
INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA LC TENENTE GENERAL JOAQUIM CHITO RODRIGUES NA 
SESSÃO SOLENE EVOCATIVA DO DIA DO COMBATENTE, CENTENÁRIO DA LC E DO SOLDADO 

DESCONHECIDO E 103.º ANIVERSÁRIO DA BATALHA DE LA LYS 
EM 9 DE ABRIL DE 2021 

 
 
Exmo. Senhor Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas Prof Dr. 
Marcelo Rebelo de Sousa 
 
Excelência 
Permita que apresente a V. Exa. as nossas sinceras felicitações e desejos dos maiores êxitos no 
novo mandato que os portugueses acabam de lhe confiar. 
 
Depois, manifestar a V. Exa. a satisfação, regozijo e agradecimento, por não só, ter dedicado 
hoje o seu dia a acompanhar e apoiar os antigos combatentes por Portugal, mas sublinhar a 
sua anuência ao patrocínio das Cerimónias evocativas do nosso centenário, bem como o seu 
posicionamento de respeito pela História Militar portuguesa do século XX, em particular pelos 
que dela são parte, e se bateram, heroicamente, em guerra prolongada no Ultramar, 
considerando a Liga dos Combatentes, Membro Honorário da Torre Espada Valor Lealdade e 
Mérito. Facto que jamais será esquecido e será inscrito na História da nossa Liga dos 
Combatentes, como a demonstração do significativo reconhecimento, por parte do mais alto 
magistrado da Nação, pelos serviços prestados em tempo de guerra, pelos seus membros e, 
em tempo de Paz, pela Instituição patriótica, humanitária e defensora dos direitos humanos 
que a decidiram servir. 
 
Exmo. Senhor Ministro da Defesa Nacional 
Exmo. Senhor Chefe do Estado Maior General das Forças Armadas 
Exma. Senhora Secretária de Estado dos Recursos Humanos e Antigos Combatentes 
Exmo. Senhor Chefe de Estado Maior da Força Aérea 
Exmo. Senhor Chefe de Estado Maior da Armada 
Exmo. Senhor Chefe de Estado Maior do Exército 
Exa. Reverendíssima o Bispo das FA e FS 
Exmo. Presidente da Sociedade Histórica e da Independência de Portugal 
Exmo. Senhor Vice-Presidente, da Sociedade de Geografia 
Exmo. Senhor Presidente dos CTT 
Exmo. Sr. General Presidente do Conselho Supremo e Membros do Conselho Supremo 
Exmos Almirantes, Generais e Diretores-Gerais 
Ilustres convidados, Minhas Senhoras e Meus Senhores, 
Caros dirigentes e Caros combatentes 
 
O nosso maior reconhecimento pelo vosso apoio e a pela vossa distinta presença. O povo que 
não conhece a sua História está condenado a repeti-la! Afirmou recentemente Exa. Sr. 
Presidente da República, numa das suas alocuções ao país. 
Nós, que não queremos estar condenados a repetir aquilo que desagradou a nossos avós, 
seguimos hoje o caminho de enaltecer e criticar, aprendendo com o passado, para viver o 
presente e construir o futuro. 
 
Fomos recentemente despertos por vozes adormecidas que nos perturbariam se não fossemos 
fieis aos nossos princípios e valores históricos, mas que não deixam de nos provocar um 



sentimento de tristeza, logo seguido de um sentimento contido de alguma revolta. Ainda assim, 
revolta democrática. 
 
A democracia também deixa sobressair minorias. Também elas têm direito a viver e a falar, 
mesmo que fiquem a falar sozinhas, ou porque o que dizem não nos faz qualquer sentido ou, 
fazendo, ameaçam de forma reacionário-revolucionária a própria sociedade em que vivem, 
devendo então merecer a nossa permanente atenção democrática. 
 
Hoje, seguindo a orientação inspiradora das nossas vidas, estamos aqui para revisitarmos uma 
parte dessa mesma História, fonte inesgotável inspiradora da construção do nosso presente e 
do nosso futuro. 
 
Há precisamente um século, a 9 de abril de 1921, o povo português vestia-se de luto. Um 
acontecimento despertava o sentimento de gratidão desse povo aos seus combatentes, pelo 
que se aglomerou em Lisboa e na Batalha, para acompanhar dois soldados desconhecidos 
caídos na Grande Guerra, e que regressavam a casa, um vindo de França e outro de África, os 
quais foram solenemente inumados na sala do capítulo do Mosteiro de Santa Maria da Vitoria, 
onde ainda hoje nos curvámos e silenciámos em sua memória, e que continuamos a honrar e 
respeitar com cerimónias periódicas e com uma guarda de honra permanente do Exército a 
que pertenciam. 
 
