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PROJETO DE VOTO DE CONGRATULAÇÃO N.º 548/XIV

Pelo 100.º Aniversário da Liga dos Combatentes 

No passado 9 de abril celebrou-se o 100.º aniversário da Liga dos Combatentes, dia em 

que também se evocou o 103.º aniversário da Batalha de La Lys e do Dia do 

Combatente.

A Liga dos Combatentes teve a sua origem numa Comissão constituída em 1921, a qual 

viria, em 1923, a fundar a Liga dos Combatentes da Grande Guerra, que só 

posteriormente veio a adotar a designação atual.

Tem como objetivos: promover a exaltação do amor à Pátria e a divulgação, especial 

entre os jovens, do significado dos símbolos nacionais, bem como a defesa intransigente 

dos valores morais e históricos de Portugal; promover o prestígio de Portugal, 

designadamente através de ações de intercâmbio com associações congéneres 

estrangeiras; promover a proteção e auxílio mútuo e a defesa dos legítimos interesses 

espirituais, morais e materiais dos sócios.

Por todo o país e pela diáspora, conta com mais de uma centena de núcleos e 

delegações sendo, nesse sentido, uma das instituições mais diversificadas e 

abrangentes territorialmente.

Instituição de Utilidade Pública, com inegáveis preocupações patrióticas e sociais, ao 

longo destes 100 anos tem sabido sempre desenvolver as suas atividades 

exemplarmente, de forma honrosa e sempre ao serviço da Pátria. 

Neste sentido, foi agraciada como Membro Honorário da Ordem do Infante D. Henrique 

em 1968, Membro Honorário da Ordem de Mérito em 2016 e, este ano, pela ocasião, 

do centésimo aniversário, como Membro Honorário da Ordem Militar da Torre e Espada, 

do Valor, Lealdade e Mérito.



2

Conforme referiu o Presidente da República, por ocasião do aniversário, os combatentes 

“lutaram com valor, lealdade e mérito. Com o valor da coragem, antes do mais, a 

lealdade à pátria comum, o mérito da afirmação portuguesa para além das fronteiras de 

Portugal, na dimensão universal que sempre foi nossa, que é nossa e será nossa”, 

acrescentando que “o reconhecimento da nação portuguesa é constante ao longo da 

sua história aos combatentes por Portugal”.

Pelo exposto, a Assembleia da República congratula-se pelo 100.º aniversário da Liga 

dos Combatentes, saudando e homenageando, por este facto, todos os antigos 

combatentes e, de um modo particular o seu presidente, o General Joaquim Chito 

Rodrigues.

Assembleia da República, 21 de abril de 2021

Os Deputados,

Telmo Correia

Pedro Morais Soares

Cecília Meireles

João Almeida

Ana Rita Bessa


