na guerra do ex-Ultramar.

Falou também sobre o Apoio Médi-
co, Psicológico e Social que a Liga tem
vindo a efectuar numa sala cedida
pelo Comandante Fernando Gato,
Presidente da Associação dos Bom-
beiros Voluntários de Sesimbra, so-
bre a orientação do Senhor Dr. Antó-
nio Correia e as Assistentes Sociais
Dras. Filipa Santos e Martina.

Foram prestadas homenagens com
a entrega de um diploma e uma me-
dalha da Liga dos Combatentes:

À Sociedade Musical Sesimbrense
pela sua preciosa ajuda, colaboração
e agradecimentos nas várias solicita-
ções que lhe temos apresentado, na
pessoa do seu Presidente Senhor Apo-
lónio José Amigo, não só pela partici-
pação da Banda Musical na inaugura-
ção do Monumento como nas cedên-
cias da sala.

Ao ex-Combatente e sócio Francisco
Manuel Catarino Vidal pela sua extraor-
dinária acção na guerra do ex-Ultramar,
no Norte de Moçambique, onde foi

actual  Núcleos

Sesimbra prestou homenagens

gravemente ferido duas vezes. Na pri-
meira vez, apesar de já ferido com
alguma gravidade ainda conseguiu que
o deixassem ir para o pelotão. Na se-
gunda e aqui como atirador especial,
ficou gravemente ferido devido ao re-
bentamento de uma mina anti-carro.

Face a esta situação foi transporta-
do imediatamente para o Hospital de
Lourenço Marques e depois para o
Hospital da Estrela, em Lisboa.

Devido às várias fracturas no corpo,
recuperação do pé direito, do ombro e
da mão direita é considerado como
Deficiente das Forças Armadas. Face à
sua extraordinária acção foi louvado
pelo Comandante da Região Militar de
Moçambique.

Ao ex-Combatente e sócio Manuel
dos Santos Marcelo como soldado
expedicionário nos Açores na guerra
39/45 onde foi louvado pelas suas
qualidades de disciplina e de dedica-

ção à missão que lhe foi conferida.
Foi ainda um excelente voluntário

colaborador em anteriores Direcções
do Núcleo em todas as acções que lhe
foram propostas.

Depois desta modesta homena-
gem, o senhor Presidente Augusto
Pólvora agradeceu o convite que lhe
foi dirigido e manifestou a sua satis-
fação de estar entre nós e no seu
empenho em continuar a dar a sua
colaboração.

A intervenção do Presidente termi-
nou agradecendo mostrando a sua
gratidão a todas as sócias e sócios, à
nossa Câmara nas pessoas dos Se-
nhores Presidentes Pólvora e Penim
e outras entidades que nos têm aju-
dado a manter a chama viva da nossa
existência.

Concluiu com os votos de um Feliz
Natal e um Novo Ano pleno de pros-
peridades e que Deus os abençoe. 

Realizou-se o jantar do Núcleo dos Combatentes de Belmonte, no
Restaurante “Farol da Esperança”.

Estiveram presentes 127 sócios e seus familiares, foi servido bolo-rei,
filhoses e cacau em seguida houve baile abrilhantado pelo Conjunto
“Trisou” de que é proprietário o nosso sócio António Pina Faleiro, que
actuou gratuitamente.

Belmonte

Sintra

Presentes no evento, o Presidente
do Núcleo Dr. Cardoso Martins, o

Presidente e vice-Presidente da Câ-
mara, Fernando Seara e Marco Almei-
da, respectivamente, vereadores,
presidentes de Juntas e entidades
religiosas e militares. Em represen-
tação do general Chito Rodrigues,
Presidente da Direcção Central, parti-
cipou o coronel Adalberto Travassos
Fernandes, Secretário-geral da Liga.

Todos assistiram a uma conferência
dada pelo Cor. Inf.ª "CMD" Guilherme
Silva, que falou sobre a recordação de
Mouzinho de Albuquerque como com-
batente, após o que se realizou um
almoço.

Na oportunidade, o coronel Travas-
sos Fernandes, disse:

"Comemoramos hoje o 28.ºAniver-
sário do Núcleo de Sintra da Liga dos
Combatentes e ao registar-mos este
facto, estamos igualmente a home-
nagear todos aqueles combatentes
que durante várias gerações deram o
melhor de si, alguns até a vida, em
prol dos mais elevados valores patrió-
ticos e históricos que caracterizam a
nação portuguesa.

A LC desenvolve com entusiasmo
os seus programas de apoio sócio-
-cultural e de cidadania, sendo o mais
relevante a "Liga Solidária" tendo sem-
pre como objectivo a defesa dos com-
batentes e dentre eles os mais caren-
ciados.

Os Núcleos são estruturas funda-
mentais na prossecução destes ob-
jectivos, para o que é absolutamente
indispensável o envolvimento das
autarquias locais, como é o caso de
Sintra, na pessoa do seu Presidente

28.º aniversário

da Câmara, a quem a Liga e o Núcleo
reconhece e agradece todo o apoio
prestado.

Uma palavra de parabéns ao Núcleo
e a todos quantos aqui generosamen-
te trabalham. A Liga não esquece."

Um monumento
para Sintra

Seguiu-se, no uso da palavra, o
Presidente do Núcleo que, depois de
saudar e agradecer a presença de
todos, referiu que: "os combatentes
aprenderam com a História a contar
em primeiro lugar consigo próprios. A
Liga dos Combatentes da Grande Guer-
ra só elegeu os seus primeiros geren-
tes em 1923 e só foi reconhecida
oficialmente em 1924, porque as ins-
tâncias do Poder esqueceram pura e
simplesmente os feridos em comba-
te, os estropiados e as viúvas da Guer-
ra de 1914 a 1918. Para certas men-
talidades da I República havia outras
prioridades. E há sempre outras prio-
ridades e outros valores mais altos.

E o tempo joga sempre contra os
Combatentes, até nos tempos que
correm.

Veja-se que só em 16 de Dezembro
de 1975 a Liga passou a adoptar a
actual denominação e passou a abran-

ger todos os que se bateram noutros
conflitos e na Guerra do Ultramar e,
para o futuro, todos os que cumpri-
rem missões de apoio à paz e huma-
nitárias.

Ultimamente ganhou-se algum tem-
po. Honra seja feita aos Órgãos Cen-
trais da Liga que nos últimos anos se
têm desdobrado em iniciativas no
apoio concreto e directo aos Comba-
tentes e famílias e na preservação das
memórias.

Vinte e oito anos passados sobre a
criação do nosso Núcleo, a nossa pri-
meira homenagem vai para os que
nos antecederam na Direcção deste
Núcleo de Sintra e também para os
Núcleos aqui representados por te-
rem sido os guardiães dos valores da
solidariedade e do respeito devido
aos combatentes e que, por estarem
no terreno, mais facilmente podem
acorrer aos sócios que necessitam de
apoio.

Voltando-se depois para os autar-
cas presentes, disse o Presidente do
Núcleo de Sintra: "V. Exas pertencem
à nova geração de políticos que têm
prosseguido, na prática, o que deve-
ria ser um dever Constitucional de
respeito e consideração pelos comba-
tentes.

Só com o apoio da Câmara Municipal
de Sintra e das Juntas de Freguesia tem
sido possível cumprirmos o nosso dever
principal de solidariedade e de apoio
aos nossos associados e famílias.

Temos alguns objectivos mais am-
biciosos, um dos quais é o de erguer
um Monumento em Sintra dedicado
aos Combatentes da Guerra do Ultra-
mar. Para isso será necessário uma
grande comunhão de esforços e mes-
mo a mobilização da generosidade
das populações. As diligências já en-
cetadas permitem-nos pensar que
ainda no correr do presente ano será
possível elaborar o Projecto e prosse-
guir com a iniciativa." 

  Núcleos  actual

Comemorou-se o 28.º
aniversário do Núcleo

de Sintra no Auditório da Casa
da Juventude na Tapada

das Mercês

O coronel Adalberto Travassos Fernandes falou em nome do
Presidente da Liga, general Chito Rodrigues

Realizou-se o já tradicional
almoço das sócias e sócios,

familiares e amigos
no restaurante “Baía”,

em Sesimbra
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actual  Núcleos  Núcleos  actual

Após a recepção aos convidados e
a missa de sufrágio pelos comba-

tentes falecidos  celebrada  pelo  Ca-
pelão Militar, todos rumaram ao Mo-
numento na rotunda da central de
camionagem.

Na oportunidade, o general Chito
Rodrigues, Presidente da Direcção
Central da Liga dos Combatentes, fez
a entrega do Guião da Liga, aos diri-
gentes do Núcleo, num gesto simples
mas de grande significado.

Usaram então da palavra, o Presi-
dente da Câmara Municipal de Arou-
ca, Presidente da Liga dos Combaten-
tes, Presidente do Conselho Superior
Geral (Ten-General Álvaro Pereira Bo-

nito) e  Presidente da Direcção do
Núcleo.

No seu discurso, o Presidente do
Núcleo de Arouca disse, a dado passo
da sua intervenção: «Cerca de 3.000
jovens arouquenses estiveram envol-
vidos nas guerras do Ultramar.

Esquecer o sacrifício que esses mi-
lhares de ex-combatentes de Arouca
fizeram, seria uma ofensa e uma into-
lerável amargura para quem deu o
seu melhor de si mesmo e alguns o
bem mais precioso que tinham – a sua
própria vida.

Não se pode apagar a História de
uma Nação. Uma Comunidade que
não sabe preservar a sua história, não
tem razão de existir e tende ao desa-
parecimento.»

A Liga não esquece

Por seu turno, o general Chito Ro-
drigues, depois de afirmar que a ce-
rimónia constituía um dia de regozijo
para a população e combatentes de
Arouca e também para a Liga dos
Combatentes como um todo, fez re-

Arouca

A Associação Arouquense dos
ex-Combatentes do Ultramar

inaugurou um  Monumento aos
ex-combatentes no passado

dia 20 Fevereiro tendo-se
constituído também no 134.º

Núcleo da Liga dos
Combatentes

Inaugurados Monumento e Núcleo

ferência ao esforço e sacrifício das
gentes desta terra que durante um
longo período de vinte anos partiram
ou viram partir os seus netos, filhos,
maridos ou pais incorporando e so-
frendo as interrogações e sofrimento
que qualquer expedição ou guerra
acarretam, nomeadamente na Índia
ou em África.

Alguns porém, acabaram por sofrer
física e mentalmente os horrores da
guerra e outros deram a própria vida.

«Como é nosso lema afirmar, dize-
mos: – a Liga não esquece. Todos
merecem o nosso respeito e reconhe-
cimento e disso damos testemunho
em permanência.

Por outro lado, por feliz iniciativa
dos combatentes de Arouca, inaugu-
ramos mais um Núcleo da Liga dos
Combatentes, enriquecendo assim a
nossa histórica, quase secular e pere-
ne instituição.»

Após as alocuções, procedeu-se à
inauguração do Monumento com des-
cerramento de lápide evocativa dos
militares mortos em combate e depo-
sição de uma coroa de flores. 

Realizou-se pelo 2.º ano consecuti-
vo o Bodo dos Combatentes.

Este convívio visa aproximar todos
aqueles que serviram a pátria através
do serviço militar, assim como os
seus familiares e amigos, no sentido
de mostrar e reviver locais que lhes
são familiares, como é o caso do
Regimento de Infantaria 19 (RI19).

Os 110 participantes, sócios do
Núcleo de Chaves, concentraram-se
à entrada do quartel, e por volta das
11H15 a chuva fez uma pausa, permi-
tindo que à hora marcada desse início
o programa: a cerimónia de homena-
gem aos mortos, com uma força mi-
litar, e de seguida uma missa cele-
brada pelo capelão militar – Tenente
António Dias. Neste programa, foi o

Chaves
Voltaram ao Regimento

próprio Comandante Coronel Megre
Barbosa, quem fez as honras da casa.

Após a missa, ainda deu tempo para
fazer uma breve visita guiada à Unidade,
pelo oficial de serviço, Tenente Noguei-
ra, o qual mostrou a todos os presentes
as particularidades das instalações mili-

tares. Por fim foi o almoço no “rancho
geral”, um amplo refeitório que permite
alimentar simultaneamente centenas de
pessoas. Foi à moda da tropa que se
comeu o prato principal – um rancho,
que deixou todos muito satisfeitos, o
que fez deste dia, um dia especial. 

Na cidade do Entroncamento, o
Núcleo local da Liga dos Com-

batentes comemorou o seu 77.º
aniversário.

As cerimónias começaram com o
hastear da Bandeira Nacional e da Liga

Entroncamento Vila Nova da Barquinha

no edifício da sede com a presença do
Presidente da Câmara Municipal Jaime
Ramos e o Presidente da DC TGen Chito
Rodrigues, assim como toda a Direcção
do Núcleo e autoridades civis e militares.
Seguiu-se depois a deposição de uma

coroa de flores no monumento ao Com-
batente do Ultramar edificado na cida-
de e onde se pode ler: “Aos que no
entroncamento da vida encontraram os
caminhos da Pátria”.

Seguiu-se uma missa de homena-
gem aos combatentes dita pelo Padre
Borga. Após a missa os combatentes
e familiares dirigiram-se para a Vila
Nova da Barquinha onde no monu-
mento aos mortos da 1.ª GG ali exis-
tente foi depositada uma coroa de
flores pelo Presidente da DC acompa-
nhado de um Vereador da Câmara de
Vila Nova da Barquinha.

Seguiu-se um almoço/convívio
onde usaram da palavra o Presidente
do Núcleo,  Fausto Diabinho, e o Pre-
sidente da Liga dos Combatentes, fo-
ram ainda distribuídos testemunhos
de apreço aos sócios com mais de 25
anos de inscrição na LC. 
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actual  Núcleos  Núcleos  actual

O Núcleo de Espinho da Liga dos

Combatentes, realizou  o IV convívio

do Combatente, na sua sede, tendo

comparecido meia centena de

associados em franco e são convívio.

Realizou-se  no dia 12 de Janeiro,
no Restaurante Afonso III, em Lou-

lé, a tomada de posse da Direcção do
Núcleo de Loulé da Liga dos Comba-
tentes, para o triénio 2010/2012. Esti-
veram presentes o vice-Presidente e a
vereadora do pelouro da Acção Social,
da Câmara Municipal de Loulé, respec-
tivamente Eng. José Graça e Dra. Tere-
sa Menalha, os presidentes da Junta de
Freguesia de S. Clemente e Querença,
respectivamente Pedro Oliveira e Ma-
nuel Viegas dos Santos, o secretário da

Convívio
em Espinho

ONúcleo da liga dos Combaten-
tes de Torres Novas, proporcio-

nou aos seus sócios e familiares, um
passeio a Viseu com passagem pelo
Museu Militar do Buçaco.

O passeio iniciou-se com partida de
Torres Novas. A manhã foi passada no
Museu Militar do Buçaco e no Luso
onde se tomou o lanche da manhã. No
final da manhã seguiu-se para Viseu.
Na Quinta da Margarenha, realizou-se
o almoço convívio com cerca de 70
sócios e familiares. Na parte da tarde
visitou-se o Museu Grão Vasco, o Mu-
seu de Arte Sacra, a Sé de Viseu e a
cidade. Para a realização do passeio,
contou-se com a colaboração da Câ-

Torres Novas passeio a Viseu

mara Municipal de Torres Novas que
disponibilizou dois autocarros. Os
sócios e familiares ficaram maravi-

lhados com as paisagens e com as
belezas arquitectónicas daquela bo-
nita cidade. 

Loulé tomada de posse
Junta de Freguesia de Almancil, Joa-
quim Pinto, cerca de 40 sócios e fami-
liares.

