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Ministro recebe Presidente da liga dos Combatentes de Portugal 
 

10/07/2019 14:28 (MINDEN) 
 
O ministro da Defesa Nacional, general (Rf) Salviano de Jesus Sequeira, recebeu em audiência na manhã de terça-feira, 9 de Julho do corrente, o 
Presidente da Liga dos Combatentes de Portugal, tenente-general Joaquim Chito Rodrigues. 
 
O ministro da Defesa Nacional, general (Rf) Salviano de Jesus Sequeira, recebeu em audiência na manhã de terça-feira, 9 de Julho do corrente, o 
Presidente da Liga dos Combatentes de Portugal, tenente-general Joaquim Chito Rodrigues. 
 
Durante a audiência, o Presidente da Liga dos Combatentes de Portugal explicou ao ministro da Defesa Nacional, o objectivo da sua visita ao nosso 
país, subscrita no processo de localização, identificação, exumação, transporte e deposição dos restos mortais de combatentes portugueses 
tombados em Angola na Guerra do Ultramar. 
 
O tenente-general Joaquim Chito Rodrigues, disse a nossa reportagem que há muito trabalho por se fazer, começando pela identificação das campas 
dos combatentes nos cemitérios do Alto das Cruzes e da Santa Ana, depois nos cemitérios do norte e sul do país contando com o apoio dos Governos 
de Angola e Portugal. 
 
“O plano de acção global da dignificação dos espaços onde foram sepultados os combatentes por todo mundo, já foi executado em alguns países 
como por exemplo, na Guiné-Bissau, Moçambique, Cabo Verde e Timor Leste. O tratamento a ser dado as ossadas dos portugueses que vieram de 
Portugal continente (naquela altura) e dos portugueses que nasceram em Angola será o mesmo”, afirmou. 
 
A Liga dos Combatentes de Portugal é um órgão tutelado pelo Ministério da Defesa Nacional de Portugal, existente há 100 anos. Porém apenas há 
14 anos teve inicio o programa para manter viva a memória dos portugueses mortos em combate. 
 
Acompanharam o presidente da Liga dos Combatentes de Portugal, o vice-presidente do órgão, Fernando Aguda, o Presidente do Conselho Directivo 
da Federação dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria de Angola, tenente-general  Ludgério Peliganga, assim como o adido de Defesa  de 
Portugal, Coronel Paulo Peres. 
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