
 

A LIGA DOS COMBATENTES NA EVOCAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO 

CENTENÁRIO GRANDE GUERRA  

MENSAGEM DO PRESIDENTE 

 

Primeira Guerra Mundial. Primeira República. Liga dos Combatentes Trilogia 

que marca, ainda hoje, o século XX português. Sacrifício, Guerra. Solidariedade. 

Outra Trilogia que marcando toda uma época se transmitiu de combatente em 

combatente, de família em família, até aos nossos dias.  

O 9 de Abril, hoje Dia do Combatente, é no nosso sentir profundo, uma marca 

do conhecido esforço do soldado português ao longo das épocas.  

O 11 de Novembro, Dia do Armistício, transformou-se no país e em toda a 

Europa, num verdadeiro Dia da Paz entre as Nações.  

Nós, Liga dos Combatentes, herdeiros dos valores morais e materiais de uma 

História e de uma Tradição patriótica, humanista e cosmopolita, escrita pelos 

Homens-Soldados com suor e sangue português na lama europeia da Flandres e nas 

florestas e capins de Angola e Moçambique, aqui estamos mais uma vez, no 

centenário deste holocausto, testemunhando e dizendo em voz forte: A Liga dos 

Combatentes não esquece nem esquecerá.  

E a estrada da História marcou-nos, geração do fim do século XX, com 

fenómeno semelhante atirando-nos para terras africanas à procura da forma de 

melhor defender os interesses vitais do país, com os sacrifícios e o sangue que só a 

Pátria tem direito de exigir.  

Hoje, conhecedores da misericórdia, solidariedade, apoio mútuo que ao longo 

de quase um século, a Liga dos Combatentes vem garantido a combatentes 

deficientes, traumatizados, idosos, carenciados, excluídos socialmente incluindo suas 

famílias, uma acção complementar dos deveres do Estado, sem nunca ter fechado as 

suas portas. 

 Isto permite-nos gritar bem alto, àqueles que se batem hoje fora das fronteiras 

do país, na defesa dos interesses nacionais, que vale a pena respirar o ar do dever 

cumprido. E se algum dia, após o regresso, a vida os trair, sabem que existe uma 

Instituição Perene que os apoia hoje e apoiará no futuro. 

O Passado, o Presente e o Futuro, trilogia da Vida conjugam-se na Liga dos 

Combatentes, desde a Primeira República aos nossos dias, sempre da mesma 

forma: 

- Promoção dos Valores; 

- Prática da Solidariedade ; 



- Permanente defesa dos direitos e deveres do Combatente português.  

Esta filosofia e princípios reafirmamo-los hoje na evocação do centenário da 

Grande Guerra. 
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