Direcção do Núcleo de Loulé da
Liga dos Combatentes para o Triénio
2010-2012

Direcção
Presidente – Marçal José Bota Men-

donça, Vice-Presidente – João Maria
Rocha Pontes, Vice-Presidente – Cap.
Armando Fangueiro, Vice-Presidente –
Saju Carlos Chambel, Secretário – Sch
Tomás Patrício Santos, Tesoureiro –

Saju João Pereira Ribeiro, 1.º Vogal –
Dionísio Barros Viegas, 2.º Vogal – Amo-
rim Gonçalves Brito, Vogal Suplente –
1Sar José Carlos Vieira, Vogal Suplente
– Ângelo Gonçalves Silva.

Mesa da Assembleia
Presidente - Pedro Maria N. Oliveira,

Secretário - Saju  Ernesto M. Teresa,
Secretário - Carlos Alberto V. Grade.

Conselho Fiscal
Presidente –  Manuel Viegas dos San-

tos,  Vogal - Manuel António Correia, 
Vogal - Manuel Veiga Sousa. 

A Direcção do Núcleo de Faro, realizou um
almoço-convívio num restaurante da Pontinha.
Confraternizaram neste evento cerca de sete
dezenas de associados e familiares. O almoço
primou pela sã camaradagem e espírito de corpo.
Houve, ainda a distribuição de Testemunhos de
Apreço aos sócios agraciados. Culminando com o
Grito do Combatente.

Almoço em Faro

ONúcleo de Castelo Branco da Liga
dos Combatentes comemorou o

seu 86.º Aniversário. As cerimónias
iniciaram-se com a concentração dos
sócios na sede do Núcleo, na Rua de
Santa Maria. Os convidados seguiram
depois para o Cemitério, onde junto ao
Talhão da Liga e com a presença do
Presidente da DC, TenGen Chito Rodri-
gues, o Presidente do Núcleo TCor Oli-
veira e muitos combatentes, o padre
Sanches fez uma evocação após o que
foi deposta uma coroa de flores no
memorial ali existente, tendo depois
sido descerrada uma placa evocativa.

Seguiu-se uma missa na Igreja da
Graça e uma visita ao Museu de Arte
Ultramarina da Misericórdia de Castelo
Branco.

Às 13 horas foi servido um almoço/
/convívio, onde esteve presente o Sr.
Presidente da Câmara de Castelo Bran-
co Joaquim Mourão e representante
das autoridades civis, militares e reli-
giosas.

Usaram da palavra o Presidente do
Núcleo Sr. Coronel Moreira, o Presidente
da DC e o Presidente da Câmara. O
Presidente da DC agradeceu ao Presi-
dente da Câmara todo o apoio que vem
dando ao Núcleo, alude o benefício do
Talhão, à colaboração do Monumento
no centro da cidade e à cedência de
novas instalações para Sede do Núcleo.

Solicitou igualmente o apoio para
que seja atingido mais um objectivo, a
cedência da antiga messe do BC6 para
instalar um Lar de apoio aos Comba-

Castelo Branco 86.º aniversário

tentes idosos, à criação de um CAMPS,
à criação de um Museu com o material
militar existente na cidade e a sede do
Núcleo. O senhor Presidente da Câmara
apoiou os objectivos definidos e pro-

O Núcleo de Castelo Branco da Liga dos Combatentes, organizou na tarde
do dia 30 de Janeiro, o “1.º Torneio de Sueca”, que contou com a participação
de 12 equipas.

A prova, em sistema de eliminatórias, decorreu com muito entusiasmo,
disciplina e fair-play.

Foram entregues lembranças a todos os concorrentes e a classificação dos
primeiros a seguinte:

1.º lugar (equipa 10) – Manuel Candeias/Joaquim Silva
2.º lugar (equipa 9) – António Lourenço/Sub-Comissário Nunes
3.º lugar (equipa 5) – Manuel Carmona/José Pereira
4.º lugar (equipa 6) – 1.º Sarg. Ramos/Joaquim Louro
No final, foi oferecida na sede do Núcleo, uma caldeirada de cabrito a todos

os participantes e assistentes.

meteu envidar todos os esforços para
que se concretizem.

Foram seguidamente distribuídos Tes-
temunhos de Apreço aos Sócios com
mais de 25 anos de inscrição.

I Torneio de Sueca
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Foi um êxito o IV Grande Torneio de
Malha, organizado pelo Núcleo de

Estremoz, integrado nas Festas de Exal-
tação da Santa Cruz e da Cidade de
Estremoz, sob a orientação da Associa-
ção de Jogos Tradicionais do Distrito de
Portalegre e ainda com a colaboração
muito intensa do sócio combatente
Joaquim Rebeca que desde o I Torneio
vem oferecendo o 1.º Prémio.

Em jogo estiveram 39 equipas que
disputaram, com grande entusiasmo,
os 28 prémios em disputa.

Em cerimónia que antecedeu o al-
moço de confraternização, foram en-
tregues os prémios, tendo o presiden-
te do Núcleo proferido algumas pala-
vras de agradecimento.

A comunicação social da região es-
teve presente, bem como uma repre-
sentação da Câmara Municipal e a
Direcção não se poupou a esforços
para a excelente organização do even-
to que trouxe a Estremoz várias deze-
nas de pessoas.

Núcleo não pára

O Núcleo, convidado, colaborou
numas cerimónias organizadas pelo
Rotary Club de Estremoz, com uma
palestra proferida pelo presidente,
Major Velez Correia, na Igreja dos
Mártires, sobre a vida e obra de D.
Nuno Álvares Pereira, o Santo Con-
destável. A Igreja estava repleta e
parece ter agradado a intervenção do
presidente da Direcção do Núcleo.

Também a convite da presidência da
Direcção da Academia do Bacalhau de
Estremoz, o Núcleo colaborou na festa
do seu 9.º aniversário no Teatro Bernar-
dim Ribeiro. O vice- Presidente, Major
José Manuel Ferreira, apresentou toda a
cerimónia e o Major Velez Correia decla-
mou um poema, escrito por si, sobre a
História de Estremoz desde a sua funda-
ção, no reinado de D. Afonso III, até à
actualidade. Foi uma cerimónia que de-
correu com a maior dignidade e que
elevou o nome e o prestígio do Núcleo.

Estremoz

Igualmente, a convite do Regimento
de Cavalaria n.º3, o Núcleo esteve pre-
sente na inauguração do novo Campo de
Obstáculos, nas pessoas do Presidente e
vice-Presidente. Assistiram à cerimónia
de inauguração, na qual estavam pre-
sentes o Ten General Director Honorário
da Arma de Cavalaria, o Ten General
Comandante de Instrução e Doutrina,
além do presidente da Câmara e outras
altas entidades militares, civis e religio-
sas. Assistiram ainda às provas hípicas
que se realizaram no novo campo, nas
quais participaram mais de três dezenas
de cavaleiros. À noite, realizou-se uma
cessão de fados, tendo sido estreado o
Fado do Dragão, cuja letra é da autoria
do presidente do Núcleo.

Estivemos ainda presentes nas ceri-
mónias do aniversário da Cruz Verme-
lha Portuguesa (Delegação de Estre-
moz) e acompanhámos todos os actos
desenrolados em vários locais da cida-
de e que culminaram com a bênção da
Clínica Rainha Santa Isabel pelo Arce-
bispo de Évora. Presentes muitas indivi-
dualidades, não só de Estremoz, como
de Lisboa e Évora.

Como largamente foi divulgado atra-
vés da imprensa escrita e falada da
região, as cerimónias do Dia do Armis-
tício, realizadas na tarde do dia 11 de
Novembro, revestiram-se da maior dig-
nidade, com a presença das autorida-
des civis, militares e religiosas, com o
Regimento em “peso”, com um grupo

de alunos das Escolas de Estremoz,
escuteiros, antigos combatentes e bas-
tante público. Todos os actos da cerimó-
nia, programados, foram integralmen-
te cumpridos e, ao fim da tarde, num
ambiente extremamente agradável,
decorreu na sede do Núcleo, nas Portas
de Santa Catarina, um São Martinho de
Honra, não tendo faltado as castanhas
assadas, as bifanas, a saborosa água-pé
e até um delicioso leitão oferecido por
um restaurante da cidade.

Há muitos anos que esta data não
contava com uma tão grande moldura
humana, junto ao Monumento. E isso
deve-se, em parte, às entidades que
com o Núcleo colaboram: o RC3 e a
Câmara Municipal.

O programa ALVORADA continua
sem falhas, a ser transmitido várias
vezes por semana pela Rádio Desper-
tar-Voz de Estremoz, Telefonia do
Alentejo, de Évora, e Rádio Borba.
Nota-se que está melhorando, tem a
duração de cerca de uma hora e sen-
timos que o prestígio da Liga é conti-
nuamente posto em destaque. A ru-
brica das “Conversas entre o Senhor
Major e o Manel do Monte” é bastante
apreciada, pois a personagem do “ho-
mem simples, guardador de gado”
vai dizendo umas verdades, sem ofen-
sas, acerca do que se passa no País.

Cem à mesa

No encontro anual do Grupo de Cava-
laria n.º 345 que de Estremoz partiu
para Angola em 1961, sob o Coman-
do do então Tenente-Coronel de Ca-
valaria António de Spínola, teve o
Núcleo participação activa por parte
do vice-Presidente, Major José Ma-
nuel Ferreira, colaborando nas diver-
sas iniciativas com os organizadores
do encontro que ficaram muito sen-
sibilizados com a disponibilidade de
todos os elementos da Direcção.

O Major Ferreira tomou parte no
almoço e, na altura própria, usou da
palavra para felicitar as mais de duas
centenas de participantes no encon-
tro que foi um sucesso. Presente,
entre outros oficiais de destaque, o
General Monteiro Pereira. 

Atiradores especiais na malha
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Leiria mais um ano

Foi nas instalações dos Bombeiros
Voluntários da localidade, que teve

lugar a realização da primeira acção de
apoio a militares e familiares que apre-
sentam sintomas de stress de guerra.

O encontro, que contou com a cola-
boração do Núcleo de Loulé, foi promo-
vido pelo Núcleo de Santo André da Liga
dos Combatentes, fez-se – também – de
momentos de reflexão e serviu sobre-
tudo, para estreitar laços de colabora-
ção visando o desenvolvimento de um
trabalho de assistência a “companhei-
ros necessitados desse apoio”, confor-
me sublinhou Vítor Costa, presidente do
Núcleo da cidade Alentejana.

Pelas 10 horas da manhã no Quartel
dos Bombeiros da Cidade de Vila Nova
de Santo André, registou-se a primeira
acção de apoio a ex-combatentes –
promovida pelo Núcleo de Santo André
da Liga dos Combatentes – que “sofrem
de stress traumático e problemas ine-
rentes às áreas psicológicas. Para a

Santo André apoio a camaradas
realização desta acção – que contou
com a colaboração do Núcleo de Loulé,
Algarve – deslocaram-se ao Litoral Alen-
tejano, duas técnicas de saúde e uma
psicóloga, bem como o responsável
pelo Núcleo de Loulé, Tomás Santos
(militar ainda no activo), para colaborar
no apoio referido, que teve lugar num
espaço disponibilizado no Quartel dos
Bombeiros Voluntários de Santo André.

A par da vinda dos técnicos, deslo-
cou-se também a Santo André, uma
comitiva de São Teotónio – composta
pelos ex-combatentes: Alfredo Fino,
Eugénio Reis, Francisco Inácio Fino, Jor-
ge Ventura e Elídio Oliveira, que fazem
parte do recém-fundado Núcleo de
Odemira, da Liga dos Combatentes e,
evidentemente, as pessoas que tive-
ram o referido apoio e que, pelo óbvio,
se mantiveram resguardados de qual-
quer intervenção que não fosse a do
atendimento que lhes foi assegurado.

O registo desta intervenção do Núcleo
de Santo André da Liga dos Combatentes
que o Jornal Litoral Alentejano teve opor-
tunidade de realizar acompanhando no
local os elementos referidos que se des-
locaram a Santo André – fez-se a convite
de Vítor Costa, Presidente do referido
Núcleo, que tem tido a missão solidária
de comunicar – através dos meios que vai

conseguindo sensibilizar para uma causa
que o País ainda não conseguiu resolver
– nomeadamente, a dos militares que
foram para a Guerra de África e que, no
seu regresso a Portugal, desde então,
vivem em grande sofrimento, sem pre-
sente, “amarrados” a um passado que
não escolheram, mas pelo qual muitos
deram a vida em nome da Pátria. 

Realizou-se o 4.º Convívio de Com-
batentes do Concelho do Gavião,

que contou com o apoio do Núcleo
dos Combatentes de Portalegre.

Presentes cerca de cinquenta comba-
tentes e como convidados, além do
Presidente do Núcleo de Portalegre da
Liga dos Combatentes, o Presidente da
Câmara Municipal do Gavião e o Presi-
dente do Núcleo de Abrantes.

Este encontro iniciou-se com a inaugura-
ção de um memorial com os nomes dos
Combatentes falecidos em África, no de-
sempenho das suas missões. A placa con-
tendo o nome desses dez combatentes foi
descerrada por alguns dos seus familiares.
Foram proferidas algumas palavras pelos
Presidentes da Câmara do Gavião e do
Presidente do Núcleo de Portalegre, lou-
vando a memória destes combatentes.

Portalegre memorial

Seguidamente foi proferida uma mis-
sa na Capela de Nossa Senhora dos
Remédios, em Gavião, em memória de
todos aqueles que combateram na guer-
ra do Ultramar e que já faleceram.

Após estas cerimónias, foi então a
altura de se rumar até á linda Vila de

ONúcleo de Ponta Delgada realizou um jan-
tar, desta vez na vizinha Vila de Lagoa, que

contou não só com uma forte participação dos
seus sócios e familiares, como ainda com a
presença, para além de outros, do: Comandante
Operacional dos Açores, do Vice-Almirante João
da Cruz de Carvalho Abreu; o Comandante da
Zona Marítima dos Açores, Contra-Almirante
Agostinho Ramos da Silva; o Presidente da Asso-
ciação de Comandos, o  Major-General Luciano
Garcia Lopes e o Presidente da ADFA, Paulo
Teves.

Ponta Delgada

Belver, onde foi servido um almoço a
todos os participantes. O convívio
encerrou com o partir do bolo come-
morativo do 4.º aniversário.

Ficou a promessa de, para o ano,
nos reunirmos no último Sábado de
Novembro, para mais um convívio. 

Já existe em Campo Maior uma Comissão Administrativa para o respectivo
Núcleo.
Preside o Maj. João José Carixas Silveirinha e tem como secretário o SMor

José Manuel Raposo Rosinha, tesoureiro Sarg. João Carlos da Encarnação
Restolho, e os Vogais Sch. José Francisco Coutinho Trindade e Sarg. Rui Alface
Gouveia.

A sede Rua 25 de Abril, 20 - Apartado 51 - 7370-054 Campo Maior

Campo Maior
Núcleo em marcha Antigos combatentes residentes

na Vila de São Teotónio (Odemira)
decidiram organizar-se em núcleo
da liga dos Combatentes.

Para o efeito foram eleitos. Presi-
dente: Alfredo Manuel Gonçalves
Fino, Secretário: Eugénio Maria dos
Reis, Tesoureiro: Francisco Inácio
Fino, Vogais: Jorge Manuel da luz
Gaspar e Elídio Leonor Oliveira.

Odemira
AAssembleia-geral do Núcleo da

Liga dos Combatentes das Caldas da
Rainha,  decidiu eleger um novo  elenco
directivo para o triénio 2010/2012.

