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Minhas Senhoras e Meus Senhores 
 
O dia de hoje não é apenas mais um dia festivo e evocativo. 
 
Hoje, dia 24 de março de 2017, ficará na História da Liga dos Combatentes, mas 
também na História da Região Autónoma da Madeira e do Comando Operacional da 
Madeira . O poder Legislativo , Executivo e judicial da Madeira e o Mais Alto 
Responsável Militar Nacional o General CEMGFA e Regional o Major-General 
Comandante Operacional reúnem-se, simbolicamente em casa dos antigos 
combatentes, na atual "Casa do Combatente" para homenagearem e evocarem a 
Memória dos caídos e para festejar o aniversário dos combatentes de Hoje. 
 
Parecendo vulgar, é inédito e é histórico. O trabalho que conduziu à transformação 
deste espaço, conduziu a ser possível a sua utilização para esta finalidade. 
 
Exmo. Senhor Juiz Conselheiro Ireneu Barreto Ilustre Representante das Republica na 
RAM 
Em meu nome pessoal e de todos os combatentes e membros da Liga dos Combatentes, 
nomeadamente dos Combatentes Madeirenses agradeço e felicito V. Ex5 pela iniciativa 
de evocar o Centenário da Grande Guerra e homenagear os Madeirenses que nela 
sofreram e nela caíram. 
 
E sobretudo compreender o valor que para nós tem, o facto dessa homenagem se 
realizar neste espaço, hoje Casa do Combatente, sede do Núcleo da Liga dos 
Combatentes no Funchal. 
 
Agradeço profundamente todo o apoio moral e material que tem proporcionado à 
nossa Instituição e aos Combatentes Madeirenses. 
 
Exmo. Senhor General Pina Monteiro, Ilustre CEMGFA 
 
Agradeço o convite de V. Ex- para poder ter a honra de participar na cerimónia militar 
evocativa do Aniversário do Comando Operacional da Madeira. 
 
"A nossa Liga” forma como carinhosamente a trata, honra-se de o ter como Membro e 
como Vogal de Honra do seu Conselho Supremo. Queira aceitar o meu testemunho 
público do apoio, compreensão e incentivo que temos recebido de V.Exª materializado 
das mais variadas formas e atitudes. Muito e Muito obrigado. 
 
Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Legislativa Dr. José Lino é uma honra a sua 
presença 



Exma. Sra. Dra. Susana Prada em representação do Exmo. Senhor Dr. Miguel 
Albuquerque, Ilustre Presidente do Governo Regional da Madeira. 
 
Agradeço a compreensão e apoio que vem dando a mais esta família Madeirense, ao 
contributo dado para a resolução de algumas dicotomias e à esperança que nos 
transmitiu de que em breve seja possível dispormos, neste espaço, da Casa 
Comunitária de apoio aos Combatentes e famílias. 
 
Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal do Funchal Dr. Paulo Cafofo. 
 
Foi com o apoio da Câmara Municipal do Funchal e dos seus serviços que foi possível à 
LC transformar um espaço abandonado, em ruínas e inacessível numa Sede do Núcleo 
da LC que muito nos honra, e dignifica, constituindo mais um ponto de atração do 
Funchal, um lugar de memória militar. 0 vosso apoio continua a ser fundamental para 
continuarmos e para que sejamos cada vez mais úteis, visíveis e credíveis na sociedade 
madeirense, promovendo os seus valores e praticando a solidariedade. 
 
Exmos. Major General Rui Clero, ilustre Comandante Operacional e Comandante da 
Zona Militar da Madeira. 
 
A celebração do aniversário do Comando Operacional da Madeira, conjuntamente com 
a evocação do Centenário da Grande Guerra, na Casa do Combatente, Sede da Liga dos 
Combatentes no Funchal, só é possível pela compreensão profunda dos Valores 
Nacionais e das FA, pela inteligência e clarividência do atual Comandante Operacional 
da Madeira, complementados com a sua interpretação que feita do que sabemos ser o 
entendimento de Sua Exª o General CEMGFA. 
 
Há coisas que se não agradecem, sentem-se e registam-se profundamente. 
 
Permitam-me que evidencie e sublinhe a extraordinária dedicação e empenho do TCor 
Laureano Presidente do Núcleo desde há doze anos e a cujo trabalho se deve a 
recuperação deste espaço. 0 apoio financeiro da Direção Central e o apoio de Serviços 
da Câmara do Funchal permitiu, que após estes doze anos de trabalho, pudéssemos 
chegar aqui, embora falte ainda algum caminho a percorrer. 
 
Ilustres convidados, Senhores Generais, entidades civis militares e religiosas, 
acabamos de evocar acontecimentos da GG. 
 
Vamos hoje homenagear dois Madeirenses caídos em Angola, um em Cuangar, outro 
em Naulila, no ano de 1914. A eles juntaram-se outros dois Madeirenses caídos na 
Flandres, um em 1917 e outro em 09 de Abril de 1918 em La Lys. 
 
Todos morreram em combate. Outros distinguiram-se na vida Nacional, após terem 
participado na Grande Guerra. 
 
Sublinho dois Madeirenses ilustres da vida nacional e se distinguiram como militares e 
como Políticos. 



0 general Vicente Freitas, que foi Presidente da Câmara do Funchal e Primeiro Ministro 
de Portugal e foi agraciada com a mais alta distinção Nacional, a Torre Espada. 
 
O outro o Major Américo Olavo que se ofereceu para participar na GG, foi Comandante 
de Companhia tendo sido feito prisioneiro, depois condecorado com a Torre Espada 
por ações, em Combate, Ministro da Guerra e morto aos 44 anos em 1927 em ações 
"reviralhistas” após o 28 de Maio. 
 
Termino sublinhando mais uma vez a honra de ver este espaço, a nossa casa de 
Combatentes, ser utilizada de uma forma conjunta para evocar sentimentos comuns. 
 
Hoje é um dia, que deve ser tomado como exemplo e que merece ser vivido por uma 
Instituição nascida na GG e que há um século a esta parte tem mantido viva a memória 
dos que se bateram e dos que ali caíram. 
 
Muito obrigado por nos terem dado esta oportunidade. 
 
Senhor General CEMGFA e Gen Comandante Operacional da Madeira vive a LC um 
período de Passagem do Testemunho. 50% dos nossos 100 Núcleos Nacionais têm já 
como dirigentes oficiais e sargentos que fizeram as Operações de paz e Humanitárias. 
Apelo a V. Ex- para que ajudem a que isso se possa verificar na Madeira e o Presidente 
do Núcleo TCor Laureano possa ter o apoio que necessita para ver continuado o 
trabalho que estamos desenvolvendo. 
 

Funchal, 24 de Março de 2017 


