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Exmo. Senhor Ministro da Defesa Nacional Dr.  João Gomes Cravinho, Excelência  
Exmos Senhores Deputados à Assembleia da República  
Exma. Senhora SERHAC   Profº Dra. Catarina Sarmento e Castro  
Exmo. Senhor Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada Almirante António Calado  
Exmo. Senhor Presidente da Câmara de Loulé Dr.  Vitor Aleixo  
Exmo. Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Alte António Martins 
Autoridades Civis, Militares e Religiosas  
Exmo. Senhor Presidente do Núcleo de Loulé da Liga dos Combatentes  
 
Exmos Convidados 
Caros Combatentes  
Minhas Senhoras e Meus Senhores 
 
Alte, centro geográfico do Algarve, entre o Barrocal e a Serra, junta-se hoje, com esta 
cerimónia, ao Reconhecimento que o Portugal profundo vem fazendo, nos últimos anos, 
do cumprimento de um dever dos militares que tiveram que tomar parte no conflito do 
ultramar que durou 21 anos, com sacrifício, risco permanente da vida, perda da liberdade 
e luto de muitas famílias. 
 
Espalham-se pelo país e pelo estrangeiro, lapides, padrões e cerca de quatrocentos 
monumentos   erguidos com a mesma finalidade e o mesmo sentimento que nos une 
hoje aqui. Testemunhar o respeito. Marcar publicamente o apreço e gravar na pedra e 
no ferro a perenidade da gratidão e da memória dos que lutaram ou caíram por Portugal. 
Mas hoje, e após 45 anos, por coincidência com a presença de Sua Exa o Ministro da 
Defesa Nacional, o sentimento que percorre os combatentes, tem uma cambiante, é mais 
forte, mais sentido, mais tranquilo e permite, finalmente, aberto e generalizado regozijo. 
O Governo e a Assembleia da República, verdadeiro berço representativo da democracia 
e do povo português, publicaram recentemente em Lei o Reconhecimento público que 
consideram ser devido aos Combatentes da Guerra do Ultramar. O novo Estatuto dos 
Antigos Combatentes, no que diz respeito ao Reconhecimento, deve ser considerado 
pelos combatentes um documento Histórico. Os combatentes da guerra do ultramar são 
hoje expressamente Titulares do Reconhecimento da Nação. 
 
Por isso, o sentimento que envolve a inauguração de hoje, em Alte, ultrapassa o Portugal 
profundo e vesse reforçado pelo acordo unânime entre o governo e as diversas forças 
políticas da Assembleia da Republica e adquirindo assim, a força de Reconhecimento 
Nacional. 
 
Ao reconhecimento finalmente conseguido, os Combatentes respondem com a força de 
igual reconhecimento e fazem votos para que em futuro próximo   possa igualmente ser-
lhes garantida a melhoria do apoio a saúde física e mental nomeadamente no Hospital 
das Forças Armadas   e apoio social, aprofundando a solidariedade, que lhes é devida, 



melhorando os suplementos de pensão e as pensões de pobreza de muitos combatentes, 
benefícios não englobados no recente estatuto. 
Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Alte felicito pela corajosa iniciativa bem 
materializada com o conceito e obra do escultor que igualmente felicito. Não importa a 
dimensão dos lugares. Importa sim a dimensão das pessoas e os seus valores. 
 
O meu agradecimento ao senhor Presidente da Camara de Loulé pelo convite e pelo 
permanente e incondicional apoio sempre dado ao Núcleo de Loulé da Liga dos 
Combatentes a cujo Presidente Manuel Almeida Costeira aqui presente dirijo uma 
palavra de saudação fraterna e um agradecimento pelo apoio prestado a esta cerimónia. 
Senhor Ministro da Defesa Nacional, Dr. João Gomes Cravinho, num tempo de pandemia, 
que preocupa o país e em que a Defesa Nacional e as Forças Armadas têm estado 
profundamente empenhados no apoio a resolução deste grave problema sanitário, 
permita que aproveite a sua presença, e que igualmente lhe transmita e publicamente 
agradeça o inexcedível empenho de toda as estruturas de saúde e sociais da Liga dos 
Combatentes e dos Núcleos espalhados pelo pais, nomeadamente o Núcleo de Loulé , 
com o seu Centro de Apoio Médico, Psicológico e Social,  os quais em ligação permanente 
com os órgãos de saúde locais têm, com base em diretivas e diversos planos de 
contingência  elaborados, conseguido manter praticamente incólumes os nossos 
membros, sendo de salientar a tranquilidade até hoje vivida nas residências de terceira 
idade do Porto e de Estremoz, bem como na creche e jardim de infância. 
 
 Sabemos que não podemos baixar a guarda, mas é com orgulho que transmito a Va Exa 
que felizmente até hoje os quadros da nossa instituição têm cumprido superiormente o 
seu dever e vimos vencendo a pandemia. Se algum de nós cair temos a certeza que a Liga 
dos Combatentes não cairá. 
 
Uma palavra de confiança, conforto e esclarecimento aos combatentes e famílias. 
Conseguimos no estatuto do combatente agora publicado, uma série de benefícios no 
âmbito do reconhecimento.  
 
A maior parte deles carece de regulamentação. Acaba de sair a portaria que estabelece 
o modelo do cartão do combatente que um dia através do Ministério da Defesa Nacional, 
receberão em casa.  
 
Importa ler o estatuto bem como a portaria do cartão do combatente, já publicada e estar 
atento, mas ter calma necessária para dar tempo a que o MDN desenvolva os trabalhos 
que a regulamentação da Lei exige. Importa ter em consideração que não compete à Liga 
dos Combatentes a execução de qualquer das tarefas ali estabelecidas e algum 
esclarecimento deve ser procurado junto do balcão Único da Defesa Nacional. 
 
Congratulo-me com mais este oásis de valores que neste espaço, Alte passa a apresentar 
a partir de hoje a Portugal, ao Algarve, aos seus habitantes e à sua juventude. 
Valores que estão bem na linha do grito da Liga dos Combatentes 
 

Liga dos Combatentes, Valores Permanentes 
Liga dos Combatentes, Em todas as Frentes. 



 
Termino com um poema meu que dedico às Mães de Alte que deixaram seus filhos ir para 
a guerra e regressaram á serra, intitulado: 
 
 

No Horizonte 
 

Deixei meu filho ir p’ro mar 
 Ir p’ra longe da terra… lutar 
Deixei meu filho ir p’ro mar 
Poderá não voltar!… 
 
No cais 
Muitas Mães a chorar 
Deixaram seus filhos ir p’ro mar 
 
Não vão sós 
Vão em vapor militar 
Vão p’ra longe da terra. Lutar! 
 
Volto a serra 
Volto ao monte 
Deixei meu filho ir p’ro mar 
Continuo a vê-lo no Horizonte 

 
Parabéns à Freguesia de Alte. Parabéns ao seu Presidente, António Martins  
VIVA A LIGA DOS COMBATENTES! VIVA PORTUGAL! 
 
 
 

Alte, 8 de setembro de 2020 
TGen Joaquim Chito Rodrigues 


