
O Baton (Testemunho traduzido diretamente) é um símbolo de consciência 
nacional – de orgulho, esperança, coragem e sofrimento. Mais importante do 
que isso, é a mensagem de gratidão de todos aqueles que desejam apoiar os 
corajosos homens e mulheres das nossas Forças Armadas que frequentemente 
arriscam as suas vidas para que possamos todos viver com a liberdade de 
escolha, paz e segurança.

O Baton foi criado com cuidado e respeito a partir da pega de uma maca; 
maca utilizada em cenários de Guerra para transportar os feridos e aqueles 
em necessidade. Regressou agora da Província de Helmand no Afeganistão 
num novo papel para reconhecer todos aqueles que pagaram, e os que estão 
dispostos a pagar o sacrifício supremo com as suas próprias vidas.

Como o Baton tem feito até aqui, devemos continuar a dar o nosso apoio 
… aos que transportaram a maca devemos mostrar a nossa preocupação e 
compaixão por tudo o que fizeram pelas suas famílias e amigos … como os 
nossos corajosos homens e mulheres que atualmente servem em vários locais 
no mundo, devemos estar firmes e vencer aqueles que querem mudar o nosso 
futuro, as nossas tradições e a nossa maneira de viver.

Estamos todos a fazer tudo que é possível para assegugar esse apoio 
continuado? Somos uma boa Nação e que se preocupa. Através dos nossos 
atos, palavras e pressão consistente nos nossos líderes, podemos mostrar o 
nosso apoio e sermos leais aqueles que lealmente servem, durante a paz e na 
Guerra.

Aos homens e mulheres das nossas Forças Armadas … fiquem certos 
do nosso orgulho, respeito e agradecemos o vosso profissionalismo, 
sentido de humanidade e dedicação à causa. Ainda que estejam a 
servir nos cantos mais longínquos do globo, estão sempre nos nossos 
pensamentos e preces … ainda que fora das nossas vistas estão  
sempre nas nossas mentes.
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