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A Liga dos Combatentes e a Associação dos Deficientes das Forças Armadas 
(ADFA) pediram hoje ao Governo mais apoios sociais e na área da saúde, 
alertando para o muito que há por fazer pela sua "dignidade e inclusão". 

"É uma pena que Portugal, e quem nos representa, não sinta que ainda há tanto 
a fazer pela dignidade, pela inclusão de todos os cidadãos que lutaram de uma 
forma abnegada, com espírito de sacrifício e no cumprimento do serviço militar 
obrigatório. Os nossos representantes continuam sem responder a muitas das 
necessidades que são sentidas por todos os quantos lutaram", afirmou aos 
jornalistas Carlos Fanado, da ADFA. 

Este responsável associativo, que falava após a cerimónia do 25.º Encontro 
Nacional dos Combatentes, que decorreu junto ao monumento aos 
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Combatentes do Ultramar, em Belém, Lisboa, reivindicou mais ajudas na área da 
saúde para quem lutou em nome do país. 

"A nossa média de idade está nos 70 anos, cada vez estamos mais doentes, com 
mais problemas, com mais necessidades de apoios em termos de ajudas 
técnicas. O Hospital das Forças Armadas não responde às nossas necessidades. 
Para marcarmos uma consulta estamos às vezes meses à espera. Há muita falta 
de cuidados de saúde ainda", denunciou. 

Carlos Fanado criticou também o Decreto-Lei 503 que, segundo o próprio, 
equipara os ex-militares feridos em teatros de guerra a funcionários públicos. 

"Têm reformas de funcionalismo público, reformas de 20, 30, 40, 50 euros. 
Pessoas com grandes deficiências. Desculpem a minha revolta, mas isto é uma 
vergonha de todos os portugueses e de Portugal", acusou o responsável da 
ADFA. 

Carlos Fanado lembrou ainda que há ex-militares, conhecidos como "milícias", 
que lutaram ao lado dos portugueses no Ultramar que "não tem nenhum 
apoio", recordando também que há processos relacionados com o stress pós-
traumático a aguardar resposta "há 15 anos". 

Questionado se o Governo tem dado respostas a estas questões, o dirigente 
associativo lamentou as promessas não cumpridas ou adiadas. 

"Eles [Governo] prometem, mas a verdade é que as coisas não avançam. E o 
próprio senhor Presidente da República esteve há muito pouco tempo na nossa 
associação, no lançamento do livro sobre os nossos 40 anos, e ele próprio 
reconheceu que merecíamos maior respeito por parte da nação portuguesa", 
vincou Carlos Fanado da Associação dos Deficientes das Forças Armadas. 

O Presidente da República, que assinalou o 10 de Junho nos Açores, enviou uma 
mensagem escrita que foi lida pelo presidente da Comissão Executiva das 
comemorações do 25.º Encontro Nacional dos Combatentes, tenente-general 
Carlos Carvalho dos Reis. 

"Saibamos saudar e homenagear, através da Associação dos Deficientes das 
Forças Armadas, aqueles que mais sofreram na guerra de África, os nossos 
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deficientes das Forças Armadas, a quem é da maior justiça que a pátria saiba 
respeitar concedendo-lhes as ajudas mais do que merecidas", apelou Marcelo 
Rebelo de Sousa, na sua mensagem. 

O presidente da Liga dos Combatentes (LC) também pediu mais apoios sociais e 
na área da saúde, lembrando que essas "são necessidades dos combatentes" 
que têm apenas um estatuto: "morrer se necessário pela pátria". 

Em declarações aos jornalistas, o tenente-general Chito Rodrigues, apelou à 
Assembleia da República que altere "muito rapidamente" a lei 03/2009, relativa 
ao complemento de pensão dado a quem "esteve na guerra", que equivale a 76 
euros por ano. 

"Era uma lei em que os combatentes recebiam algo de acordo com o sacrifício, 
aplicando uma determinada fórmula e, passados sete anos, alteraram para a lei 
03/2009 e transformaram o complemento de pensão em algo que envergonha 
quem o estabeleceu ou calculou e envergonha quem o recebe", sublinhou o 
presidente da LC. 

Outra das reivindicações prende-se com as "reformas de pobreza" recebidas por 
ex-combatentes. 

"Um dos objetivos da Liga dos Combatentes é que realmente aos combatentes, 
que sacrificaram parte da sua vida ao serviço do país, que essa Assembleia da 
República reconheça e lhes dê, pelo menos, o vencimento mínimo", pediu o 
tenente-general Chito Rodrigues. 

 