A constituição é a seguinte: Presi-
dente: Tenente-Coronel Carlos Octá-
vio Antunes Lopes; Vice-Presidente:
Major José António Costa de Almeida;
Secretário: Sargento-Mor Jorge Ma-
nuel dos Santos Coimbra; Tesoureiro:
Senhor Germano Magalhães Marques;
1.º Vogal: Capitão José Inácio Goulart
Júnior; 2.º Vogal: 1.º Sargento Manuel
João Martins Sousa.

Caldas
da Rainha

Em  Fevereiro passado o Núcleo de
Leiria realizou a Assembleia-Geral or-

dinária e comemorou o seu Aniversário.
Nesta assembleia, o Vogal suplente,

SAJ João Carlos Ventura Barbas, assumiu
o cargo de Secretário da Direcção, em
substituição do MAJ Telmo da Conceição.
O 1SAR Fernando Pinto Pereira assumiu
o cargo de 2.º Vogal em substituição do
MAJ Serafim Ribeiro.

Após a assembleia realizou-se um
lanche confeccionado pelas esposas
dos elementos da Direcção e de al-

guns associados. Nos tempos da guer-
ra a mulher do combatente constituiu
um verdadeiro suporte ao seu de-
sempenho e agora, em tempo de paz,
ela continua a mostrar o seu valor no
apoio aos combatentes. A elas o nos-
so tributo.

Este lanche, onde participaram tam-
bém familiares e convidados dos Nú-
cleos vizinhos, foi ainda abrilhantado
por um grupo de fadistas, o Rocha e seus
amigos, que permitiram um serão muito
alegre e participado. 
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Elvas fortalecer a coesão
ONúcleo de Elvas da LC realizou

uma festa que contou com a pre-
sença do Presidente da Direcção Central
da Liga dos Combatentes, Tenente Ge-
neral Joaquim Chito Rodrigues e  esposa.

Pelas 11H30 foi celebrada a eucaristia
na igreja de Jesus da Piedade celebrada
pelo padre Francisco Couto, que além de
recordar os sócios que faleceram, dedi-
cou sábias palavras aos Combatentes e
Familiares, que emocionados tiveram o
privilégio de fortalecer os laços espiri-
tuais e humanos que nos unem.

Terminada a missa, houve oportuni-
dade de visitar o museu dos ex-votos
existente no Santuário, que recebeu ele-
vados elogios do  Presidente da Direcção
Central, devido ao grande valor histórico
e ao elevado significado para os Comba-
tentes.

Seguiu-se o almoço no restaurante da
Vinha da Amada, que teve início com
uma alocução do Presidente do Núcleo,
que desejou as boas-vindas aos convi-
dados, apontou as actividades desen-
volvidas, dedicou palavras de incentivo
aos antigos combatentes, e chamou a

atenção para a necessidade de fortale-
cerem a coesão, anunciando a nova
campanha de angariação de novos sóci-
os para o 1.º trimestre de 2010 “Cada
sócio mais um sócio”. Destacou também
a necessidade urgente de uma nova
sede para expandir os serviços e aumen-
tar a eficácia no apoio aos sócios.

A alocução do Exmo. TGen Presidente
focou aspectos importantíssimos para os
Combatentes no âmbito da solidarieda-

de, da necessidade da participação de
todos nos programas da Liga referentes
ao apoio aos sócios, na componente
psico-social, à necessidade urgente da
construção dos lares, e colocou especial
ênfase no estipulado na Lei 9/2002 e
toda a legislação subsequente relacio-
nada com os direitos dos Combatentes.

A jornada terminou com a visita ao
Monumento aos Combatentes do Ultra-
mar e à igreja da Sé de Elvas.  

Onúcleo de Pinhel comemorou o seu
87.º aniversário

De facto, ainda a Liga dos Comba-
tentes desenvolvia em Lisboa os pro-
cedimentos necessários à sua legali-
zação e já na cidade de Pinhel, no dia
1 de Dezembro do ano de 1922, era
lavrada a 1.ª acta, correspondente à
eleição dos membros que deveriam
constituir a Direcção da 1.ª Sub-Agên-
cia do País da Liga dos Combatentes.

Com a presença do Sr. Tenente-Coro-
nel Pires Martins, em representação da
Liga dos Combatentes, do Sr. vice-Presi-
dente da Câmara, de representantes de
vários núcleos e ainda de vários sócios e
respectivas famílias, as comemorações
oficiais tiveram lugar no denominado
Largo dos Combatentes, junto ao 1.º
monumento erigido no País, em home-
nagem aos mortos da Grande Guerra.

Após o içar das Bandeiras da Liga,
Municipal e de Portugal, ao som do
hino Nacional e da deposição de
uma coroa de flores junto ao referi-
do monumento ao som do hino da
Liga, o Presidente da Direcção do

Núcleo, António Correia da Cruz,
proferiu uma alocução, na qual ex-
planou uma resenha histórica do
Núcleo de Pinhel, afirmando entre-
tanto a intenção de revitalizar as
actividades do mesmo.

Pinhel 87.º aniversário
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Na oportunidade, o Presidente da
Associação de Veteranos Portu-

gueses, de Taunton, MA,  Eduíno de
Faria, dirigiu uma saudação aos que
partiram, com a responsabilidade de
a transmitirem aos ex-combatentes
açorianos.

«Caros camaradas ex-combatentes,
ao termos conhecimento que dois ele-
mentos activos desta Associação de
Veteranos, António Justa e José Ca-
bral, se deslocam a Portugal a fim de
se reunirem com os seus antigos com-
panheiros para juntos comemorarem
aquela época dos seus 20 anos em
que lutaram lado a lado para defen-
derem aquelas parcelas desse, vas-
tíssimo, império colonial português,
aproveitamos para vos saudar deste
distante país que escolhemos para
viver.

Obviamente que os meses ou anos
que passaram juntos em combate,
foram de perigo e sofrimento, expon-
do vossas vidas jovens à mercê de

Saudação transatlântica
Dois antigos combatentes

residentes nos Estados Unidos,
rumaram aos Açores para aí

confraternizarem com
camaradas que, com eles,
enfrentaram as agruras da

guerra de África

todo um labirinto de incertezas. Os
acontecimentos em campo de bata-
lha são sempre imprevisíveis princi-
palmente numa guerra de guerrilhas.
Mas, por vezes também aparecem
episódios de galhofa. Porque, geral-

mente só dessa forma
os combatentes des-
contraem dos dias que
passam  na frente de
combate, onde as ho-
ras passam devagar. Há
tempo para quase tudo:
Para podermos ter
fome, sede, rir e até
para chorarmos aque-
les que tombaram ao
nosso lado, e aos quais
lhes fechamos os olhos
pela derradeira vez.
Porque quando se mor-
re em combate, vara-
do por uma bala traiço-
eira, caímos de costas
e ficamos a olhar o céu
como a interrogar  por-
que se tem de morrer
quando se conta 20
anos apenas.

É bonita a vossa ini-
ciativa de confraterni-
zação entre antigos
companheiros de luta.
0 vosso exemplo de-

veria ser um incentivo a outros grupos
envolvidos naqueles conflitos na Gui-
né, Angola e Moçambique. É pena que
nós, antigos elementos das Compa-
nhias de Saúde Militar não tivesse-
mos tido tal iniciativa de nos juntar-
mos para uma saudável confraterni-
zação e reviver o nosso tempo de
comissão de serviço no Hospital Mili-
tar de Luanda, ou nas nossas várias
incursões à frente de combate para
prestarmos assistência médica aos
feridos.

No entanto, é com regozijo que
me associo a este grupo de cerca de
uma centena de antigos combaten-
tes, a que tenho a responsabilidade
de presidir, para vos dar parabéns
com desejos de muitos e saudáveis
eventos futuros para que nunca se
esqueçam, mas que recordem para
sempre a vossa juventude de com-
batentes.» 

actual  Núcleos
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Portugal nas trincheiras

A LC na exposição das comemorações
do centenário da Primeira República

A exposição mereceu, por parte da Liga um apoio entusiástico, espelhado no
documento que o Presidente da Direcção Geral enviou à organização do evento.

“Primeira República. Primeira Grande Guerra. Liga dos Combatentes.
Trilogia que marca o século vinte português. Sacrifício, Guerra, Solidarieda-
de. Trilogia que marcando toda uma época se transmitiu de combatente em
combatente, de família em família, até aos nossos dias. O 9 de Abril, hoje
Dia do Combatente, é no nosso sentir profundo, uma marca do esforço do
soldado português ao longo das épocas. O 11 de Novembro, Dia do
Armistício, transformou-se no País e em toda a Europa num verdadeiro Dia
da Paz entre as Nações.

Nós, Liga dos Combatentes, herdeira dos valores morais e materiais de
uma História e de uma Tradição, patriótica, humanista e cosmopolita,
escrita pelos Homens-Soldados com suor e sangue português na lama
europeia da Flandres e nas florestas e capins de Angola e em Moçambique,
aqui estamos mais uma vez testemunhando e dizendo em voz forte: A Liga
dos Combatentes não esquece.

E a estrada da História marcou-nos, geração do fim do século XX, com
fenómeno semelhante atirando-nos para terras africanas à procura dos
interesses vitais do País, com os sacrifícios e o sangue que só a Pátria tem
direito de exigir.

Hoje, conhecedores da misericórdia, solidariedade, apoio mútuo que ao
longo de quase um século, a Liga dos Combatentes, garantiu a combatentes
deficientes, traumatizados, idosos, carenciados, excluídos socialmente
incluindo suas famílias, numa acção complementar dos deveres do Estado,
sem nunca ter fechado as suas portas, permite-nos gritar bem alto, àqueles
que se batem hoje fora das fronteiras do País, na defesa dos interesses
nacionais, que vale a pena respirar o ar do dever cumprido. E se algum dia,
após o regresso, a vida os trair, sabem que existe uma Instituição Perene
que os apoia hoje e apoiará no futuro.

O Passado, o Presente e o Futuro, trilogia da Vida conjugaram-se na Liga
dos Combatentes, desde a Primeira República aos nossos dias, sempre da
mesma forma: Solidariedade... Solidariedade... Solidariedade”.

O Presidente da Liga dos Combatentes
Joaquim Chito Rodrigues - TGeneral

ALiga dos Combatentes empenhou-
-se fortemente na concretização da

exposição patente no Museu da Presi-
dência da República, sobre a primeira
guerra mundial. Para o efeito, disponi-
bilizou mais de 100 peças do seu acer-
vo museológico, que estão patentes
na Rua da Escola Politécnica, 60, em
Lisboa.

No ano em que se comemora o pri-
meiro centenário da República Portu-
guesa, esta iniciativa pretende evocar o
primeiro grande acontecimento inter-
nacional em que participou o regime
instaurado em 1910.

Trinta mil homens, mal armados e
mal equipados, reuniram-se a 22 de
Julho, em Tancos, preparando-se para
seguir para França, onde chegaram em
Fevereiro de 1917, marchando para a
frente de combate.

Em 9 de Abril de1917, as tropas portu-
guesas enfrentaram 200 mil alemães,
tendo-se registado num só dia, 7.500
baixas do lado português, inumados em
La Lys, num cemitério que tem sido man-
tido pela Liga dos Combatentes, até hoje.

É conhecida a história do soldado
Milhões (Milhais de seu verdadeiro
nome), já recordada nesta revista,
que, ao ver-se sozinho nas trinchei-
ras, por os seus camaradas terem
retirado para linhas mais seguras,
pegou na «Luísa», a sua metralhadora
e dizimou as primeira linhas inimigas,
obrigando os restantes a recuar de-
sordenadamente.

Este acto valeu-lhe uma Cruz de Guerra
e a troca do nome, pelo seu comandan-
te, de milhais para «Milhões».

É pois, um importante espólio desses
dias trágicos e gloriosos, que pode ser
revisitado no Museu da Presidência da
República, que vai desde o canhão sch-
neider-cannet, de 75 mm (uma novida-

de à época no Exército Português), até
material de saúde, como camisas de
forças para manietar os feridos nas
cirurgias, cartas particulares, documen-
tos, marmitas, isqueiros improvisados,
bornais, clarins, etc. Tudo acompanha-
do por suportes áudio e vídeo, que
transportam o visitante à época. 

Se observarmos atentamente a
agenda das iniciativas e projectos,

desde o início do novo século, lançados
por esta Instituição, verificamos que mui-
to se palmilhou em termos positivos,
percorrendo áreas que até então se
mostravam difíceis de desbravar. Nes-
ses caminhos novos poder-se-á referir,
por exemplo, o grande progresso na
área do apoio social aos ex-combaten-
tes da guerra de África  que sofrem hoje
graves problemas de uma exclusão so-
cial impiedosa, fruto dos novos tempos
sociais. Neste quadro, fica patente o
grandioso e altíssimo valor de uma atitu-
de solidária, assim demonstrada através
desta iniciativa de grande alcance.

Por outro lado a consolidação em
várias áreas da sua actividade, demons-
tra claramente que a  Liga dos Comba-
tentes soube integrar e adaptar-se aos
desafios de um novo tempo. Exemplo
disso mesmo são a implementação do
apoio clínico (CEAMPS) aos que comba-
teram em África e que sofrem hoje de
stress pós-traumático de guerra, a con-
solidação do projecto  de criação de
Centros Sociais de Apoio aos Comba-
tentes , obra cujo mérito terá que ser
dividido com o respectivo Núcleo em

Opinião

Os dias do futuro
Eis-nos chegados à recta final

da primeira década deste
novo milénio. Deste modo
e no contexto cronológico,

poder-se-á dizer que é hora
de fechar um ciclo de desafios

onde, confrontados com
os seus novos projectos,
a Liga dos Combatentes

regista seguramente mais
uma grande vitória, feita de

pequenas e grandes batalhas.

sadas de militares portugueses que em
nome de Portugal tombaram na Guiné-
-Bissau. Uma verdadeira operação que
bem pode ter o carácter de missão
patriótica, constituindo-se per si numa
importante vitória enquanto projecto.

Esta foi seguramente uma década cheia
de bons resultados, que vão natural-
mente para além do que aqui se refere.
Mais desafios nos esperam na próxima
década. Muitos mais, porque é preciso
fazer ainda mais, estar mais com a Liga,
interagir de um modo mais activo, mais
interveniente. Dizer presente, enquanto
sócios e ex-combatentes e cujos interes-
ses fazem seguramente parte da agen-
da das preocupações da Liga.

Pena é, que  todo este trabalho nem
sempre  tenha  a projecção nacional, no
contexto dos media, ao nível daquilo que
verdadeiramente ele representa de posi-
tivo para o País. E também sei que, salvo
honrosas excepções, para a nossa classe
política falar destas e de outras coisas
relacionadas com a Liga e os seus ex-
-combatentes, representa invariavelmen-
te um grande embaraço e até mesmo
algum, se não mesmo muito, incómodo.
Mas nós, os sócios da Liga, saberemos
ultrapassar todos esses obstáculos, por-
que o que conta são os dias do futuro. 

FRANCISCO JOSÉ BARATA GONÇALVES

No site da Liga dos Combatentes encontra-se disponível um FÓRUM onde
tem a possibilidade de expor as suas ideias, de dialogar connosco e com os
seus amigos. REGISTE-SE E PARTICIPE. É um espaço de discussão pública onde
geralmente são colocadas questões, reflexões ou opiniões que podem ser
comentadas. Todas as mensagens estão organizadas em páginas com a
pergunta e todas as respostas em baixo. A aparência do sistema é semelhan-
te à caixa de e-mails. É necessário registar-se para poder enviar ou responder
às mensagens no Fórum. 

Visite o site www.ligacombatentes.org.pt

R e g i s t e - s e  e  pa r t i c i p e  n o  F ó r u m

resultado da sua grande dinâmica,
exemplo que  deve e tem que ser
seguido por outros Núcleos, mesmo  a
nível nacional.

