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Exmo. Senhor Ministro de Estado e da Defesa Nacional 
Exmo. Senhor Secretário de Estado da Defesa e dos Antigos Combatentes 
Exmo. Senhor General Chefe do Estado-maior do Exército 
Exmo. Senhor General representante do Senhor General Chefe do Estado-maior da 
Armada 
Exmo. Senhor General representante do Senhor General Chefe do Estado Maior da 
Força Aérea 
Exmos. Senhores Diretores Gerais, senhores Almirantes e senhores Generais 
Exmo. Senhor General Presidente da Assembleia Geral 
Exmo. Senhor Presidente do Conselho Supremo 
Dignos representantes das Associações congéneres 
Representantes dos Núcleos da Liga 
 
Caros Camaradas e amigos 
Minhas Senhoras e meus Senhores 
 
  
As minhas primeiras palavras são de agradecimento. 
 
A V. Exa. Senhor Ministro da Defesa Nacional e a V. Exa. Senhor Secretário de Estado 
da Defesa e dos Antigos Combatentes pela presença neste ato, pelo que ela 
representa de estímulo pessoal, demonstração de apoio institucional e de 
confirmação inequívoca de ser a resolução dos problemas que afetam este sector 
da sociedade portuguesa, uma prioridade para o Ministério da Defesa Nacional. 
Agradecimento a quem se lembrou de me propor para este cargo. A todos os que 
apoiaram essa ideia. Finalmente aos que em Assembleia Geral de 06 de Maio me 
elegeram. Agradeço igualmente a presença de todos os que se quiseram associar a 
esta cerimónia de tomada de posse. 
 
Assumo funções de Presidente da Direção Central no ano em que a Liga dos 
Combatentes assinala o seu 80º. Aniversário. Parecendo altura de começar a 
escrever-se a sua brilhante História é também momento para nos iluminarmos com 
a clareza dos seus fins, na prossecução do seu futuro. Fundada em 1923 com o nome 
de Liga dos Combatentes da Grande Guerra, passou a designar-se em 1960 por Liga 
dos Combatentes e a aceitar a inscrição dos combatentes das Campanhas do 
Ultramar Português. Hoje, com as alterações efetuadas nos estatutos, 
nomeadamente em 1999, o seu âmbito é bem mais amplo e o seu universo bem mais 
abrangente. Deixando de ser uma sociedade fechada, pode no aprofundamento da 
prática dos seus estatutos, tornar-se uma sociedade aberta aos cidadãos, a título 
individual ou coletivo, nacionais ou estrangeiros. 



 
Não somos pois uma instituição que tem a sua esperança de vida em ex- 
combatentes de uma determinada guerra, mas que tem a garantia da perenidade 
da sua vida nos cidadãos combatentes do passado, atuais e futuros. Daqui resultará 
ser fundamental desenvolver um esforço comum no alargamento e 
rejuvenescimento dos sócios quer combatentes, quer efetivos, quer 
extraordinários. Quanto aos primeiros procurando a aderência de mais sócios, entre 
os cerca de 500.000 que recentemente se identificaram perante o MDN. Quanto aos 
segundos, os efetivos, procurando o apoio dos três ramos das Forças Armadas para 
que qualquer militar tenha prazer e sinta honra em ser sócio de uma instituição 
como a nossa, incentivando a criação interna da figura de Representante da Liga 
junto das Unidades e Estabelecimentos das Forças Armadas e das Forças de 
Segurança. Quanto aos terceiros, os extraordinários, envolvendo as próprias 
famílias na nossa vivência institucional. 
 
Uma atenção especial para os cônjuges, a quem é dedicado um artigo nos estatutos, 
procurando dar à Liga uma presença feminina alargada que se impõe, hoje que a 
mulher assumiu o seu lugar nas Forças Armadas e de Segurança. Como testemunho 
e espero como exemplo a ser livremente seguido, acaba a minha mulher de se fazer 
sócio extraordinário. Apelo a todos os sócios que façam o mesmo. A ser assim, seria 
uma atitude que teria uma influência futura profunda na própria vida da instituição. 
Tudo feito com respeito pelo Princípio da Unidade em torno dos nossos valores. Do 
Soldado Desconhecido ao Herói Público. Da Mulher Soldado à Mulher Polícia. De 
qualquer elemento das Forças Armadas, das Forças de Segurança ou Organização 
Civil que tenha participado em missões de defesa, de segurança, de soberania, 
humanitárias, de paz, ou de cooperação. Enfim de qualquer cidadão que vista, ou 
tenha vestido, a honrosa farda de um dos três ramos das Forças Armadas. 
 
Não pretendemos que os sócios sejam um mero somatório de indivíduos, mas que 
sejam e se sintam pessoas, singulares e coletivas e que, como pessoas, estabeleçam 
relações entre si e com a Liga e criem uma cultura de pensamento e de ação como 
verdadeiros e permanentes combatentes por valores morais e sociais superiores, no 
interesse da instituição e do país. Sempre no respeito do Princípio da Dignidade. 
 
É de facto importante que todos, sabendo que como combatentes, se situam entre 
os mais poderosos símbolos nacionais, o sintam. Que, como tal, se devem constituir 
em modelos de comportamento e exemplo para a sociedade em geral e para a 
juventude em particular. Os combatentes, que sentiram física e psicologicamente 
as agruras da guerra, da manutenção da paz ou da perda da liberdade, podem 
contribuir, com o seu conhecimento e participação ativa, na cooperação entre as 
nações para uma paz mais durável e justa e para a liberdade dos homens e dos 
povos. São uma insubstituível reserva moral dos restantes sócios e dos cidadãos. 
Perante estes, devem assim constituir-se num meio que continua a poder prestar 
serviços à comunidade e não constituir-se num peso e num estorvo dessa mesma 
comunidade. 


