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Exmo. Senhor Presidente da Comissão Parlamentar da Defesa Nacional 
Senhor Gen Presidente da Assembleia Geral da Liga dos Combatentes 
Senhores Almirantes e Generais 
Ilustres Membros Honorários 
Ilustres Membros do Conselho Supremo 
Senhor Presidente do Conselho Fiscal 
Membros da Direção Central 
Presidentes das Associações de Combatentes aqui presentes 
Presidentes dos Núcleos da Liga de Combatentes 
 
Minhas senhoras e Meus senhores 
Ilustres Convidados 
 
  
As minhas primeiras palavras são de profundo agradecimento pela vossa 
presença dando a esta tomada de posse um relevo que nos desvanece e nos 
ultrapassa. Há precisamente três anos que iniciámos este novo desafio da 
nossa vida, no final de uma carreira que nos exigiu sacrifícios, mas que valeu a 
pena ser vivida. Conscientemente, sem nada buscar, nem mais prestígio nem 
mais recompensas materiais, aceitámos assumir a presidência de uma 
Instituição secular, patriótica e humanitária, num desafio ao cumprimento 
voluntário de um dever que se situa muito para além do próprio dever e ronda 
sacrifício pessoal e familiar. Tem porém como retorno o sentimento 
reconfortante da continuação do exercício da defesa de valores individuais e 
coletivos em que sempre acreditámos. Nisso fomos acompanhados, por 
camaradas militares e civis na Direção Central e nos 66 núcleos espalhados 
pelo país. Foi o seu apoio e o seu exemplo que nos ajudou a chegar até aqui. 
 
Os objetivos estatutários da Liga e a ação desenvolvida tendo em vista a sua 
prossecução na defesa dos valores superiores do país e na defesa da memória 
e dignidade dos Combatentes por Portugal, foram igualmente o verdadeiro 
sustentáculo da razão da nossa força, do nosso querer e das nossas certezas. 
Estabelecemos um Plano de Ação e procurámos com determinação cumpri-lo, 
com exigência e julgamos alguma inovação. Definimos e lançámos também 
Planos Estruturantes que gostaríamos de levar tão longe quanto possível por 
forma a torná-los realidade, nos campos da Solidariedade e Apoio Mútuo, 
(Programa Liga Solidária), da Conservação das Memórias (Programa 
Cemitérios e Talhões), da Cultura Cidadania e Defesa dos Valores Nacionais, em 



especial junto da Juventude (Programa Cultura Cidadania e Defesa) e do 
Programa Inovação e Modernização da Liga dos Combatentes. Ao propormo-
nos aprofundar esses planos numa ótica de continuada Imagem Renovada da 
nossa Instituição e sentirmos que essas nossas intenções tinham da parte dos 
órgãos sociais e Núcleos da Liga dos Combatentes, o reconhecimento do 
trabalho desenvolvido e o apoio da orientação prosseguida, levou-nos a 
acreditar ser possível e esperamos que ainda útil, mantermo-nos mais algum 
tempo à frente dos seus destinos. Por isso, aqui estamos hoje tranquilamente, 
propondo – nos continuar a ser dignos do trabalho dos nossos antecessores 
continuando a fazê-lo: 
 

• Através de um continuado esforço de relançamento da Imagem 
Renovada da Liga dos Combatentes 

 
• Através de uma cooperação permanente com os órgãos de soberania e 

da administração pública na prossecução dos nossos objetivos. 
Nomeadamente a exaltação dos deveres e a defesa dos direitos dos 
membros da nossa Instituição e dos Combatentes em geral 

 
• Através da promoção de uma organização mais dinâmica, com base na 

exaltação da História e dos valores e que seja uma verdadeira 
interlocutora entre um passado recente - os combatentes da guerra do 
ultramar - e um presente que será o futuro da nossa razão de ser - os 
combatentes das Missões de Paz. 

 
• Através de um esforço de bom entendimento com as autoridades civis 

e a comunicação social para defesa das nossas causas e resolução dos 
nossos problemas 

 
• Através de um esforço para encontrar formas inovadoras de obter ou 

criar novos recursos que permitam alargar a ação da Liga na 
prossecução do seu histórico e verdadeiro Plano de Inclusão Social dos 
Combatentes. 

 
  
 
Meus Senhores 
 
É para mim uma honra continuar a usufruir da vossa confiança na Presidência 
de uma Instituição a que nos dedicámos e aprendemos a conhecer 
profundamente nos últimos três anos, num encontro permanente entre a 
História e o Homem real. Uma palavra de profundo agradecimento aos que 
estiveram connosco no mandato anterior: dirigentes, membros e funcionários. 
Igualmente para aqueles que com o mesmo sentimento decidiram aceitar o 



meu desafio para continuarmos e aos que se nos juntam. Renovo os meus 
agradecimentos pela vossa presença e permitam-me que termine com o nosso 
lema. 
 

Liga dos Combatentes 
 

Valores Permanentes 
 

Liga dos Combatentes 
 

Em todas as frentes. 
 
 