Esse acontecimento, que hoje enaltecemos solenemente, replicou o acontecido em França a 
11 de Novembro de 1920 e se estendeu depois a outros países da Europa e aos EUA, 
aprofundou o sentimento que desde 1919 pairava no espírito de alguns combatentes da 
Grande Guerra, os quais, confrontados com o abandono com que se viam votados por parte do 
Estado, decidiram organizar-se para garantir algum apoio aos combatentes mais carenciados, 
viúvas e órfãos. Nascia, assim, uma organização patriótica e humanitária que viria a chamar-se 
Liga dos Combatentes da Grande Guerra. É a ela também e aos membros que lhe continuam a 
dar vida, que hoje dedicamos esta sessão solene, ao assinalarmos o Centenário da sua 
fundação. 
 
Honra aos seus fundadores, dos quais saliento João Jayme de Faria Affonso. 
 
Hoje, dia cheio de significado, já que igualmente como vimos fazendo desde então, celebramos 
o Dia do Combatente. Dia do 103.º Aniversário da Batalha de La Lys, no corrente ano, por 
proposta do Governo, e da LC, finalmente reconhecido oficialmente pela Assembleia da 
República, como Dia do Combatente. 
A estes três factos que foram esta manhã evocados pelos antigos combatentes em todo o 
Portugal onde exista um Núcleo da Liga dos Combatentes ou Associação, não queremos deixar 
de juntar uma referência a mais uma significativa efeméride. 
O 25.º aniversário da 1.ª Missão das Forças Armadas, na Bósnia e Herzegovina em 1996 e 
curvando-nos perante a memória dos que ali caíram. 
Gostaríamos de ver evidenciados e transmitidos a todo o Portugal por quem tem a missão de 
informar, promover e interpretar o verdadeiro sentimento do povo português e da sua história, 
estas efemérides numa singular ação de cidadania. 
 
Exmo. Senhor Presidente da República, 
Minhas Senhoras e meus senhores 
 



Nós Combatentes, oriundos de umas Forças Armadas em que muitas vezes o nosso silêncio 
falou mais alto e normalmente teve dificuldade de entendimento pelo poder político, 
continuamos a entender que quer os antigos Combatentes, quer as Forças Armadas continuam 
a seguir o mesmo princípio. 
 
Ontem, como hoje, o silêncio dos Combatentes e das Forças Armadas deve ser atentamente 
interpretado pelo Poder Político. É isso que nos confirma um século de História. 
 
Permitam-me, pois, uma breve palavra sobre o século de vida da Liga dos Combatentes. Ele 
pode ser observado considerando quatro tempos, entre vozes e silêncios. 
 
Um primeiro tempo que denominamos de NASCIMENTO, de 1921 a 1934, estendendo-se 
desde a sua fundação em 1921, passando pela sua primeira AG em 1923 e pela sua oficialização 
em Diário do Governo em 1924 e a sua consolidação com agências e delegações espalhadas 
pelo país, com os seus órgãos eleitos democraticamente. Vai até ao Estado Novo. Termina 
tendo como Presidente Hernâni Cidade. 
 
Um segundo tempo que denominamos de CONSTRANGIMENTO de 1935 a 1974, que se inicia 
na prática com a assunção de Oliveira Salazar da pasta da Defesa, momento de tentativa de 
apagamento, e a partir do qual as Direções da LC passam a ser nomeadas pelo poder político. 
Termina com o general Arnaldo Shultz, a quando do 25 de abril. 
 
Um terceiro tempo que denominamos de ADAPTAÇÃO inicia-se após o 25 de Abril. De 1975 a 
2002. A LC volta a ver se suas direções eleitas pelos seus sócios. Perde, no entanto, bastantes 
Núcleos, nomeadamente os existentes no ultramar. É marcada pela construção do Monumento 
aos Combatentes do Ultramar em Belém. Termina com o general Faria de Oliveira. 
 
Finalmente, um quarto tempo que designei por de RENOVAÇÃO de 2003 aos nossos dias, que 
é momento do tempo presente e se continuará no futuro com a renovação da Liga dos 
Combatentes e sua adaptação às novas circunstâncias. 
Esse objetivo materializa-se projetando a sua história centenária no presente e suas 
circunstâncias para, adotando uma atitude prospetiva, criar as condições necessárias à garantia 
da sua perenidade. Todas as nossas ações de hoje devem ter como horizonte contribuírem para 
esse objetivo último: - a perenidade da Liga dos Combatentes. 
 
A Liga dos combatentes vive uma trajetória de longa duração. Avançámos com o tempo e a 
história e tivemos um século XX brilhante. Embora brilhante, ao garantir a sua sobrevivência, 
viveu períodos distintos em que ao consolo dos êxitos obtidos, se opuseram dificuldades que 
só a força dos seus objetivos e dos seus dirigentes e membros, permitiu superar. 
 
Temos vivido no presente, neste quarto tempo de Renovação do séc. XXI, com novas 
características históricas da Liga dos Combatentes. Temos sido fiéis ao Grito que adotamos para 
nós próprios, Liga dos Combatentes Valores permanentes, Liga dos Combatentes em todas as 
frentes. 
 