Mas a juntar a este conjunto de projec-
tos, é impossível não referir essa grande
operação que foi a recuperação das os-
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Destaque

Na Alma de cada um de nós estava
gravada a vontade de cumprir bem,

a expectativa de tudo concretizar e a clara
noção que, uma vez mais, honrávamos os
Combatentes do nosso passado, testemu-
nhando aos do presente que, seja qual seja
o ambiente operacional de actuação, é
possível aprofundar o legado a transmitir
aos Combatentes do futuro.

Nas malas seguiam pertences nossos e
os que haveríamos de ofertar às gentes
das localidades a percorrer.

Bissau recebeu-nos no dealbar do dia 22
de Fevereiro, trajando a rigor um manto
de elevado calor e um vestido de baixíssi-
mo teor de humidade. Aqueles 28.º cons-
tituíam um inesperado e súbito contraste
com o frio que nos agasalhava em Lisboa.

No aeroporto Osvaldo Vieira, ou de Bis-
sau, aguardava-nos o adido de defesa
acompanhado por camaradas da coopera-
ção técnico militar (CTM) e da delegação

Guiné Missão cumprida
A 21 de Fevereiro, noite ainda
menina mas já cerrada, fria
e chuvosa, partiu para Bissau
a Equipa de Missão da Liga
dos Combatentes, pronta
para cumprir a Missão que lhe
estava cometida para a
5.ª Acção de Intervenção (AI)
na República
da Guiné-Bissau (RGB).

FERNANDO AGUDA

MAJOR - GENERAL

PROFESSORA DOUTORA

EUGÉNIA CUNHA

da União Europeia/Programa de Reestru-
turação da Segurança e Defesa, projecto
que a UE desenvolve na RGB, assessoran-
do o governo do País.

Rodeados pela amizade e pela camara-
dagem dos que nos aguardavam, retribuí-
mos com o nosso reconhecimento o gesto
daqueles homens de armas. Trocados os
abraços de chegada e as palavras singelas
que elevam e singularizam os momentos
de encontro entre amigos, partimos para
as instalações da CTM onde ficámos aloja-
dos. Eram 4 horas da manhã, do dia 22 de
Fev., quando resolvemos descansar.

A determinação que habitava, ainda
mais, em todos nós, lia-se no sorriso sere-
no que o inculcado espírito de missão
conscientemente ampliava, na tranquili-
dade pessoal ancorada em sólido planea-
mento da 5.ª AI e na certeza de que seria
útil a Portugal e à Liga dos Combatentes
(LC), o trabalho que iríamos desenvolver.

Dar continuidade à acção de “Conserva-
ção das Memórias”, operacionalizada nas 4
Missões anteriores e que nos incumbia
concluir nesta acção de terreno em solo
guineense, era o nosso objectivo estratégi-
co, sem nunca esquecer que essa “Conser-
vação das Memórias” é um desiderato de
Portugal e uma “missão perene da LC”. A
missão, por ser perene, será, certamente,
alimentada e sustentada, pelos tempos
fora, por outras acções e por outras atitudes
que dignifiquem os Combatentes portu-
gueses vivendo na Guiné e eternizem, no
nosso afecto, os que repousam nos talhões
e ossários da LC no cemitério de Bissau.

Em 26 de Fevereiro chegou a Bissau a
equipa técnica (ET) e a Jornalista do “Públi-
co”, comitiva por nós recebida com muita
satisfação, pessoal e profissional.

Com a chegada da ET, ficou constituído
o agrupamento de missão que iria concre-
tizar a 5.ª AI.

O agrupamento de missão, com os seus
elementos aglutinados por consolidado
espírito de equipa, unidade de doutrina e
de actuação, contribuiria para o finalizar de
tarefas realizadas em missões anteriores,
contribuindo com a sua dedicação e o seu
esforço para cumprir os objectivos que
lhes foram atribuídos nesta 5.ª AI.

É justo que deles se diga que “cuida-
ram”, deram e realizaram o seu melhor,
disponibilizando faseadamente os seus
saberes, capacidades e competências, para
acrescentarem mais sustentação ao con-
ceito “conservação das memórias”, contri-
buindo para um legado a transmitir aos
vindouros e que se materializa, num espa-
ço de reflexão, mas também num espaço
de homenagem, onde convergem reve-
rência, respeito e reconhecimento, po-
dendo sentir-se o “drapejar da história” na
alma de quem visitar os Talhões e Ossários
da LC no Cemitério de Bissau.

Esta 5.ª Missão constituiu um prolonga-
mento de execução das Acções de Inter-
venção anteriormente realizadas.

As anteriores AI estavam concebidas
para esgotar, por si só, todas as possibili-
dades de localização, exumação, transpor-
te e colocação nos ossários da LC na capela
do cemitério de Bissau, de todas as ossa-
das exumadas nos locais previamente co-
nhecidos e respeitantes a Combatentes
portugueses de recrutamento metropoli-
tano. Esse planeamento revelou-se ajus-
tado. Criterioso na identificação das locali-
dades a intervencionar e nas campas a
levantar, possibilitou a deposição no “Ce-
mitério de Bissau” das ossadas que era
estimado encontrar na RGB.

Neste cemitério, foi construída uma ca-
pela geminada com dois ossários que co-
municam para o seu interior, tornando-se
progressivamente mais adaptada à sua
finalidade de lugar de culto e guarda de
ossadas. Sobriamente decorada e alvo de
cuidada manutenção, garantiu-se a sua
adequação física com vista ao apelo da
interioridade espiritual do visitante e con-
vite à homenagem aos Combatentes, de
um modo geral, e em particular aos que ali
repousam.

O estudo documental efectuado oportu-
namente e fundamentado nos registos
existentes em Portugal delimitou, com
precisão, os locais onde se efectuariam as
intervenções na RGB. Retirando de cam-
pas situadas em diversos cemitérios e
localidades, actualmente locais inadequa-
dos, esquecidos, abandonados e à mercê
da degradação, as ossadas de militares

portugueses nossos Combatentes, as 4 AI
anteriores esgotaram – assim se deve
afirmar, a possibilidade de existirem ou-
tras campas de militares portugueses de
recrutamento metropolitano para serem
intervencionadas na RGB.

Todo esse trabalho de terreno ficou
concluído nas 4 primeiras intervenções em
território guineense, tendo igualmente fi-
cado concluída a Capela e os Ossários que
receberiam as ossadas exumadas.

Então porquê realizar esta 5.ª AI, quan-
do tudo parecia concluído e a missão
cumprida?

É certo que “quem conta um conto
inventa um ponto ou aumenta o conto”.
Na validação deste ditado popular, fomos
repetidamente sensibilizados durante a
4.ª AI, realizada em Novembro de 2009,
por relatos efectuados por pessoas, certa-
mente bem intencionadas, deixando en-
tender que havíamos deixado alguns com-
batentes portugueses no terreno, indican-
do-nos até os locais que deveríamos ter
explorado e onde urgia conduzir acções de
intervenção.

A Liga dos Combatentes, através da
equipa que realizou a 4.ª AI, ponderou a
bondade das informações, não descurou o
que lhe foi comunicado e muito menos
aceitou terminar as AI sem se certificar de
que nenhum Combatente português de
recrutamento metropolitano deixaria de
ser resgatado. A LC deu guarida ponderada
à “voz das gentes”, face às informações
precisas que tantos possuíam, efectuando
relatos muito detalhados do local onde se
encontravam as campas. Esses novos e

Desta vez não se encontraram ossadas

A equipa de missão a que se juntou a jornalista do “Público” Teresa Firmino (de vermelho na foto)
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Destaque
potenciais locais de inumação, ou eram
desconhecido por nós ou, em seu entendi-
mento, não os havíamos considerado su-
ficientemente nas 4 AI anteriores.

Para além das “certezas” que nos foram
transmitidas, surgiu a informação de que
era conhecido, com precisão, o local de
inumação, em “vala comum”, dos corpos
de 8 ou 9 Combatentes portugueses sepul-
tados na margem direita do rio Corubal,
mortos por afogamento no “desastre da
jangada” ocorrido naquele rio, em Feve-
reiro de 1969, e cujos restos mortais foram
recuperados quinze dias mais tarde.

A Liga dos Combatentes não poderia
ficar indiferente a estas informações!

Em seu entendimento, era sensato agir,
dando guarida ao “saber público e empíri-
co” de portugueses e guineenses a residir
na RGB, tendo a consciência de que algu-
ma coisa poderia ter, eventualmente, fa-
lhado nas missões anteriores.

Não querendo deixar qualquer relato
sem ser explorado, crente de que poderia
haver falhas na documentação investiga-
da ou nas acções de intervenção desenvol-
vidas a LC deu guarida ao que lhe fora
comunicado e planeou uma nova AI à RGB.

A 5.ªAI concretizou-se em complemen-
to das anteriores AI, quando estas já se
constituíam como “ponto final” na recolha
de ossadas e um evidente assumir de
“missão cumprida”.

A 5.ª AI não foi uma missão falhada,
como noticiaram em Bissau alguns órgãos
de comunicação social. Foi, antes sim, uma
atitude operacional assumida pela LC, por
forma a esclarecer definitivamente as
situações que lhe eram atribuídas como
“não consideradas” e, nessa qualidade,
gravosas para uma Instituição – a LC, que
não poderia deixar ficar ninguém no ter-
reno, tendo indícios técnicos de que tal
poderia acontecer.

Como actuou e que resultados obteve a
LC nesta 5.ª AI?

A “Liga” deslocou à RGB, faseadamente,
3 oficiais e 4 civis, acompanhados por 1
redactora do Jornal “Público”, a qual havia
solicitado o seu enquadramento na mis-
são, tendo sido autorizada a integrar o
agrupamento de missão mas a suas ex-
pensas.

A equipa de missão, com 3 oficiais,
desenvolveu uma acção de reconheci-

mento nos cemitérios das povoações apon-
tadas, “por rumor público”, como locais
insuficientemente vistoriados pelas equi-
pas da LC, bem como desenvolveu activi-
dade de pesquisa fora das localidades, nos
lugares que as fontes de informação ga-
rantiam como sendo locais onde se encon-
travam inumados militares portugueses.
Pelas mesmas razões, a LC desenvolveu
uma acção operacional de intervenção na

região de Cheche, na margem direita do
Rio Corubal.

Cheche e o rio Corubal, bem presentes
no espírito dos Combatentes e em parti-
cular naqueles que serviram na Guiné,
consubstanciam um acidente cujos con-
tornos ainda não estão plenamente as-
similados e constituíram-se em elemen-
tos de interesse operacional para a LC,
determinando a deslocação a Cheche com
a finalidade de se resolver, se possível, a
questão objectiva da “vala comum”.

A equipa técnica, constituída por antro-
pólogos da Universidade de Coimbra e por
Técnicos do Instituto Nacional de Medicina
Legal, teria, nesta acção, um desempenho
relevante e tecnicamente muito exigente
na acção de exumação a efectuar numa
vala comum.

A actividade de reconhecimento desen-
volvida, entre 22 e 26 de Fevereiro, pelos
3 Oficiais da equipa de missão, a anteceder
a chegada a Bissau da equipa técnica,
preparava o campo de actuação posterior
desta “equipa”, caso se encontrassem ob-
jectivos para a sua actuação. Percorremos
a RGB, reconhecendo todos os locais refe-
renciados pelos informadores como locais
de inumação “não tratados pela LC”, tarefa
que foi executada com boas condições
meteorológicas e sob a “amena” tempera-
tura de 45.º e algumas vezes de 54.º,
obrigando-nos a homenagear a gesta dos
Combatentes que tantos meses viveram
naquelas condições.

A nossa missão levou-nos a reconhecer
diversos locais nas regiões de Bula, Din-

gão, Pelundo, Canchungo, Churobique,
Cacheu, Mansoa, Bambadinca, Enxalé, Sal-
tinho, Quebo, Ponte de Balana, Guiledje,
Gadamael, Gadamael/Porto, Cacine, Ba-
fatá, Gabú, Cheche e Madina do Boé.

Destes reconhecimentos, nada se apu-
rou no que respeita a novos locais de
inumação. Não se confirmaram as infor-
mações referidas e pode verificar-se o
elevado estado de adulteração dos cemité-
rios visitados, a “anarquia” na utilização de
antigas campas para inumar pessoas recen-
temente falecidas e a vandalização de muitas
campas, com destruição de símbolos e
elementos identificativos destas.

Confirmou-se a inumação (já conheci-
da) de militares portugueses do recruta-
mento local que serviram as FA portugue-
sas, nos cemitérios de Bafatá-Gabu-Can-
chungo e Cacheu, alguns com elementos
de identificação ainda passíveis de reco-
nhecimento.

Não se confirmou a presença de campas
de militares portugueses de recrutamento
metropolitano alegadamente não locali-
zadas pelas anteriores intervenções da LC,
facto que consolida a convicção de que
não existem “militares esquecidos”, dei-
xando à 5.ª AI da Liga dos Combatentes a
certeza de que “ninguém ficou para trás”
e que repousam em Bissau todos os que
foram inumados em terras da RGB, excep-
tuando os que foram recentemente trans-
ladados para Portugal e aqueles que pode-
rão estar sepultados em “vala comum” na
margem do rio Corubal.

No que se refere a Cheche, a presença
na região de muitos antigos Combatentes
portugueses de recrutamento local, co-
nhecedores profundos do terreno e recor-
dando locais de presumível localização da
“vala comum”, não foi suficiente para
localizar e exumar os corpos ali sepulta-
dos.

O minucioso trabalho do georadarista
que “ecografou” o terreno indicado por um
antigo combatente português de recruta-
mento local, como sendo o local exacto e
sem margem para dúvida de que era ali o
local da “vala comum”, mais não podia
determinar, como o fez, de que o subsolo
registava “em ecografia terrestre compu-
torizada” uma mancha definida mas de
conteúdo não identificado, não sendo tec-
nicamente possível identificar a natureza

da mancha registada em computador.
Os trabalhos de escavação efectuados

no local identificado, com precisão, pelo
antigo combatente, revelaram que no sub-
solo existia uma malha de raízes com
diâmetros de 10 centimetros e superiores,
não sendo encontrado vestígio algum de
“vala comum”.

Para esclarecer com mais detalhe as
possibilidades oferecidas pelo terreno, a
Equipa Técnica solicitou a abertura de mais
uma vala em local adjacente ao da primei-
ra escavação, bem como a execução de
múltiplas perfurações em redor de todo o
terreno em observação, sem resultados
positivos sobre a localização exacta da
“vala comum”.

No que respeita a trabalhos de terreno
concretizados, a 5.ª AI proporcionou a
certeza que, nos locais indicados pelas
“informações”, nada havia de novo para
confirmar e que em Cheche se obteve um
resultado nulo.

A missão de “ler o terreno”, em confor-
midade com as informações que determi-
naram esta 5.ª AI, acabava sem novas
“verdades”!

A Liga dos Combatentes cumpriu a sua
missão logo nas 4 primeiras AI. Realizou a
5.ª AI para ficar ciente que não deixaria,
longe de Bissau, nenhum combatente por-
tuguês de recrutamento metropolitano que
tivesse sido inumado em território da RGB.

Sem referências que apontem decisiva-
mente para a localização da “vala co-

mum”, não obstante ter consultado o rela-
tório elaborado pelo Destacamento de
Fuzileiros Especiais n.º 10, unidade da
Marinha que, em 1969, recolheu os corpos
de 11 militares nas margens do rio Coru-
bal, mas detentora dos indícios técnicos
“irrefutáveis” que o conhecimento “gentí-
lico” apontava, a LC deslocou-se a Cheche
na procura de “militares portugueses”.
Norteada pela noção de dever institucio-
nal e de uma missão para cumprir, a LC
enfrentou o desafio e obteve um resultado
conclusivo sobre a não-presença de uma
“vala comum” naquele local tão referen-
ciado. Mistério que o terreno adjacente
à margem do rio Corubal guarda e que o
grande rio não nos deixou, “ainda”, des-
vendar…!

