
10 de Junho de 2018 
Homenagem aos Combatentes

XXV Encontro Nacional

Sou Português e quero ser digno
de quem combateu por Portugal

DIGO PRESENTE

Heróis do mar, nobre povo,
Nação valente, imortal,
Levantai hoje de novo

O esplendor de Portugal!
Entre as brumas da memória,

Ó Pátria, sente-se a voz
Dos teus egrégios avós,

Que há-de guiar-te à vitória!

Às armas, às armas!
Sobre a terra, sobre o mar,

Às armas, às armas!
Pela Pátria lutar

Contra os canhões marchar, marchar!

Letra de Lopes de Mendonça, Música de Alfredo Keil.

...

 O INFANTE

Deus quer, o homem sonha, a obra nasce.
Deus quis que a terra fosse toda uma,
Que o mar unisse, já não separasse.
Sagrou-te, e foste desvendando a espuma,

E a orla branca foi de ilha em continente,
Clareou, correndo, até ao fim do mundo,
E viu-se a terra inteira, de repente,
Surgir, redonda, do azul profundo.

Quem te sagrou criou-te português.
Do mar e nós em ti nos deu sinal.
Cumpriu-se o Mar, e o Império se desfez.
Senhor, falta cumprir-se Portugal!

Fernando Pessoa, in “Mensagem”



CONVITE
A Comissão Executiva para a Homenagem Nacional 
aos Combatentes 2018 convida V. Exa., Família e 
Amigos a participarem nas comemorações do Dia 
de Portugal celebrando a Pátria e honrando os seus 
combatentes.

  O Presidente da Comissão Executiva

Carlos Carvalho dos Reis
Tenente-General

OBJECTIVOS DAS CERIMÓNIAS
• Reunir o maior número de Portugueses de 

qualquer idade ou ideologia política para 
celebrar Portugal.

• Lembrar e homenagear os combatentes 
que morreram pela sua Pátria.

Celebrar a Pátria honrando os seus Combatentes.

PROGRAMA
IGREJA DOS JERÓNIMOS

10H30 -  Missa Dominical e de sufrágio pelos 
combatentes que tombaram pela Pátria;

MONUMENTO AOS
COMBATENTES DO ULTRAMAR

11H45 - Concentração junto ao Monumento;

12H15 - Abertura pelo Presidente da Comissão;

12H19 - Leitura de mensagem de Sua Excelência  
o Presidente de República;

12H23 - Cerimónia inter-religiosa 
(católica e muçulmana);

12H31 - Alocução de homenagem aos Combatentes 
pelo Coronel Américo Henriques;

12H39 - Homenagem aos Combatentes mortos  
e deposição de flores;

13H02 - Hino Nacional 
(salva protocolar por navio da Marinha);

13H05 - Passagem de aeronave da Força Aérea;

13H09 - Passagem final pelas lápides;

13H30 - Salto de pára-quedistas do Exército;

13H35 - Almoço-convívio frente ao monumento.


