
MENSAGEM DE ANO NOVO 2020 
PRESIDENTE DA LIGA DOS COMBATENTES 

TENENTE-GENERAL JOAQUIM CHITO RODRIGUES 

 
 
 
Caros membros da Liga dos Combatentes; Caros Combatentes 
 
Ano Novo é futuro. 
Futuro é esperança. 
 
Transformar a esperança em realidade positiva, exige trabalho, persistência 
e um forte acreditar. 
 
Nós combatentes e nossas famílias, nós membros da Liga dos Combatentes, 
estamos como sempre estivemos, disponíveis para transformar a esperança 
em realidade. 
 
O ano de 2020, é um ano especial. Será o último ano do nosso primeiro 
centenário. 
 
Será mais um ano de intenso trabalho do qual temos esperança que iremos 
continuar a registar resultados positivos para os combatentes, suas famílias e 
para a nossa instituição. 
 
Desde logo a continuação da luta para a publicação de um Estatuto do 
Combatente, em que o reconhecimento e a solidariedade, concedam 
benefícios sociais, económicos e de apoio a saúde que os dignifiquem; 
 
A Realização do Planeamento das ações a levar a efeito para comemoração do 
nosso centenário, 2021 a 2024; 
 
A Garantia da solução definitiva do grave problema do Princípio da 
Onerosidade aplicado de forma injusta, ilegal e imoral a Liga de Combatentes; 
 
A Continuação da luta por um aprofundamento do apoio a saúde em todos os 
seus aspetos e apoio social aos Combatentes e famílias, com especial atenção 
para a minimização da pobreza. 
 
Prosseguir o objetivo permanente de longo prazo:  contribuir para a 
perenidade da Liga dos Combatentes. 
 
Continuação do desenvolvimento dos seis Programas Estruturantes e 
Estratégicos da Liga dos Combatentes e que há anos vimos desenvolvendo 
com sucesso. 



 
 
Caros membros da Liga dos Combatentes  
 
Fazemos votos sinceros para que com a vossa ajuda a Liga dos Combatentes 
seja cada vez mais útil, visível e credível.  
 
Que as nossas ações e o apoio do governo transformem o ano 2020 num ano 
de tranquilidade e felicidade para todos e seja visível o reconhecimento e a 
solidariedade do governo e Assembleia da República para com aqueles que 
serviram o país em situações de conflito de extrema dificuldade e gravidade. 
O nosso grito continuará a desafiar-nos e a incentivar-nos em todas as 
circunstâncias: Liga dos Combatentes Valores Permanentes; Liga dos 
Combatentes Em todas as Frentes. Que esse grito nos ajude a alcançar, em 
2020, os êxitos desejados. Um feliz ano 2020 para todos. 
 
 
Lisboa, 1 de janeiro de 2020 
 

O presidente da Liga dos Combatentes 
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