Podemos concluir que a 5.ª AI foi um
sucesso. Sucesso que assenta na validação
plena das acções anteriormente desenvol-
vidas, não se registando qualquer resultado
positivo nas pesquisas agora efectuadas.

Não encontrar nada foi o sucesso! En-
contrar razões objectivas para concretizar
uma exumação, significaria o insucesso
das acções de intervenção antecedentes.
Cheche foi uma abordagem operacional,
um detalhe e um resultado nulo.

Nos talhões da Liga dos Combatentes
em Bissau, repousam 111 Combatentes
do recrutamento da metrópole e 175 Com-
batentes do recrutamento local.

Nos dois ossários da capela da LC repou-
sam 41 dos 50 Combatentes exumados

Capela e cemitério de Bissau recuperados pela Liga dos Combatentes

O estado em que se encontravam algumas campas em Bafatá

O General Aguda chefe da missão, visitou
uma aldeia SOS em Gabu
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nas quatro acções de Intervenção efec-
tuadas em diferentes locais da Guiné,
tendo sido transladados 9 para Portugal.

Este o ponto da situação referido a
Janeiro de 2010.

Dignificámos a sua memória interpre-
tando a vontade de Portugal!

Uma missão tem, contudo, outras com-
ponentes, explícitas e implícitas!

A 5.ª AI assentou, explicitamente, num
plano de operação que determinava ou-
tras áreas para actuação da equipa de
missão da Liga dos Combatentes. Dessas
daremos seguidamente conta, sem con-
seguirmos, sabemo-lo antecipadamente,
transmitir a gratificante sensação que re-
sulta do contacto pessoal com Combaten-
tes portugueses de recrutamento local, da
intemporal recordação que os “seus Capi-
tães”, “Alferes”, “Furriéis” e tantos outros
mais, lhes deixaram como herança e cons-
tituem lembranças que ainda aquecem as
suas memórias. Indelével, afectiva, riso-
nha e sempre manifestada correctamen-
te, a remembrança destes homens ma-
nifesta-se em alarido comunicativo, sa-
boreando os momentos vividos “com a
tropa”, desejosos de saber alguma coisa
sobre os antigos chefes, interrogando-nos
sobre o futuro com os olhos de quem sabe
esperar pelo “infinitamente!”…

Implicitamente, as autoridades portu-
guesas da Embaixada de Portugal na RGB,
receberam o cumprimento protocolar da
Liga dos Combatentes e, por seu lado,
acompanharam os nossos trabalhos, es-
tando presentes na cerimónia final de
invocação religiosa dos nossos Combaten-
tes vivida na capela da LC em Bissau, acto
precedido pela bênção lançada sobre a
remodelada capela e ossários pelo Padre
Michael, pároco da freguesia.

Mantivemos reuniões e estreito contac-
to com a Associação dos Militares das
Forças Armadas Portuguesas, recolhendo
as suas preocupações, os seus desejos –
tantos deles legítimos, e a certeza que,
para a “Associação”, a Liga dos Combaten-
tes pode resolver todos os seus proble-
mas, é mais poderosa que o nosso gover-
no e um porto de abrigo para enfrentar
qualquer maré. A LC, é alguém que os
escuta e com quem, de olhos nos olhos,
podem emitir silenciosas mensagens de
amargura madura e elevada!

Contactámos também o Director do Ins-
tituto da Defesa Nacional, o Director da
Direcção-Geral de Política de Defesa Nacio-
nal, o Director do Centro de Documentação
de História da Liberdade, o Presidente da
Câmara Municipal de Bissau e o Bispo de
Bissau, recolhendo, de todos eles, pedidos
de apoio ou de contactos com as entidades
homólogas em Portugal, alguns dos quais
já accionámos.

antigos Militares portugueses de origem
guineense em áreas sociais e económicas
afins às que contemplarão os militares do
PAIGC. Os antigos militares portugueses do
recrutamento local, hoje cidadãos guine-
enses, tornar-se-ão uma “minoria margi-
nalizada” no contexto da sociedade guine-
ense, disseram-nos. Sentimo-lo nós tam-
bém, embora seja matéria de tratamento
sensível e a requerer a intervenção do
Governo Português, ao mais alto nível, e
também, sectorialmente, da sua diploma-
cia e da dialogante influência desta, aspec-
tos para os quais a LC voltará a sensibilizar
em conformidade à sua competência es-
tatutária.

Contactámos meninos, jovens, mulhe-
res e homens guineenses, nas cidades e
ao longo das nossas paragens por muitos
pontos da Guiné. A muitos demos uma
camisolinha, uma bola, um porta-chaves
de esperança, um etc… e o afecto de
momento. Em troca, recebemos um sor-
riso, alegre e feliz, que lhes saía harmo-
nioso e vivo daqueles olhos negros e mais
parecia um cantar de avezinha emperti-
gada. A “gente” sente, mas não sabe
explicar…

Ao recordar aquele sorriso de meni-
nos, alegre e genuíno, expressão de
quem tudo tem na vida, quando mate-
rialmente quase nada possuem, ao sen-
tir que nos dão a mão e nela afagam a
sua ternura, caminhando ao nosso lado
com a tranquilidade de quem comanda
o tempo, relembramos, por contraste,
aqueles portugueses que nos escrevem
para a LC desabafando indignações vá-
rias, tecendo críticas de gente sabedo-
ra, agredindo com juízos gratuitos e

No âmbito do programa estruturante “Conservação das Memórias” e do
seu plano global a Liga dos Combatentes executou cinco intervenções na
Guiné tendo como objectivo localizar, identificar, concentrar e dignificar os
lugares onde se encontram inumados militares portugueses.

Foram exumados cinquenta corpos espalhados por vários espaços no
país, que se concentraram em Bissau.

Neste cemitério, onde a Liga dos Combatentes reconstruiu uma capela
em ruínas e transformou em ossário, foram colocados 41 ossadas. Encon-
tram-se agora no cemitério de Bissau 352 militares dos quais 150 saídos de
Portugal.

Foram trasladados para Portugal a pedido das famílias os corpos de nove
militares.

Com as intervenções realizadas, todos os corpos de militares idos de Portugal
para a Guiné se encontram agora concentrados no cemitério de Bissau.

Os reconhecimentos que caracterizaram a última intervenção não confir-
maram alguns dos dados obtidos em acções anteriores.

A missão foi cumprida. É necessário garantir a sua continuidade. Importa
que as gerações futuras assegurem a manutenção da dignidade conseguida.

O programa “Conservação das Memórias” prosseguirá agora exercendo o
esforço principal em Moçambique e com acções importantes em planea-
mento para Cabo Verde (Mindelo) e França (Richegourg e La Couture).

Em Portugal são igualmente importantes acções de manutenção em
alguns talhões de combatentes nomeadamente numa das alas do cemité-
rio do Alto de S. João.

O Presidente da Liga dos Combatentes
General  Joaquim Chito Rodrigues

Comunicado
Tendo a Liga dos Combatentes sido referenciada e responsabilizada, mais

do que uma vez, relativamente ao peditório que a APVG (Associação
Portuguesa de Veteranos de Guerra) de Braga, vem fazendo a nível
nacional, com base e apoio de uma empresa sem qualquer ligação com os
combatentes e que segundo referências fidedignas, usufruirá da quase
totalidade das verbas angariadas.

Considerando que já foram difundidos comunicados por entidades da
sociedade civil, responsabilizando a Liga dos Combatentes pelas activida-
des que neste âmbito são visíveis por todo o País;

Considerando que nas razões apresentadas quanto à finalidade do
peditório os angariadores tanto apontam para a compra de “uma ambulân-
cia”, como de “um lar”, como de “onze lares um para cada província”;

Considerando que estas acções decorrem há cerca de dois anos com
manifesta implicação na boa imagem que importa manter dos combaten-
tes e especificamente da Liga dos Combatentes;

Mais uma vez se informa que a Liga dos Combatentes declina qualquer
responsabilidade e nada tem a ver com as actividades de peditório
desenvolvidas pela referida empresa em nome da APVG.

Liga dos Combatentes, 9 de Março de 2010
O Presidente da Liga dos Combatentes General  Joaquim Chito Rodrigues

Missão cumprida... Missão continuada

deslocadas da realidade, enunciando
“sons” escritos que se assemelham a
contristados soluços, pondo em causa a
actuação da LC nesta área de actividade
que é a da “conservação das memórias”
concretizada fora do País.

Esta 5.ª AI proporcionou-nos perceber
que aquelas crianças e os seus pais, guine-
enses, são ricos no sorrir e contentam-se
com um pouco de nada, aguardando paci-
entemente que outro tempo chegue às
suas vidas. Os adultos que em Portugal
nos escrevem anónimas odisseias de
afrontas, criticando as acções de inter-
venção da Liga dos Combatentes na Gui-
né, não perceberam, ainda, que “o seu
tempo” não é o tempo de referência da
LC, menos percebem que o seu tempo já
passou e nunca perceberão que o seu
“sorriso e falar” nunca chegará ao Céu!

Um muito obrigado ao nosso Embaixa-
dor, Dr. Ricoca Freire, pelo apoio que nos
prestou.

Uma palavra de apreço para os oficiais
da EM, TCor Diogo e TCor Correia; para o
assessor da LC e delegado da LC em
Bissau, Cor Chauky Danif; para o adido de
defesa na RGB, CMG FZ Silva Campos; para
os oficiais e sargentos da CTM; para a
equipa técnica, Sónia Códinha, Teresa
Santos Ferreira e Gonçalo Carnim; para a
jornalista Teresa Firmino; para os oficiais
das FA e F. Seg. de Portugal em serviço na
delegação da União Europeia; para o José
Carlos Cá e para o Roberto, Delegados do
IDN/RGB no terreno.

O Rio Corubal guarda os seus segredos,
mas nós não enjeitamos desvendá-los.
Voltaremos, em breve, às terras “onde o
Sol castiga mais”! 

Destaque

Contactámos a delegação da União Eu-
ropeia e, em particular, a Directora do
Projecto de Reforma da Segurança e Defe-
sa das FA e F. Seg. da RGB, ficando mais
cientes e mais preocupados com a imple-
mentação, em Julho próximo, do Fundo de
Pensões e de outras medidas sociais des-
tinadas aos militares e agentes das forças
de segurança da RGB, sem terem sido
tomadas em consideração as questões
acordadas em Argel – entre Portugal e a
RGB, no ano de 1974, e que ressarciriam os

Destaque

Narcer do Sol no Corubal

A bandeira Portuguesa drapeja na CTM de Bissau.
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ANTÓNIO CORREIA

MAJOR / PSICÓLOGO CLÍNICO

2010 ano europeu do combate
à pobreza e exclusão social

No dia 1 de Janeiro de 2010
foi anunciado o 1.º dia do

Ano Europeu Contra a
Pobreza e a Exclusão Social

(AECPES). Durante os meses
de Janeiro e Fevereiro, os

países Europeus foram
colocando na ordem do dia a

pobreza e a exclusão social
anunciando a mobilização da

sociedade civil para o seu
combate

A luta contra a pobreza e a exclusão
social figura há vários anos como

um dos principais objectivos da União
Europeia (EU) e dos seus Estados-mem-
bros. Apesar da EU ser uma das regiões
mais ricas do Mundo, 17% da sua popu-
lação não tem os meios necessários
para satisfazer as suas necessidades
mais básicas, vivem abaixo do limiar de
pobreza e enfrentam graves obstáculos
no acesso ao emprego, à educação, e
às estruturas sociais.

Presentemente são muitos os indica-
dores que nos dão conta de uma reali-
dade preocupante e revelam a necessi-
dade da luta contra a pobreza e exclu-
são social se tornar uma prioridade de
facto e um compromisso de todos. Efec-
tivamente, 18% da população residen-
te em Portugal encontra-se em risco de
pobreza, constituindo as Regiões Autó-
nomas da Madeira e dos Açores, bem
como o Norte do País, as zonas que
apresentam os valores mais inquietan-
tes; são as pessoas idosas (26%) e as
crianças (24%) os grupos mais vulnerá-
veis à pobreza.

A Liga ajuda
os mais necessitados

Outros indicadores apontam que cer-
ca de 20% das famílias portuguesas
vivem em média com rendimentos de
386 € mensais. Os combatentes e fa-
mílias que estão a ser apoiadas pelo
Centro de Apoio à Inclusão Social da
Liga dos Combatentes vivem com rendi-
mentos e/ou pensões médias inferio-
res a 250 € mensais.

De 140 combatentes e famílias
apoiadas pela Liga dos Combatentes
em 2008, passou a apoiar em 2009
quase 200 combatentes e famílias,
com os mesmos recursos financeiros
destinados a este tipo de apoio. Estes
resultados foram possíveis devido ao
trabalho em rede desenvolvido com
os técnicos (psicólogos e assistentes
sociais) da Liga dos Combatentes, com
a rede de Núcleos espalhados por
todo o País e com estreita ligação com
Instituições, Entidades, Redes Sociais
e outros Serviços Locais.

Combatentes que têm dificuldade em
conseguir forma de comer uma refeição
condigna por dia, casas sem um mínimo
de condições de habitabilidade com
chuva e frio, pessoas desesperadas à
procura de alguma dignidade.

Seria fundamental no âmbito do Pla-
no Nacional de Acção para a Inclusão
(PNAI) 2008-2010, ter presente que as
políticas de inclusão social devem ser
bem coordenadas e contar com o en-
volvimento do maior número possível
de agentes da sociedade civil, dinami-
zando os principais objectivos previs-
tos no PNAI.

Neste Ano Europeu Contra a Pobreza
e a Exclusão Social, deverão ser refor-
çadas ou apresentadas medidas desti-
nadas a atenuar a pobreza dos mais
vulneráveis, nomeadamente as crian-
ças, os idosos e os deficientes. Entre as
várias medidas apontadas, prevê-se
aumentar a cobertura do complemen-

to solidário para idosos, as vagas em
lares, centros de dia e apoio domici-
liário.

Os idosos, são o exemplo extremo da
falta de consciência social.

É tempo de renovarmos o nosso com-
promisso para com a solidariedade,
justiça social e maior inclusão e que
este ano de 2010 deve-se afirmar como
um momento de viragem na sociedade
portuguesa.

Temos que ser capazes de:
- garantir aos nossos idosos condi-

ções de vida dignas;
- disponibilizar o acesso a serviços

sociais de qualidade a todos os cida-
dãos, em especial os mais vulneráveis;

- demonstrar que a pobreza e a ex-
clusão social não são compatíveis com
um país livre e democrático;

- nos afirmarmos colectivamente
como um povo solidário.

A mobilização e o desafio no Combate
à Pobreza e à Exclusão Social já come-
çou. Chegou o momento de todos ser-
mos mais solidários, mas sobretudo di-
nâmicos e criativos na procura de novas
soluções. Temos um longo e difícil cami-
nho a percorrer. A meta é hoje - 2010. 

“Só tornando a questão da pobreza
uma causa nacional é que se pode
inverter a situação”.

(Fernando Nobre - Presidente da AMI)

actual  CEAMPS  CEAMPS  opinião

Desde a década de 90, a realidade
das pessoas sem-abrigo tem so-

frido novas configurações sociais, pro-
duto da crise económica, do desem-
prego, da toxicodependência, do al-
coolismo, da saúde mental, da altera-
ção das estruturas familiares e da
insuficiência ou desadequação das po-
líticas sociais dos respectivos países.

