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Portugueses! Caros Compatriotas!

Foi com o maior orgulho que, inesperadamente, recebi da Comissão Executiva do Encontro
Nacional de Combatentes o honroso convite, para ser orador nas comemorações do Dia de 
Portugal e na homenagem à memória de todos quantos, ao longo da nossa História, chamados 
um dia a Servir, tombaram no campo da honra, em qualquer época ou ponto do globo.

Pertenço a uma geração, nascida durante a segunda Guerra Mundial, que conviveu e 
participou num período determinante da nossa História e em que a noção de Servir a Pátria e 
combater sob a Bandeira Nacional acabou por marcar de forma profunda e indelével as
nossas vidas de jovens.

Cheguei aliás a Angola com quatro anos de idade em 1947, ali estudei e vivi em família até 
1965. Absorvi profundamente África, fiz grandes amigos de todas as origens e culturas,
acompanhei diretamente os eventos ligados ao início da Guerra do Ultramar e, não posso 
deixar de lembrar o envolvimento heróico e determinante da PSP nessa altura e a sua 
posterior participação, tantas vezes sem querer dar nas vistas, no decorrer do que nos anos 
seguintes se foi passando em África. Para a PSP gostaria, também eu, de pedir um 
pensamento muito especial.

Acompanhei sempre de perto a evolução da Guerra, tendo cumprido o meu serviço militar 
entre 1967 e 1970. Perdi alguns amigos, falecidos no campo de batalha, mas sobretudo 
registei em todos os Combatentes, independentemente da sua graduação ou da Força Militar 
em que serviam, a valentia, a determinação, a solidariedade e a entrega, a honra e o amor a 
Portugal, o respeito por conceitos como a Pátria, a Bandeira e a Nação Portuguesa que hoje 
alguns gostariam de fazer desaparecer das nossas preocupações mais profundas.

Essa “amnésia provocada” é ainda mais preocupante quando notamos todos os que, tendo-se 
entregado heróica e determinadamente a Portugal, voltaram à sua Pátria, alguns deles 
portadores de deficiências, mas todos com a assumida sensação de “Dever Cumprido” e que
os poderes por vezes teimam em disfarçar ou ignorar.

Foi sempre nas alturas de crise, independentemente de questionar ou tomar posições sobre as 
suas origens, que as qualidades mais nobres da alma do Povo Português se revelaram em 
todo o seu esplendor. Saibam os nossos governantes apontar-nos um objectivo grandioso, 
digno da nossa determinação e bravura, acreditemos nós naquilo que é preciso ser feito, e não 
há povo nem soldado no mundo mais capaz do que o Português. Sabemos subir montanhas e 
alcançar cumes; definhamos quando não nos criam condições para renascer das cinzas, qual 
Fénix. Ainda há pouco tempo tal foi sublinhado na altura da canonização de S. Nuno de 
Santa Maria, certamente um dos símbolos mais marcantes do Combatente Português.

Portugal, caros Amigos, é dos países mais antigos da Europa e é certamente um dos poucos
no Mundo que mantém ainda as suas fronteiras originais de há cerca de 900 anos. Tem uma 
História notável, que sistematicamente se foi formando com base naqueles valores e 
preocupações que, em períodos especiais como o da Guerra do Ultramar se sublimaram na 
natureza dos que então foram chamados a combater para a construção dessa evolução 
histórica e, sobretudo, da nossa independência.



Em Portugal, os combates não se esgotam quando termina o ruído das armas. E, no silêncio 
da paz, os períodos de angustiada reflexão que se seguem levando a uma busca mais 
determinada sobre a essência da natureza humana, o seu lugar no mundo, o respeito pelo 
Homem na sua verdadeira dimensão e dignidade e mesmo o entendimento dos nossos 
próprios adversários, foram uma vez mais seguidos, no decorrer do nosso processo histórico,
por novos combates afinal para profunda afirmação e manutenção da nossa identidade.

Desde a nossa Fundação, no início do Século XII, passando pela conquista e consolidação, 
presente nas descobertas, no domínio do mar e na expansão, evidente na Restauração e na 
nossa secular presença internacional, nas invasões francesas e no liberalismo, no fim da 
Monarquia e na República, nas Guerras de África e na Guerra do Ultramar e claramente nos 
nossos dias de hoje, todos esses valores fazem parte da nossa natureza. Conscientes das 
nossas obrigações internacionais, das relações com as comunidades que falam a nossa língua, 
dos que sentem e participam da nossa cultura, da nossa presença na Europa tisnada pela 
nossa dimensão universal pretendemos que esses valores estejam mais presentes do que 
nunca.

É pois com esse profundo sentir, com a carga emocional de todos aqueles que ficaram para 
trás para que nós pudéssemos continuar, que recordo e chamo aqui à colação os nomes que se 
encontram gravados não só neste Monumento aos Combatentes, mas também no coração da 
Pátria. Perderam a vida em combate, é verdade, mas realmente não morreram. A sua 
presença continua connosco, faz parte do nosso reconhecimento e da nossa admiração, vivem 
nas nossas almas profundamente portuguesas.

Essa será a grande homenagem que poderemos prestar a todos os Combatentes. Aos que 
partiram e aos que felizmente estão connosco. Gritar-lhes que tudo quanto fizeram não foi 
em vão! Lembrar-lhes que foram e são um elo de ligação determinante na nossa evolução 
histórica. Um elo que nos dá a garantia de que Portugal existe, que continuará a existir em 
toda a sua essência e que tal deverá ser uma mensagem de confiança, de esperança e de 
determinação para as gerações mais novas. Que estas o percebam e o assumam!

Muito obrigado, caros Combatentes, 

A vossa missão assim cumprida faz com grite uma vez mais com toda a minha alma:

VIVA PORTUGAL!


