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Após cuidado treino e aprontamento, é chegado o momento da 

partida para o teatro de operações. O momento que hoje 

assinalamos é simbólico para cada um de vós, para as Forças 

Armadas, para o Governo e para o País.  

O cumprimento de mais uma importante missão no flanco leste 

da Aliança Atlântica reitera o compromisso português com a 

solidariedade entre aliados. Esta solidariedade pratica-se 

diariamente entre aliados, mostrando que a segurança dos países 

Bálticos e de outros nesta região é da maior importância também 

para o nosso país. Só estaremos seguros, quando ninguém estiver 

inseguro.  

Desde 2015 que Portugal participa nas Assurance Measures da 

NATO. Durante este período já empenhámos diversas 

capacidades militares dos três ramos das Forças Armadas, e 

durante 2021 mantemos o nosso compromisso, destacando uma 

Força de Fuzileiros para a Lituânia durante os próximos três 

meses, composta por 146 militares da Marinha portuguesa, 
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integrando capacidades anfíbias, de operações especiais e de 

mergulho.  

Quero, por isso, assegurar-vos da importância da missão que vos 

foi incumbida para a estabilidade dos mecanismos de segurança 

em que o nosso país se insere. Aliás, é notório que este exemplo 

de solidariedade dá já frutos, por exemplo, no âmbito das missões 

da União Europeia, no empenhamento de militares dos países do 

leste europeu em teatros africanos, onde os militares portugueses 

estão também ativos.  

Estamos certos de que a vossa prestação, tal como a daqueles que 

vos precederam, irá honrar a qualidade superior das nossas Forças 

Armadas. Estamos certos de que esta será mais uma 

desmonstração da nobre herança de 400 anos de existência dos 

Fuzileiros.  

Esta será, certamente, uma oportunidade de conhecer melhor as 

forças aliadas com quem trabalhamos lado a lado, uma 

oportunidade de aprendizagem conjunta e de criação de 
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importantes laços de amizade entre os dois países. Serão 

embaixadores de Portugal em todas as vossas interações. 

Carregam convosco a bandeira nacional e estou certa de que, com 

a vossa dedicação e profissionalismo, em todas as interações, 

saberão trazer honra e prestígio para os Fuzileiros portugueses, 

para a Marinha, para as Forças Armadas e para Portugal.  

Quero, hoje, aqui, assinalar a importante colaboração do Exército 

Português, ao disponibilizar as viaturas táticas ligeiras blindadas 

que vos acompanham nesta missão, assegurando assim uma 

melhor proteção e outras capacidades aos nossos Fuzileiros.  

Quero também deixar uma palavra de confiança ao Comandante 

Meijburg Viola, neste importante momento da sua carreira. A sua 

liderança será da maior importância para fazer pleno uso das 

múltiplas valências desta Força e para manter esta força motivada 

a dar o seu melhor em cada ação.  
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Desejo a todos uma missão sem incidentes e um regresso rápido 

e seguro para junto das vossas famílias, a quem quero também 

deixar um sentido agradecimento pelo apoio contante e 

inabalável que vos dão nestas missões frequentes e exigentes que 

prestam a Portugal.  

Sabemos que os Fuzileiros estão sempre prontos, do mar para 

terra, e estou certa de que aqueles que agora partem 

compartilham com os seus antecessores as características que 

reconhecemos aos nossos Fuzileiros: sólidos, rústicos, bravos 

humanos. Todos com 3 metros de altura! 

Sejam, efetivamente, gigantes, e votos de uma missão plena de 

sucesso, em terra e no mar e já agora também no ar, já que assim 

se deslocam, nesta viagem que vos leva até à Lituânia.  

 