Em Julho de 2008, o Presidente de
uma Associação de Combatentes, re-
feria aos Orgãos de Comunicação So-
cial uma estimativa de 200 antigos
combatentes a viverem nas ruas. Seis
meses depois, em Janeiro de 2009,
um estudo da Associação de Municí-
pios e da Santa Casa da Misericórdia
apurou que existiam 300 a 400 com-
batentes sem-abrigo em todo o País,
sendo que a maioria vive nas ruas de
Lisboa. Estes dados parecem merecer
alguma crítica reflectiva, no entanto
os números são preocupantes.

Pessoas e combatentes sem-abrigo
As pessoas “sem-abrigo”,

grupo social crescente nos
países da UE, vivenciam as

situações mais extremas de
exclusão social, sendo visível

o carácter de privação
múltipla. São, por isso, um dos

grupos que enfrenta maiores
desafios no campo da

intervenção

A Liga dos Combatentes no âmbi-
to da Estratégia Nacional para Inte-
gração das Pessoas Sem-Abrigo
acompanha actualmente, através
das suas equipas de rua, cerca de 40
combatentes na situação de sem-
-abrigo. A maior parte são da região
de Lisboa (Lisboa, Queluz, Amadora,
Rio Maior, Santarém, Abrantes, En-
troncamento, Torres Novas, Sesim-
bra, Setúbal).

A Liga está em todo o lado

Mas a Liga está também em outras
regiões do País, onde o acompanha-
mento é efectuado pelas equipas
dos Núcleos em estreita ligação com
a Segurança Social e outras Institui-
ções Locais: Loulé, Beja, Estremoz,
Covilhã, Peso da Régua e Porto e
durante este ano iremos chegar a
Coimbra, Castelo Branco, Évora e
outras regiões do País e Ilhas onde
sejam sinalizados e referenciados
para acompanhamento combatentes
na situação de sem-abrigo.

As rupturas consecutivas com o
trabalho, a família, os camaradas e
os amigos, arrastam-nos muitas ve-
zes para um isolamento extremo,
apresentando-se o espaço público
(urbano) como a única solução de
refúgio. Existe grande heterogenei-
dade de situações de pessoas sem-

-abrigo naquilo que as caracteriza,
no seu percurso e antecedentes, no
tipo de carências, etc.

Neste Ano Europeu Contra a Pobre-
za e a Exclusão Social deixamos um
desafio a todos os Combatentes para
que unam esforços num trabalho con-
junto para que seja possível alcançar
alguns dos objectivos traçados em
14 de Março de 2009 em Lisboa, na
apresentação da Estratégia Nacional
para a Integração das Pessoas Sem-
Abrigo 2009-2015 – Prevenção, In-
tervenção e Acompanhamento, que
80% das pessoas identificadas como
sem-abrigo estejam inseridas em pla-
nos individuais de reinserção social
com acompanhamento personaliza-
do até final de 2010. Será uma meta
considerada “utópica”, no entanto
não deixa de ser um grande desafio
para todas as Associações de Comba-
tentes, através de um trabalho orga-
nizado e estruturado, não apenas
com o objectivo único de sinalizar e
tirar combatentes da rua, mas sobre-
tudo respeitar a sua individualidade
e construir com o combatente o seu
“projecto de vida”. 

“Afinal, o modo como olhamos
para um problema e procuramos
combatê-lo depende do modo como
o compreendemos.”

 (Bruto da Costa)

A Liga participa na reconstrução
de uma casa digna para um ex-
combatente necessitado

As rupturas
consecutivas com o
trabalho, a família,
os camaradas e os
amigos, arrastam-
-nos muitas vezes

para um
isolamento

extremo
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actual  CEAMPS

Mais informações: consultar o site da Liga em www.ligacombatentes.org.pt e procurar no espaço CEAMPS

Uma equipa multidisciplinar consti-
tuída por quatro técnicos do

CAMPS - Centro de Apoio Médico,
Psicológico e Social da Liga dos Com-
batentes (LC), em Lisboa, chega à
sede do Núcleo da LC em Abrantes.
Objectivo: Apoiar os ex-combatentes
sinalizados. Dividem as tarefas: duas
psicólogas seguem para acompanha-
mento psicológico em residências
particulares, uma assistente social
presta apoio domiciliário e um psi-
cólogo clínico efectua consultas de
triagem e encaminhamento. As con-
sultas são dadas nas instalações do
Núcleo de Abrantes, em casa dos
combatentes sinalizados e numa sala
dos Bombeiros Municipais de Abran-
tes quando se trata de terapia de
grupo. É assim todos os quinze dias.
E esta rotina só podia funcionar ple-
namente com a ajuda dos membros
do Núcleo de Abrantes, que promo-
vem este apoio e auxiliam os técni-
cos especializados.

O Tenente Coronel ]osé Fernandes,
Presidente do Núcleo da Liga dos
Combatentes de Abrantes, refere que
este tipo de apoio  surgiu no âmbito
de um protocolo entre a Direcção
Central da Liga dos Combatentes e o
Ministério da Defesa Nacional. “Des-
de que surgiu este apoio começamos
por divulgá-lo junto dos nossos sócios
na nossa área de acção, que abrange
os concelhos de Abrantes, Constân-
cia, Sardoal e Mação”, sublinhando
que o objectivo “é sinalizar os ex-
-combatentes traumatizados com a
guerra do Ultramar ou em dificulda-
des económicas, assim como os seus
familiares directos”.

Na área de acção do Núcleo de
Abrantes estão a ser apoiados, 18
combatentes e duas esposas porque,

Abrantes presta apoio médico, psicológico,
social e alimentar

segundo o Presidente do Núcleo,
“quando se verifica que na família
existem problemas decorrentes do
sofrimento do ex-combatente, a equi-
pa procura também apoiá-la”. São
dados três tipos de apoios: domiciliá-
rio (psicológico e social), intervenção
em grupo e alimentar (com contribui-
ção do Banco Alimentar Contra a Fome
de Abrantes) e renegociação de em-
préstimos bancários.

O Presidente do Núcleo de Abrantes
frisou que “há sempre um denomina-
dor comum em todos os casos: são
pessoas que podem apresentar trau-
mas psicológicos, normalmente de-
correntes da guerra, e que, normal-
mente, estão em dificuldades finan-
ceiras devido a desemprego, reformas
baixas ou um elevado valor despendi-
do em medicamentos”. Todo o apoio
dado pela equipa do CAMPS de Lisboa
é gratuito a sócios e não-sócios da Liga
dos Combatentes. Paralelamente a este
tipo de apoio, o Núcleo da Liga dos

Combatentes de Abrantes disponibili-
za também apoio médico e social.

O apoio médico dado nas instala-
ções do Núcleo de Abrantes, sema-
nalmente, pelo Dr. Jorge Monteiro é
muito procurado. Por ano, são ali pas-
sadas centenas de receitas e efectua-
das outras tantas consultas. Este apoio
surgiu mediante um protocolo com o
IASFA - Instituto da Acção Social das
Forças Armadas, neste caso do Centro
de Apoio Social de Tomar. Existe um
acordo para os sócios beneficiários da
ADSE. Os militares no activo e seus
familiares pagam as respectivas ta-
xas moderadoras. O apoio social é
dado por uma assistente social de
quinze em quinze dias, nos mesmos
moldes do médico.

Um ano após a implementação do
apoio do CAMPS, estando o mesmo
em grande desenvolvimento, mais o
apoio médico e social do Núcleo, as
instalações do Núcleo de Abrantes,
cedidas pela Câmara Municipal, tor-
naram-se pequenas de mais para o
efeito. O Tenente Coronel José Fer-
nandes explicou que “em 2006 quan-
do as mesmas foram remodeladas
serviam perfeitamente para o efeito
porque não existiam estes projectos e
o número de sócios era mais reduzi-
do. Hoje com 1.200 sócios, o mais
novo com 5 anos, o espaço é insufi-
ciente. As duas salas que temos não
têm capacidade para as nossas ac-
tuais necessidades”. Um problema
que espera resolver em breve.

A Liga dos Combatentes é uma ins-
tituição de solidariedade social que
“Honra o passado, cuida do presente
e prepara o futuro!” 

Sofia Gonçalves, In Nova Aliança
(Excertos) – 27 de Novembro de 2009

  CEAMPS  actual

Já estamos em Coimbra
Após acções desenvolvidas pela Di-

recção Central da Liga dos Com-
batentes em parceria com o Presiden-
te do Núcleo de Coimbra e respectiva
Direcção, no respeito de directivas
gerais estabelecidas, no âmbito do
Projecto Cuidados de Saúde, foi inau-
gurado no dia 15 de Março, o Centro
de Apoio Médico, Psicológico e Social
(CAMPS), para todos os combatentes
e famílias da região centro.

A cerimónia foi presidida pelo Secretá-
rio de Estado da Defesa Nacional e As-
suntos do Mar, Dr. Marcos Perestrello.

Honraram-nos com a sua presença
outras Entidades, nomeadamente o
Presidente da Câmara Municipal de
Coimbra, Dr. Carlos Encarnação, Gover-
nador Civil, Dr. Henrique Lopes Fernan-
des, Subdirector Geral da DGPRM e
Presidente da Comissão Nacional de
Acompanhamento, Director de Servi-
ços do DAAC, Comandante da Brigada
de Intervenção, Comandante da Briga-
da Territorial da GNR, Comandante da
PSP de Coimbra, Comandante dos Bom-
beiros Sapadores de Coimbra, Director
Regional da ARS de Coimbra, Director
distrital da Solidariedade e Segurança
Social, Presidentes dos Núcleos da
Região Centro, entre outras individua-
lidades, para além de muitos convida-
dos, Combatentes e famílias.

A sessão iniciou-se com uma apre-
sentação efectuada pelo Presidente
do Núcleo de Coimbra, Cor. João Tei-
xeira, que além das boas-vindas sin-
tetizou as actividades do Núcleo. Se-
guidamente o Coordenador técnico
do CEAMPS, Dr. António Correia, efec-
tuou um ponto de situação da evolu-
ção do Projecto Nacional e as activi-
dades mais relevantes do 1.º ano de
trabalho.

O Presidente da Direcção Central,
Sr. General Chito Rodrigues, proferiu
uma alocução alusiva à cerimónia com
especial destaque para as actividades

relacionadas com o Projecto “Cuida-
dos de Saúde”.

A sessão terminou com a interven-
ção do SEDNAM, reconhecendo o ex-
celente trabalho que está a ser de-
senvolvido pela Direcção Central da
LC na área do apoio nos “Cuidados de
Saúde” aos Combatentes.

Os convidados seguiram depois para
a inauguração do CAMPS com o des-
cerrar da placa comemorativa do even-
to e bênção das instalações pelo ca-
pelão José Martins da Veiga.

Seguiu-se um almoço de confrater-
nização nas Instalações do Núcleo. 

As equipas do CAMPS de Lisboa e do Nucleo de Abrantes
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 António do Nascimento Vaz, procura ex-camaradas das:

Companhias de Engenharia 1447 e 1448 (Angola 1965
a 1967) e 1665 (Angola 1967 a 1969);

Companhias de Cavalaria 1482, 1483, 1484 e 1485
(Guiné 1965 a 1967);

Companhias da Polícia Militar 1750, (Angola 1967 a
1969) 1751, (Guiné 1967 a 1969) 1752 e 1753 (Moçam-
bique 1967 a 1969);

E todos os ex-combatentes que estiveram em S. Tomé
e Príncipe desde 1961 até 1975 e que ainda não contac-
taram com os organizadores dos respectivos Convívios
anuais o façam para 96 644 44 49 ou e-mail
kontokontigo@gmail.com

 Vítor Alexandre Coimbra, procura o Sr. Domingos
de Oliveira Nogueira, oriundo de Guimarães, fez ser-
viço militar na antiga Sá da Bandeira por volta de
1962, ignorando a unidade a que pertencia, alguém
que saiba do seu paradeiro é favor contactar: Vítor
Coimbra 96 667 28 83 de Almeirim.

 Joaquim Fernando, procura estabelecer contactos
com camaradas do Batalhão de Caçadores 2914 da Com-
panhia de Caçadores 2707. Contacto: 22 489 84 70

 José Domingos Andrade “Zé Andrade”, ex-1.º cabo,
procura ex-camaradas do Batalhão de Caçadores 12 que
estiveram em Carmona – Uige – Angola 1968/1970.
Contacto: 92 345 93 49

 Joaquim Martins Dias, procura ex-camaradas da
Companhia Caçadores 1713 do Batalhão de Caçado-
res 1918 que esteve em Moçambique, o Comandan-
te da Companhia era o Capitão Hugo Belisco Velas-
co, se alguém souber o contacto do organizador do
convívio para 2010 desta Companhia é favor con-
tactar: 96 556 79 13.

 Manuel Silva, Soldado Mecânico, procura camara-
das que serviram no Batalhão Artilharia 2869. Formado
no Quartel da Serra do Pilar – Vila Nova de Gaia, que
desempenharam comissão no NIASSA (Norte de Mo-
çambique) particularmente em Metangula e Marrupa no
período de 1969/1971 de modo a organizar um futuro
convívio. Trabalhou como Alferes do serviço de material
– Henrique Aniceto Faria e com o Sarg. Mecânico Franklim.
Deseja urgentemente encontrar os seus companheiros.
Contactos: 234 084 553 / 91 885 87 82.

 Guilherme Joaquim Mendes Pereira, procura:
Ex-camaradas da Companhia de Artilharia 414, que

esteve em COMA / Angola no ano de 1963;
Ou se pertenceste à Companhia Caçadores 2676 que

esteve em Abril 1970 em COMA / MAMAROSA / Angola,
é favor contactar: Pereira 96 963 19 56

 Ex-combatente António José Taneco, natural de
Alcochete procura companheiros que tenham pertencido
à 26.ª Companhia de Comandos na Guiné. Contactos: 91
655 10 73 ou 91 055 10 73.

 Pedro Fagundes da Ilha Terceira/Açores e ex-
-combatente gostaria de trocar correspondência elec-
trónica com colegas que estiveram com ele na Guiné,
Gadamael Porto e Tite, na Companhia de Caçadores 47/
43 em 1973/74.  Contactos: E-mail: pedro.1951@sapo.pt
 - TM 96 413 93 16 - Telefax 295 512 690.

 António Pereira Amorim Soares, de Santa Marta de
Portuzelo / Viana do Castelo, pertenceu ao Batalhão de
Caçadores 1875 (Angola 1966/1968) deseja contactar
colega encarregado do Convívio deste ano de 2010. Já
esteve nos convívios em Abrantes e em Minde, e tem
grande desejo deste encontro. Contacto: 258 831 634.

 Florival Sado ex-soldado condutor, mais conhecido
pelo “Alentejano” da Companhia 502 do Batalhão 503
(Angola 1963/1965), apela a todos os camaradas que
pertenceram à mesma Companhia ou ao mesmo Bata-
lhão para entrarem em contacto com ele. Contactos: 21
216 47 08 ou 96 766 83 88.

 “VAMOS À GUINÉ” José Ferreira da Silva ex-comba-
tente em 1966/67 na zona de Bula na Guiné, procura
companheiros que eventualmente tenham vontade de
se deslocar àquele país ou que tenham algo programado
nesse sentido que entrem em contacto, pois tem muita
vontade de lá voltar e de preferência com companheiros.
Contactos: 96 304 82 11 - Tel/Fax: 22 901 16 52 – E-mail:
jfs.ambiente@gmail.com32
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Das cerimónias levadas a efeito no
Forte do Bom Sucesso, em Lisboa,

relativas ao 48.º Aniversário da invasão
de Goa, Damão e Diu, por tropas da União
Indiana, realçamos, dos discursos proferi-
dos nesse dia, os seguintes pontos:

Do Presidente da ANPG,  Montez
Coelho:

“Amigos, 48 anos nos separam dos
acontecimentos, que nos trazem aqui.

Depois de bombardeados pela Avia-
ção e pela Marinha e metralhados pelas
forças terrestres, foi a marcha humi-
lhante, a caminho dos campos de con-
centração foi o dia da contagem dos
mortos.

