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Este será o último contingente militar de que terei a honra de me 

despedir neste mandato à frente do Ministério da Defesa 

Nacional. Quis estar aqui convosco, esta noite, para dar 

testemunho do apreço do Governo e do meu apreço pessoal 

enquanto Ministro da Defesa Nacional pelo vosso trabalho e para 

vos mostrar solidariedade e dizer que Portugal está convosco. 

Portugal reconhece o vosso esforço e o vosso sacrifício. Ao longo 

deste ano, desde que sou Ministro, procurei sempre estar nas 

despedidas e nas chegadas das nossas Forças Nacionais 

Destacadas, porque nada é mais importante do que manifestar 

apoio àqueles que em nome de Portugal vestem a farda e partem 

em missão para o estrangeiro.  

Estas cerimónias permitem reafirmar o compromisso do País com 

os seus militares. Permitem-me cumprimentar cada um de vós, 

pessoalmente. Permitem-me apreciar e saudar o intenso espírito 

de corpo de cada Força. E oferecem a todos os presentes a 
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oportunidade de comunicar aos portugueses a dedicação que as 

nossas mulheres e homens demonstram nos mais diferentes 

teatros operacionais.  

Esta é a 10ª Força Nacional Destacada que enviaremos para o 

Iraque, no âmbito da operação Inherent Resolve. Desde 2015, 

mantemos o compromisso de contribuir para a estabilização do 

Iraque, capacitando as suas Forças Armadas e de Segurança no 

combate ao terrorismo e em particular ao Daesh. Os avanços 

nesta matéria são graduais, mas são palpáveis; contudo, tendo em 

conta a volatilidade na região continua a ser necessária toda a 

persistência, determinação, e o profissionalismo de que são 

capazes.  

A presença portuguesa e o seu trabalho na formação e treino das 

Forças Armadas e de Segurança iraquianas são muito apreciados 

pelos iraquianos e pelos parceiros da coligação internacional. A 

diversidade de valências e o elevado grau de especialização de 
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cada militar fazem dos contingentes nacionais forças flexíveis e 

com grande amplitude de emprego, altamente apreciadas. Tive 

oportunidade de constatar isso mesmo na visita que efetuei à 

base de Besmaya, em julho passado. Verifiquei no terreno que o 

trabalho dos portugueses é extremamente valioso, de grande 

profissionalismo, exigente e com consequências. Cada mês que lá 

estão é um mês em que os iraquianos estão mais treinados, mais 

capazes de assumir eles próprios as suas responsabilidades pela 

paz e segurança do seu território. 

Estou certo que a vossa prestação, com a bravura, rigor, justeza e 

altíssima qualidade que é apanágio das nossas Forças Armadas, 

servirá de compasso para dar continuidade ao compromisso 

português. Assim, reforçaremos a segurança do flanco sul da 

Aliança e continuaremos a promover uma visão da NATO a 360 

graus.  
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Senhor Major Sérgio Capelo,  

A Força que lidera conta com um elevadíssimo grau de preparação 

que será determinante para o cabal cumprimento desta missão. 

Contamos com a sua liderança esclarecida neste importante 

objetivo. 

 

Militares da 10ª Força Nacional Destacada no Iraque , 

Estou certo que a vossa vontade e motivação de servir Portugal, e 

o brio com que cumprirão as vossas funções, muito prestigiarão o 

País e as Forças Armadas.  

Quero deixar também uma palavra de apreço a todos os familiares 

e amigos que vos apoiam na vossa missão. O carinho e apoio que 

dão às nossas mulheres e homens em missão são extremamente 

valiosos. A certeza do vosso apoio incondicional mantém-lhes o 
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espírito livre para se dedicarem às exigências da missão. Por isso, 

a todos, o nosso muito obrigado.  

 

A todos os militares que agora partem para o Iraque,  

Desejo-vos a todos “feitos dignos de memória”, nesta passagem 

pelo Iraque! 

 

Muito obrigado.  

 

 


