
MENSAGEM DO PRESIDENTE PARA TODOS OS MEMBROS DA LIGA DOS COMBATENTES COM VOTOS DE 
UMA PÁSCOA COM SAÚDE E UM FELIZ DIA DO COMBATENTE A 9 DE ABRIL DE 2021 

 
O nosso regozijo pelas datas que evocamos, contrasta com os condicionamentos com que a 
pandemia teima em fustigar os portugueses e consequentes restrições impostas pela situação 
de emergência em que vivemos. 
 
No ano em curso, em que celebramos o centenário da fundação da Liga dos Combatentes, o 
centenário da chegada à Batalha dos Soldados Desconhecidos, o 103.º aniversário da Batalha 
de La Lys e o Dia do Combatente, agora reconhecido pela Assembleia da Republica, vemo-nos 
impedidos de nos reunirmos e convivermos como é nosso hábito e tradição.  
 
Presencialmente, estaremos condicionados, mas isso não nos impedirá de, em comunhão 
espiritual, vivermos o dia 9 de Abril, como sempre, honrando os nossos mortos, evocando a 
nossa História e apresentando os nossos anseios de aprofundamento do apoio à saúde e do 
apoio social aos combatentes e suas famílias, propondo a revisão da Lei 3/2009. 
 
No próximo dia 9 de Abril teremos connosco Sua Exa. o Presidente da República, na Batalha 
que, depois de uma missa celebrada por Sua Excelência Reverendíssima o Bispo Rui Valério, vai 
condecorar a Liga dos Combatentes com a Torre Espada. Colocará seguidamente uma coroa de 
flores no Monumento aos Combatentes da Grande Guerra na Avenida da Liberdade, em Lisboa 
e estará connosco na sessão solene a realizar na sede da Liga. É uma honra e uma distinção 
para todos nós, esta presença do Senhor Presidente da República em três momentos 
significativos deste nosso dia festivo. Como honroso para todos os Combatentes do Ultramar é 
a condecoração da Liga dos Combatentes com a Torre Espada, Valor, Lealdade e Mérito, a mais 
alta condecoração do país, gesto de reconhecimento que atinge todos os membros da Liga 
pelos serviços prestados a Portugal. 
 
A vós, membros da Liga dos Combatentes, como Presidente da Liga dos Combatentes, em meu 
nome pessoal e de toda a Direção Central, aqui deixo uma mensagem de profundo regozijo e 
reconhecimento por sermos parte daqueles que ajudaram a Liga dos Combatentes a ser o que 
é hoje, uma centenária Instituição, Patriótica e Humanitária, de grande prestígio nacional e 
internacional, ao serviço do país e dos seus membros. 
 
O dia 9 de Abril, Dia do Combatente, será um dia de festa. Sabemos que, como sempre, os dias 
que se seguem continuarão a ser dias da nossa luta. Luta por melhores dias para os nossos 
camaradas necessitados, luta pelos nossos valores.  
 
A confiança e a esperança são para nós os sentimentos comuns que não nos abandonarão. 
 
Gritemos bem alto: Liga dos Combatentes Valores Permanentes; Liga dos Combatentes Em 
Todas as Frentes. 
 
Votos de uma Páscoa com saúde e o desconfinamento e reunião familiar possíveis. 
 
 

O Presidente da Liga dos Combatentes 
Joaquim Chito Rodrigues, TGen 