Foram 25 mais aqueles da Polícia,
que não foi possível contabilizar, nós
somos os sobreviventes.

Sobreviventes de cabeça levantada,
mas esta situação não foi fácil.

Se antes do 25 de Abril fomos ofendi-
dos, maltratados, alguns até com car-
reiras destruídas, depois, não foi mais
fácil chegando ao cúmulo de sermos
ofendidos publicamente pelo Senhor
Ministro Castro Caldas.

Até que chegámos ao dia 10 de Maio
de 2003.

O Governo, representado pelo Minis-
tro Paulo Portas e pelo Secretário de
Estado Henrique de Freitas, veio-nos
retirar o opróbrio de cobardes que pe-
sava sobre nós.

Foi a cerimónia do reconhecimento.»
Do Tenente Miliciano João Aranha,

Comandante de uma Divisão da Polícia
do Estado Português da Índia:

“Caros Companheiros:
Todos os que estivemos no então

Estado da Índia no cumprimento de um
dever que já era posto em causa à luz de
um tempo, de uma visão política e de
um ideário de valores bem diferenciados
dos que nessa hora por aqui circulavam,
dificilmente poderemos esquecer essa
realidade, a sua causa e os seus efeitos.

Não era nossa função discuti-lo mas
servir. E por isso mesmo enquanto ser-
vimos em expedição, naquela bela ter-
ra do Oriente, perdemos companheiros
e vertemos algumas lágrimas.

Num livro que publiquei, no final do
ano passado, sobre esta matéria, para
além de recordar o que foram os nossos
últimos tempos na Índia a nossa derrota
militar, e o nosso triste passadio en-
quanto “prisioneiros de guerra” dedi-
quei um capítulo à reacção do povo de
Goa, (com o qual convivi mais de cinco
anos), perante a Invasão Indiana. Atra-
vés desse capítulo procurei relembrar o
porquê de me terem falhado alguns
graduados baseando esse texto na mi-
nha experiência pessoal, no facto de ter
comandado uma Divisão da Polícia com
75% de naturais de Goa, e sobretudo na
leitura de um livro do escritor Goês
Carmo De Sousa que fala da “identida-
de goesa”. Que existe de facto, e pode
explicar muita coisa até hoje não reve-
lada.»

Como convidado, falou em seguida o
Presidente da Liga dos Combatentes,
Senhor Ten. General Chito Rodrigues:

«Como Presidente da Liga dos Com-
batentes junto-me mais uma vez a
todos vós para evocarmos momentos
difíceis das vossas vidas, nos curvarmos
perante os que caíram e reprovarmos
as atitudes políticas que envolveram os
acontecimentos da Índia e o vosso re-
gresso.

Tendes no coração dos Combatentes
e da Liga dos Combatentes, um lugar
especial. Talvez por isso a Liga acolhe a
vossa Associação em espaço da nossa
Sede; Inscrevemos os nomes dos mili-
tares caídos na Índia a partir de 1954
envolvendo o Monumento aos Comba-
tentes; Temos a Revista Combatente
aberta à ANPG, enfim temos relações
óptimas e um protocolo muito especial.

Por isso, aqui estamos mais uma vez
não celebrando, mas sublinhando a
camaradagem, o sacrifício e o esforço a
que, há 49 anos, um punhado de mili-
tares portugueses foi sujeito, ansiando
então cumprir essa missão para a qual
não lhes haviam sido dados os meios.»

Em seguida foi lido pelo Vogal da
Direcção,  José Maneiras, um texto bíbli-
co alusivo ao acto e, no final da leitura,
foram evocados os 25 nomes abaixo
indicados:

Goa

Alferes Mil.º Eng.º António Lopes Gon-
çalves Pereira; Alferes Mil.º Inf.ª Antó-
nio José Abreu Abrantes; Alferes Mil.º
Inf.ª Abel dos Santos Rito Ribeiro; 1.º
Sargento da Armada António Duarte
Santa Rita; Furriel Mil.º José A. Ramiro
da Fonseca; 1.º Cabo 224 António Cris-
pim de Oliveira Godinho; 1.º Cabo 154/
60 António Fernando Ferreira da Silva;
1.º Cabo 251/59 Lino Gonçalves Fer-
nandes; 1.º Cabo 39/60 Cândido Tava-
res Dias da Silva; 1.º Cabo 40/61 Antó-
nio Baptista Xavier; 1.º Grumete 12970
José Manuel Rosário da Piedade; Solda-
do 724/60 Manuel Sardinha Mexia; Sol-
dado 109/60 Mário Bernardino dos San-
tos; Soldado 126/60 Fernando José das
Neves Moura Costa; Soldado 204 Da-
muno Vassu Canencar.

Damão

Tenente Inf.ª Alberto Santiago de Car-
valho; Soldado 543/60 Jacinto João
Guerreiro; Soldado 1022 Abel Araújo
Bastos; Guarda 2.ª Classe da Polícia João
Paulo de Noronha;  Guarda Auxiliar
Joviano Fonseca; Guarda Rural Tibúrcio
Machado; Guarda Rural Paulo Pedro do
Rosário.

Diu

2.º Tenente Jorge Manuel Catalão de
Oliveira e Carmo; Marinheiro 10030
António Ferreira; Marinheiro 10519 Aní-
bal dos Santos Fernandes Jardino. 

Em memória dos camaradas perdidos
Prisioneiros de guerra
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  No contexto europeu Portugal surge
logo a seguir à Grécia e à Espanha

com o maior potencial de aproveita-
mento de energia solar, com valores de
2300 horas/ano a norte e cerca de
3000 horas/ano a sul. Porém o aprovei-
tamento que Portugal realiza perante a
energia solar é ainda reduzido sobretu-
do comparativamente ao investimento
realizado por exemplo no sector hídrico
e eólico.

Tendo o País uma situação privilegia-
da para a implementação de formas de
captação desta energia a energia foto
voltaica deverá ser um vector chave do
Plano Tecnológico.

Encontrando-se a Liga dos Comba-
tentes a desenvolver um Projecto de ID
ao nível do seu Arquivo com os objec-
tivos de:

- Aplicar à documentação existente
operações arquivísticas;

- Realizar descrição, indexação e digi-
talização, através de uma base de da-
dos digital;

- Colocar informação numa rede, com
acessos baseados numa escala de per-
missões;

 - Colocar informação seleccionada
on-line, através da página da Liga dos
Combatentes.

Para isso será necessário investimen-
to e energia e se para a primeira neces-
sidade a Liga dos Combatentes procura
financiamento através do eixo 1 do
QREN, relativamente à segunda ne-
cessidade a Liga dos Combatentes e a
sua direcção central decidiram que
poderiam realizar mais.

Desta forma foi adoptada como es-
tratégia no Projecto Arquivo da Liga dos
Combatentes que visa a maximização
do aproveitamento dos activos e dos
recursos endógenos.

Desta forma a Direcção Central da Liga
dos Combatentes decidiu um investi-
mento em que visa dotar as instalações
da sua sede de uma forma de captação
de energia limpa e para a redução dos
custos de electricidade e de gás.

Ao realizar este investimento a Liga
dos Combatentes contribui para a
redução das necessidades do País e
auxilia a reduzir a importação de
quatro milhões de barris de petróleo
e a emissão de 724 mil toneladas de
CO2.

Nesta perspectiva a Liga dos Com-
batentes equaciona expandir a sua
opção a outras áreas de actuação com
o objectivo de aproveitar o potencial
endógeno de produção de electrici-
dade a partir de fontes renováveis,
um esforço para a salvaguarda do
interesse nacional perante as impor-
tações de combustíveis e uma forma
de captação de receitas para a sua
obra filantrópica junto daqueles que
mais necessitam. 

Liga na vanguarda

RICARDO VARANDAS SANTOS

Visitou a Liga dos Combatentes o Senhor André Silva
Santos, Presidente do Núcleo de S. Vicente/Mindelo. Foi
recebido pelo Presidente da Liga dos Combatentes,
Tenente-General Chito Rodrigues, que o levou numa
visita às instalações da Sede desta Instituição, onde deu
lugar a um almoço com membros da Direcção Central da
Liga dos Combatentes.

Durante a reunião de trabalho foram tratados assuntos
de grande importância, relativamente ao desenvolvi-
mento do Núcleo de S. Vicente, em Cabo Verde. 

S. Vicente - Cabo Verde
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 Tele objectiva

Liga dos Combatentes projecta
Centro Médico para Braga

O Núcleo Regional de Braga da
Liga dos Combatentes poderá criar
em 2010 um centro médico de apoio
aos ex-militares que sofrem de stress
pós-traumático.

Este serviço de apoio aos ex-mili-
tares deverá ser instalado, no Beco
do Eirado, junto ao Banco de Portu-
gal. O edifício tem quatro andares e
dois deles vão necessitar de obras
para acolher os gabinetes médicos e
a sala de tratamentos. Para Amado
Vareta este é um «projecto compli-
cado que implica verbas elevadas»
e para o qual será necessário pedir
apoios.

Refira-se que a Liga dos Comba-
tentes possui já, no Porto, um cen-
tro médico que tem dado apoio não
apenas aos sócios da instituição,
como também a outros ex-milita-
res que sofrem de stress pós-trau-
mático. «A necessidade mais im-
portante é olhar para esta gente na
casa dos 60 anos e que combate-
ram nos teatros africanos e que
estão com problemas de saúde,
psicológica e de equilíbrio emocio-
nal. E instituições como a Liga e
outras, devem estar preparadas
para dar resposta. É isso que temos
estado a fazer», sustentou.

O presidente do Núcleo de Braga
afirma que o stress pós-traumático
é porventura o problema mais agu-
do que afecta a geração dos 60
anos. 

Diário do Minho – Lisboa
Edição n.º 28679 de 12-11-2009

Apoio à Liga dos Combatentes

A Câmara de Cabeceiras de Basto
atribuiu um apoio de 375,00 Euros
ao Núcleo Regional de Braga da Liga
dos Combatentes. A instituição, com
sede no Beco do Eirado, em Braga,
congratula-se com o gesto da autar-

O Governador Civil de Faro, Carlos
Silva Gomes, enalteceu a dedicação
dos militares às causas humanitárias,
tendo salientado que “são sobretudo
os combatentes, quem mais distin-
gue e valoriza um bem tão precioso
como a vida”.

Silva Gomes falava durante a ceri-
mónia de homenagem aos antigos
combatentes realizada no cemitério
da Esperança em Faro.

O governador referiu que a luta
contra o individualismo e a indiferen-
ça, enquanto dois dos principais pro-
blemas que dominam cada vez mais
a nossa sociedade, constitui uma das
missões a que os militares, mais do
que ninguém sabem dar o devido
valor.

Não há ninguém mais anti-indivi-
dualista e que mais lute contra a
indiferença, que um militar, e são
muitos aqueles que fizeram e fazem
da defesa da vida, que é o nosso bem
mais precioso, o seu grande combate,
muitas vezes com o sacrifício da pró-
pria vida, por isso merecem da nossa
parte todo o respeito e uma sentida
homenagem, observou. 

Região Sul
Edição n.º 784 de 04-11-2009

O presidente da Liga dos Combaten-
tes, general Chito Rodrigues, lançou
um apelo ao Governo angolano para
colaborar na identificação e dignifica-
ção dos militares portugueses que
morreram em Angola durante a guer-
ra colonial (1961-1974).

“Apelo aos nossos amigos angola-
nos para permitirem à Liga dos Com-
batentes entrar em Angola para tratar
dos militares mortos em combate”,
afirmou à Lusa Chito Rodrigues, lem-
brando que essa colaboração já acon-
tece na Guiné-Bissau, Moçambique,
Cabo Verde e São Tomé e Príncipe,
onde têm sido realizadas missões no
âmbito do programa “Conservação da
Memória”.

“Ainda não encontramos uma porta
aberta para atuar em Angola, ao lon-
go dos últimos cinco anos” em que a
Liga tem contatado com vários ele-
mentos do Governo de Luanda, “sem
obter qualquer resposta”, reforçou. 

“Não é desígnio do Estado portugu-
ês” a trasladação dos restos mortais
antigos combatentes

O presidente da Associação 25 de
Abril, Vasco Lourenço, considerou que
“não é desígnio do Estado português
fazer uma campanha” para promover
a trasladação dos restos mortais dos
antigos combatentes da Guerra Colo-
nial.

Em declarações à agência Lusa, Vas-
co Lourenço deplorou o que considera
ser uma “exploração demagógica” em
torno do assunto e defendeu que “o
local mais próprio” para enterrar os
antigos militares falecidos “é no local
onde morreram em combate”.

“Se houver familiares que façam
muita questão de que os seus famili-
ares lá mortos regressem não vejo
nada em contrário. Não me parece é
que seja um desígnio do Estado portu-
guês fazer uma campanha para que
regressem todos, principalmente
quando se entra na demagogia”, en-
fatizou. 

quia cabeceirense, em particular do
seu presidente, Joaquim Barreto. 

Diário do Minho – Lisboa
Edição n.º 17 de 17-01-2010

Já está disponível
na Loja da Liga, o CD
com o nosso Hino.
Agora já podemos
tocá-lo e cantá-lo
nas festas dos
nossos convívios
e cerimónias oficiais.

Uma delegação do US General and Flag Officer no total de 22 oficiais
generais das Forças Armadas Americanas acompanhados do Adido de
Defesa Americano em Lisboa e do Cor Alvéolos do EMFA, visitaram o Forte
do Bom Sucesso e o Museu do Combatente.

Foram recebidos pelo Presidente da Direcção Central, General Joaquim
Chito Rodrigues, Tenente-coronel Borges e Dra. Catarina.

Iniciaram a visita com a colocação de uma coroa de flores no Monumen-
to aos Combatentes do Ultramar à qual se seguiu a assinatura do Livro de
Honra da Liga dos Combatentes e a visita às exposições existentes no
Forte, tendo sido grande o interesse pela exposição “Dois Olhares sobre
o Afeganistão”.

Hino da Liga
dos
Combatentes

Mar aberto terra ardente

Portugal em nossa frente

precisa de todos nós

é premente prosseguir

uma pátria que a sorrir

sempre evoque os seus avós

Das raízes que nós fomos

e combatentes que somos

dando a eterna imagem

que dentro de nós traremos

entre dons e bens supremos

de Portugal, de Portugal,

de Portugal, a coragem

A pátria por nós espera

todos somos tronco e hera

numa inteira doação

rufem heróicos tambores

seremos continuadores

da sua perpetuação

Pisemos o chão bem forte

obreiros da própria sorte

em segurança total

das luzes da nossa glória

digamos olhando a história

combatentes, combatentes

combatentes por Portugal
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Oficiais americanos visitam
o Forte de Bom Sucesso
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  Posta  restante

Coisas dos Combatentes

Como sabemos, a mais antiga Insti-
tuição de combatentes existente em
Portugal é a Liga dos Combatentes.

Conhecemos os motivos que esti-
veram na origem da sua fundação,
em 1924, após esforços persistentes
dos seus mentores, iniciados no ano
imediato (1919), após o termo da I
Guerra Mundial.

Para quem não saiba ou esteja es-
quecido, deixe-se dominar pela curio-
sidade, consulte o site da Liga e ficará
a saber tudo sobre a mesma, seja do
seu passado, presente e até futuro,
designadamente acerca do apoio que
vem prestando aos ex-combatentes
mais carenciados, com enfoque espe-
cial no âmbito da saúde e socioeconó-
mico.

Sendo, pois, a Liga dos Combaten-
tes a grande Casa-Mãe, capaz de al-
bergar todos os seus filhos, podere-
mos questionar-nos das razões que
levaram alguns destes a não quere-
rem fazer parte dela!