E crescemos em todas as frentes. No número de sócios, no número de núcleos, no apoio à 
saúde, no apoio ao stress pós-traumático de guerra, aos sem-abrigo, enfim, no apoio social e 
no âmbito cultural e de defesa dos direitos humanos. 
 



Sabemos que o Século XXI, a manterem se as condições de Paz, em território nacional, que 
desejamos, trazer nos á igualmente o desaparecimento dos Combatentes da Guerra do 
Ultramar. 
 
O universo da Liga dos Combatentes, para além dos combatentes da guerra do ultramar, vem 
já sendo encontrado nos combatentes das operações de Paz e Humanitárias, os quais já se 
encontram representados em mais de cinquenta por cento dos nossos núcleos, nos membros 
das Forças Armadas e Forças de Segurança, nos familiares de Combatentes e nos cidadãos que 
se reveem nos nossos objetivos. O nosso Programa Passagem do Testemunho com os 
subprogramas Aprofundamento da abrangência procurando ter um delegado em cada unidade 
militar e em cada freguesia, em ligação com os 120 núcleos espalhados pelo país, bem como o 
subprograma dos avós aos netos, fazendo sócios os filhos e os netos dos combatentes, é já hoje 
uma demonstração da nossa juventude. 
 
Direi que os dois últimos dois Núcleos da Liga criados, um a Associação de Capacetes Azuis e o 
outro dos portugueses que vivendo agora em Portugal serviram a Legião Estrangeira Francesa 
e desejaram juntar-se a nós constituindo um Núcleo da Liga dos Combatentes, e cujos 
presidentes se encontram presentes, são dois exemplos dessa nossa Renovação tranquila, em 
curso. Sublinho ainda que os nossos estatutos admitem como sócios combatentes todo o 
cidadão que em território nacional tenha desempenhado uma missão segurança em situação 
de estado de sítio ou de emergência. 
Donde os novos heróis da situação pandémica que vivemos, desde a saúde, às Forças Armadas, 
Forças de Segurança e Proteção civil, são mais um universo que se abre aos sócios combatentes 
da Liga dos Combatentes. Não posso terminar sem uma referência a situação pandémica que 
vimos vivendo e como ela tem sido sentida na Liga dos Combatentes. Naturalmente, como em 
todo o país segundo duas óticas. O aspeto humano e o aspeto económico. Sob o aspeto 
humano podemos afirmar que registamos até agora uma vitória não obstante alguns casos de 
Covid19 entre os nossos membros, não tivemos qualquer caso nas duas residências, de 
Extremoz e do Porto, creche ou jardim-de-infância. 
 
O trabalho desenvolvido pelo nosso Centro de Apoio Américo Psicológico e Social e pelos 
Núcleos tem sido exemplar e de enaltecer. Já no que diz respeito ao aspeto económico 
sentimos não só uma derrota, mas uma preocupação profunda com a redução praticamente a 
zero das nossas receitas próprias resultantes da área da cultura e do turismo. Reconhecidos à 
Senhora Secretária de Estado pelo reforço do apoio anual normal, que foi possível conceder à 
Liga, já que não temos outra forma de revolver os graves problemas com que nos confrontamos 
e que a natureza nos criou e continuará a criar em 2022. 
 
A acrescentar a essa situação dois assuntos nos preocupam profundamente: a resolução 
definitiva do Princípio da Onerosidade e a Revisão da Lei 3/2009 para melhoria do suplemento 
especial de pensão e acréscimo vitalício de pensão dos antigos combatentes, bem como a 
atribuição do vencimento mínimo às pensões de pobreza dos Combatentes e viúvas, e ainda o 
aprofundamento do apoio social e o aprofundamento do apoio a saúde, benefícios que o 
estatuto não contemplou. 
 
A terminar permitam-me uma palavra de agradecimento ao senhor General Gonçalves Ribeiro 
por ter acedido a reviver connosco alguns momentos de História pessoal e de Portugal. 
 



Ao senhor José Manuel Baptista se ter dignado oferecer à Liga dos Combatentes o espólio de 
seu pai José Maria último combatente da GG. 
 
Ao Sr. Presidente dos CTT Prof Dr. João Bento e sua equipa por acedido a tornar perene na 
história filatélica, a evocação do nosso Centenário.  
 
Exmo. Senhor Presidente 
Minhas Senhoras e meus Senhores 
O dia de hoje é de profundo regozijo. 
Pelos momentos de memória que hoje assinalamos e revivemos. 
Pelo reconhecimento que de fomos alvo por Sua Exa o Presidente da República. 
Pela certeza do vosso incondicional apoio no futuro. 
Muito obrigado a todos pela vossa presença. 
Viva a Liga dos Combatentes. 
Viva Portugal 


