
HÁ 600 EX COMBATENTES A VIVER NA RUA
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ULTRAMAR MOVIMENTO APONTA PARA CASOS DRAMÁTICOS EM LISBOA E NO PORTO

Vivem na rua 600
ex combatentes
Movimento Cívico de Antigos Combatentes está a fazer um levantamento

exaustivo para saber quantos ex militares do Ultramar vivem na miséria
FRANCISCOGOMES

Existem entre 400 a 600semabrigonascidades de Lisboa e do Porto que
forammilitares no Ultra

mar e 1750 combatentes mortos
cujas campas estão abandona
das e emrisco de seremvandali
zadas nas ex colónias denun
cia JoaquimCoelho que foi elei
to em finais do mês de junho
presidente da direção Movi
mento Cívico de Antigos Com
batentes A nova associação de
ex combatentes foi apresentada
nas Caldas da Rainha mas tem a
sua sede em Vila Nova de Gaia
Apresenta comograndes objeti
vos da sua atividade dignificar
os vivos e resgatar osmortos

A primeira iniciativa desta
nossa associação é tentar agora

saber ao certo quantos semabrigo vivem em grandes
dificuldades no País e andam
amargurados pelas ruas reve
lou referindo que um grupo de
voluntários tem andado a fazer
umlevantamento no Porto e em
Lisboa Embora haja associa

ções que dão apoio aos semabrigo em geral estamos preo
cupados com ex combatentes
nesta situação alertou o líder

O movimento
procura também
que sejam toma
das medidas rápi
das para resgatar
para Portugal os
restos mortais dos
combatentes que
ficaram emÁfrica
Assumindo a

discordância com a
Liga dos Combatentes acusa
esta instituição de ter verbas
do Ministério da Defesa para
tratar do assunto e limita se a

exumar as campas abandona
das no interior do território e a

trazê las para as cidades
quando devia trasladar para
Portugal os restosmortais exis
tentes em campas devidamente

identificadas e en
tregálos às famí

lias A novaasso
ciação fala em
abandono dos ce

mitérios e destrui
ção dos mármores
das campas emAn
gola e tráfico de os
sadas em Moçam
bique Se não

houver uma ação urgente da
qui a pouco não haverá nada
para resgatar lamenta Joaquim
Coelho que pretende que a As
sembleia da República peça
contas àLiga dos Combatentes

Liga faz esforço
hercúleo para
trazer corpos

Opresidente da Liga dos
Combatentes generalChito
Rodrigues rejeita as críticas e
assegura que temsido feito um
esforçohercúleopara transla
daroscorpose dignificar os ce
mitérios onde estãomilitares

portugueses A liga já transla
doupara Portugal todos os cor
pos pedidos pelas famílias ex
ceto dois deAngola As verbas
são significativas e temos meios
reduzidos mas conseguimos o
apoio da TAPpara transladação
sem custos para as famílias re
vela ao CMChito Rodrigues

PORMENORES
CAMPAS VANDALIZADAS

Um talhão com campas
de ex combatentes foi van
dalizado no cemitério de

Oeiras As 36 sepulturas per
deram um símbolo de cobre
da Liga dos Combatentes

STRESS PÓS TRAUMÁTICO
Há 58 mil ex combatentes que
sofrem de stress pós traumá
tico mas só 2000 são segui
dos pelos serviços de saúde A
maioria não tem dinheiro para
comprar os medicamentos
que podem custar 200€mês
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