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«Governante português defende "programa de "Conservação de Memórias" da
Liga dos Combatentes»
O secretário de Estado da Defesa português, João Mira Gomes, considerou hoje "pioneiro" o
programa de "Conservação de Memórias" a desenvolver pela Liga dos Combatentes de Portugal na
Guiné-Bissau.
"Na Guiné-Bissau é um caso pioneiro. Acho uma excelente iniciativa", afirmou Mira Gomes,
referindo-se ao programa da Liga dos Combatentes, que pretende dignificar os ex-combatentes
portugueses em quatro locais diferentes daquela antiga colónia portuguesa.
O governante português, que falava depois de ter depositado uma coroa de flores no talhão
português do cemitério de Bissau, defendeu a necessidade de "um entendimento para partilhar a
História", acrescentando que o protocolo é um exemplo para acordos futuros com outros países de
língua portuguesa.
O programa de "Conservação de Memórias" da Liga de Combatentes portuguesa foi assinado no
final de 2007 com o Instituto de Defesa Nacional guineense.
O programa prevê localizar os restos mortais de 750 ex-combatentes portugueses em vários locais
da Guiné-Bissau e concentrá-los nas cidades guineenses de Bissau, Bambadinca, Bafatá e Gabú.
Além disso, prevê a construção de um monumento ao soldado desconhecido guineense e
português e da Casa da Amizade entre os dois países, estrutura que dará, nomeadamente, apoio
médico a militares.
Questionado sobre as impressões da sua visita oficial à Guiné-Bissau, que termina quinta-feira, o
secretário de Estado da Defesa afirmou que tem sido "muito positiva".
"Não podia haver uma maior sintonia entre Portugal e a Guiné-Bissau em relação ao programaquadro de cooperação militar", disse.
"Sentimos grande vontade e empenho das autoridades guineenses", acrescentou o secretário de
Estado.
Na quinta-feira, João Mira Gomes e o ministro da Defesa da Guiné-Bissau, Marciano Barbeiro
assinam o quadro de Cooperação Técnico Militar entre os dois países.
O Programa-quadro de cooperação entre os dois países para o triénio 2008-2011 é "baseado em
quatro princípios base", nomeadamente ao nível da formação em várias áreas e ensino da língua
portuguesa.
O secretário de Estado da Defesa português tem ainda prevista uma audiência com o presidente da
Guiné-Bissau, João Bernardo "Nino" Vieira.
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