Num mero exercício retórico, atre-
vo-me a teorizar sobre algumas:

- Fundaram as suas Associações por
ignorarem a existência da Liga dos
Combatentes?

- Apesar de serem ex-combaten-
tes, não se identificavam com os
princípios e fins da Liga?

- Esta não quis recebê-los no seu
seio?

- Avaliaram a sua situação de ex-
combatentes com tal especificidade,
que consideraram a Liga incapaz de
as absorver e tratar?

- … Ou foi o atávico individualismo
português, e/ou sede de protagonis-
mo que os levou a quererem viver
“orgulhosamente sós”?

Por certo, pelo menos alguns des-
tes motivos estiveram na génese do
surgimento destas Associações.

O que questiono é se os seus diri-
gentes e associados continuam hoje a
considerar válidas as razões do seu
afastamento. É que, se assim for, co-
meço a temer pela qualidade de vida
dos seus últimos associados, à medi-
da que o seu número for escasseando

e deixarem de ter forças e meios
humanos para se bastarem a si pró-
prios.

Será, receio, um triste fim para as
suas Associações e para si próprios,
mesmo que estejamos a falar apenas
de associativismo comunitário. A não
ser que entretanto subvertam os es-
tatutos que os levaram à sua criação
e designação, injectando-lhes “san-
gue novo”, mas que em pouco ou
nada se identificará com o “sangue”
que as fundou.

Como sabemos, só por mera hipó-
tese académica a Liga dos Combaten-
tes correrá este risco, felizmente, pois
todos os dias se renova com a entrada
de novos elementos, a assumpção de
novos projectos e de novas ideias. Isto
porque, a partir de certo momento,
soube virar a página, modernizar-se,
adaptar-se aos novos tempos!

Nestas circunstâncias, não seria tem-
po destas Associações que, repito,
irão extinguir-se a médio prazo por si
próprias, repensarem a sua situação e
começarem a encarar a possibilidade
de virem a integrar-se no seio da
grande família que constitui a Liga
dos Combatentes e onde naturalmen-
te cabem todos os Ex- e novos comba-
tentes portugueses, qualquer que seja
a sua Arma e especialidade?

Sinceramente, penso que se algu-
ma vez foram desenterrados macha-
dos de guerra, já é mais do que tempo
de os voltar a submergir nas profun-
dezas da terra!

- Primariamente, em benefício da-
queles ex-combatentes que, a man-
ter-se tudo como está, um dia podem
vir a sentir-se tristemente abandona-
dos e sós.

- Mas também porque a união faz a
força!

- E ainda porque os recursos gastos
com todas as nossas Associações e
que, maioritariamente, saem dos bol-
sos de todos nós, contribuintes, além
de escassos, dada a forma como pre-
sentemente são dispersos, em meu
entender seriam muito melhor racio-
nalizados se fossem centralizados
numa única entidade. Devidamente
fiscalizada, como é óbvio.

Quem dá o primeiro passo, tendo
em vista o estabelecimento de pon-
tes de diálogo?

Sabemos que há sempre alguém
que pratica o lema “dividir para rei-
nar”. Mas será este um lema que inte-
resse a algum combatente ou ex-com-
batente? Com que objectivo?

As minhas fraternais saudações a
todos os Combatentes de Portugal,
independentemente das suas Armas
e especificidades!

(Silvino. D. Ferreira / Maj. FA. Ref.
/ sdamasiof@sapo.pt)

Mais convívios

Recebi, hoje, a revista n.º 350, de
Dezembro de 2009, que eu, há mais
de 30 anos considero a minha/nossa
revista. Foi com algum pesar que cons-
tatei que as “ rubricas “  direccionadas
para os antigos combatentes foram
excluídas, (faço votos que seja tem-
porariamente) do alinhamento nor-
mal da nossa Revista, nomeadamen-
te a publicitação dos encontros de
antigos combatentes, realizados ou a
realizar.

Com os meus melhores cumprimen-
tos. 

José de Carvalho - Sócio n.º 84666

Parabéns

Apraz-nos registar a qualidade evi-
denciada pela  revista  "O Combatente".

O último número (Edição 350 de
Dezembro 2009)  tem sido objecto
de manifestação de muito agrado
por parte de alguns dos nossos asso-
ciados.

Parece-nos que se está a conseguir
uma revista de muita qualidade que
concilia  os aspectos positivos da  "an-
tiga"  com a  modernidade editorial da
nova.

 Parabéns  à  equipa  do Combatente! 

José Faustino Esteves Fernandes
T.Cor. (reserva)



41
 l 

Co
m

ba
te

n
te

 M
ar

ço
 2

01
0

  
 

 

Tome nota

Museus da Politécnica
Rua da Escola Politécnica, 60, Lisboa
23 de Fevereiro a 23 de Abril
Horário
Terça a Quinta e Domingos: 10h00-18h00
Sexta/Sábados: 10h00-24h00
Tel. 213614660
O Museu da Presidência da República
inaugurou no  dia 23 de Fevereiro, no
Antigo Picadeiro dos Museus da Politécni-
ca, em Lisboa, a exposição “Portugal nas
Trincheiras: a I Guerra da República”.
No ano em que se comemora o primeiro
centenário da República Portuguesa, esta
iniciativa pretende evocar o primeiro
grande acontecimento internacional em
que participou o regime instaurado em
1910. É, também, uma oportunidade para
homenagear o Combatente português da
I Guerra Mundial, através da evocação do
seu dia-a-dia, das suas alegrias, angústias
e memórias.
Graças ao apoio da Liga dos Combatentes
que disponibilizou cerca de cem peças e
outros documentos do seu acervo
museológico e de dezenas de particula-
res, que se associaram a esta iniciativa,
foi possível reunir um conjunto muito
significativo de peças e documentos
relativos à presença das tropas portugue-
sas na frente de guerra europeia. Desde a
partida das tropas para a Flandres – em
Fevereiro de 1917 –, até à evocação da
memória da Guerra através da Arte, a
exposição mostrará a preparação das
tropas; a forma de fazer a guerra; o
quotidiano dos soldados; a Saúde em
contexto de guerra; o que foi a Batalha
de La Lys; o papel dos Presidentes da
República Portuguesa no conflito e como
acabou a guerra, em Novembro de 1918,
e se chegou ao Tratado de Versalhes de
1919.

Portugal nas Trincheiras

CCB
As Meninas de Wilko
Emilia Romagna Teatro Fondazio-
ne/Alvis Hermanis

A mais recente criação de Alvis
Hermanis é um convite à explora-
ção do universo sensível do
encenador. Uma obra plena de
melancolia e uma reflexão sobre
a inexorável passagem do tempo.
19 e 20 Mar 2010 - 21:00
M/12 ANOS
Grande Auditório
Ao aproximar-se dos 40 anos,
Wictor, personagem principal do
romance de Jaroslaw Iwaszkiewi-
cz, vai reviver sensações experien-
ciadas quinze anos antes, durante
umas férias, na companhia de
seis meninas. De volta à sua
antiga estância de veraneio e na
presença das agora "senhoras" de
Wilko, relembra o período
longínquo da sua iniciação
erótica.

Exposição Serralves

Lourdes Castro e Manuel Zimbro:
A Luz da Sombra

06 MAR - 13 JUN 2010 - MUSEU
Esta exposição reúne antologica-
mente pela primeira vez os
trabalhos de Lourdes Castro e de
Manuel Zimbro, companheiros e
colaboradores na vida e no trabalho
ao longo de mais de três décadas.

TEATRO

O encontro  versou a obra “As Má-
goas do Império” do Cor. David

Martelo tendo sido prelector o Prof.
Dr. Henrique Gouveia. Com 46 pre-
senças e após as intervenções do
autor e prelector, seguiu-se um inte-
ressante debate moderado pelo Cor.
Barão da Cunha, destacando-se entre
outras, as intervenções do TCor. Bran-

Tertúlia “Fim do Império”
Oeiras/Cascais

Realizou-se em 23
de Fevereiro  na Livraria /

 /Galeria Verney,
o 10.º Encontro da Tertúlia

“Fim do Império”, uma
iniciativa do Núcleo de Oeiras/

/Cascais da LC, com o  apoio
da Câmara Municipal de Oeiras.

dão Ferreira, Cor. Amaro Bernardo, do
editor Daniel Gouveia e de Aranha
Menezes.

Do debate resultaram as seguintes
questões: Houve ou não Império?

 A atitude dos portugueses era im-
perial?

Terá o Império sido benéfico ou
prejudicial a Portugal?

O actual regime corresponde às
preocupações do  recuperado “Velho
do Restelo”?

O encontro foi aberto e encerrado
pelo presidente do Núcleo e teceu
algumas considerações sobre a maté-
ria e reiterou a intenção de promover
um debate mais aprofundado sobre a
existência, de facto, do Império. 

Visitou a Liga dos Combatentes a
Senhora D. Felicia Peillaux, há mais

de vinte anos porta-estandarte da
Liga dos Combatentes em França. Fi-
lha de Combatente da I Grande Guer-
ra, hoje com 84 anos continua erguen-
do o Guião da Liga dos Combatentes
em todas as Cerimónias Oficiais em
França, quer de âmbito nacional quer
de âmbito internacional.

Convidada para estar presente a
23FEV, na inauguração da Exposição
da I Grande Guerra levada a efeito
por iniciativa do Museu da República
e em que a Liga dos Combatentes
colaborou activamente com a ce-
dência de cerca de uma centena de
peças, visitou no dia seguinte a Sede

da Liga acompanhada de sua filha,
tendo sido recebida pelo Presidente
da Direcção Central, Gen. Chito Rodri-
gues e almoçado com a Direcção Cen-
tral.

O seu sentimento de amor à Liga
dos Combatentes e aos seus valores

mais uma vez foram evidentes, sen-
do notória a sua grande satisfação
por visitar pela primeira vez a sede
de uma Instituição que serviu e viu
servir os seus antepassados com
um sentimento verdadeiramente pa-
triótico.

Uma visita
especial

Correio em tempo de guerra

Em memória dos 60 milhões
de mortos e das centenas de
milhões de seres humanos que
foram afectados pela II Guerra
Mundial, o Museu do Combatente
(Lisboa – Forte do Bom Sucesso) irá
apresentar, entre 26 de Abril e 31
de Maio de 2010, uma exposição
de objectos postais circulados
durante o conflito.
Trata-se de um evento cultural no
âmbito da História Militar
e da História Postal em que serão
exibidos, num contexto cronológico
e dos teatros de operações,
exemplares da correspondência
de militares, refugiados,
prisioneiros de guerra, campos
de concentração, etc.
Esta exposição terá uma pré-
-apresentação ao público no Clube
Militar de Oficiais de Setúbal,
durante o período de 10 a 18 de
Abril de 2010.

Museu do Combatente – Lisboa

Encontra-se
patente ao
público, no
Forte do Bom
Sucesso  –
Museu do
Combatente,

junto à Torre de Belém diversas
exposições temporárias subordina-
das aos seguintes temas:

- Metamorfoses
- Os Militares e a Arte (Até 18 de
Março)
- Acrílicos sobre tela - De Ricardo
Castro Nunes (inauguração 19 de
Março)

Exposições Permanentes

- O Soldado Português no Século XX
- Conservação das Memórias
- Equipamento Militar
- Fortaleza do Século XVIII
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4 sugestões de leitura

O 14 DE INFANTARIA

Autor: Regimento de Infantaria 14 [de
Viseu ou dos Viriatos] [RI 14] – Coronel Rui
Moura e Coronel João Porto.

Editora: Regimento de Infantaria 14
Distribuição: Coronel João Porto 232

425 072 / 96 134 55 50

Eis a história vivida em cada página,
narrando a gesta de militares que, ser-
vindo o “14”, serviram o Exército e
Portugal, ao longo dos tempos e das
“brisas” que então sopravam.

A Senhora da Beira, assim carinhosa-
mente apelidada a cidade de Viseu,
merecia este distinto louvor prestado a
tantos dos seus filhos e aqueles que ao
longo do tempo a adoptaram como sua
cidade, servindo a sua Unidade Militar.

Contada em forma de Livro, escrita
com letras de afecto e ilustrada com
fotografias perenes, a história do “O 14
de Infantaria” é, toda ela, um suave
drapejar de memórias, de factos plenos
e de recordações que, folha a folha,
agitam suavemente os sentimentos,
humedecem os olhos, projectam cida-
dania e explicam como participou o
“14” no escrever de páginas por Portu-
gal, fossem elas páginas sóbrias ou
quase sempre heróicas.

Dois Comandantes recentes do “14”,
“de Viseu” ou dos Viriatos, lhe deram o
seu contributo de investigação e o seu
carinho de escultores de sentimentos
gráficos. Outros o haviam efectuado já,
publicando oportunamente livros com os
seus meios e capacidades de então, mas
este “14 de Infantaria” acrescenta ainda
mais riqueza ao anteriormente relatado,
pelo grafismo, pela qualidade do material
empregue, pela fidalga adequação das
mensagens disponibilizadas ao leitor,

deixando antever esforço e muita criativi-
dade dos autores, afirmando-se entre os
que honram a divisa da Unidade “cuja
fama ninguém virá que dome”.

Diz a lenda que foi Viriato quem forjou
a Alma dos que servem “O 14 de Infan-
taria” e até isso o livro dá a entender…

Quissonde (Angola 65/67)

Autor: Rodrigues Miguel
Edição: Papiro Editora
Contacto: Campo Mártires da Pátria,

n.º 59 – 1.º Dto - 1150-226 Lisboa
Tel: 21 603 67 29 – TM: 96 742 13 93
E-mail: infolisboa@papiroeditora.com

António Luís Costa Rodrigues Miguel,
nasceu a 18 de Outubro de 1940 na
cidade do Porto.

Concluiu a sua formação em Enge-
nharia no Instituto Superior de Enge-
nharia do Porto, no ano de 1962.

Em 1963 é chamado a prestar serviço
militar obrigatório na Arma de Enge-
nharia no Continente e em Angola. 

Em Nome da Pátria

Autor: João José Brandão Ferreira
Edição: Livros d’Hoje – Publicações

Dom Quixote
Contactos: brandaof@sapo.pt

João José Brandão Ferreira, Tenen-
te-Coronel Piloto Aviador, Comandan-
te de Linha Aérea e mestre em Estra-
tégia pelo ISCSP.

Em Nome da Pátria aborda os contro-
versos temas da sustentabilidade das
operações militares e das razões que
levaram à desistência nacional de pros-
seguir o combate quando, aparente-
mente, a guerra estava ganha, e, sobre-
tudo, da justiça e do direito do nosso
País em fazer a guerra. «Tudo não terá
passado de uma «grande traição»? 

Jogos Africanos

Autor: Jaime Nogueira Pinto
Edição: Esfera dos Livros
Contactos: 21 340 40 60 /
21 381 56 00 ou geral@sodilivros.pt

Jaime Nogueira Pinto descobriu Afri-
ca nas gravuras dos exploradores por-
tugueses do Séc. XIX, quando a chuva o
confinava a casa e o sótão ficava por
sua conta. Das histórias que se chega-
vam nos quadradinhos do Mosquito e
do Cavaleiro Andante e dos heróis e
vilões das Minas de Salomão ficou-lhe
uma África romântica, cenário de via-
gens e de aventuras.

Quando em 1974 aterrou em Angola,
encontrou uma outra África: mais real,
mas não menos apaixonante. A partir
daí, na pele de actor, espectador ou
figurante, viveu intrigas e momentos
decisivos: do caos dos últimos dias do
império ao fim das guerras civis de
Moçambique e de Angola.

Histórias de acontecimentos e mo-
mentos trágicos, dramáticos ou diverti-
dos, num relato fundamental para com-
preender a história recente de África e
os corredores do poder. 



  
 

 


