
OBJECTIVO DAS CERIMÓNIAS

O Encontro Nacional de Combatentes de 2019 

tem por objectivo reunir, no DIA DE PORTUGAL, 

todos os Portugueses que, amantes da sua 

Pátria, queiram celebrar Portugal e prestar 

homenagem a quantos, ao longo da nossa 

História, chamados a Servir o seu País, 

combateram e combatem por Portugal.

Ao lembrar e honrar os nossos heróis e a obra 

grandiosa por eles desenvolvida, sobre a qual se 

construiu Portugal, estamos certos de que será 

um momento marcante para nos orgulharmos 

do passado e nos dinamizarmos para o futuro.

OS SÍMBOLOS NACIONAIS

A questão dos símbolos nacionais constituiu uma das prioridades 
do Governo Provisório formado na sequência do 5 de Outubro de 1910. 

A Bandeira Nacional é bipartida verticalmente nas duas cores 
fundamentais, verde-escuro (dois quintos) e escarlate (três quintos), 
ficando o verde do lado da tralha. O vermelho é a cor combativa, 
quente, viril por excelência e o verde é a cor da esperança.

Quanto às armas, a esfera armilar é o «padrão eterno do nosso 
génio aventureiro», e o escudo branco com quinas azuis «da 
fundação da nacionalidade».

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!
...
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Sou Português e quero ser digno
de quem combateu por Portugal

DIGO PRESENTE

Vereis amor da Pátria, não movido

De prémio vil, mas alto e quasi eterno;

Que não é prémio vil ser conhecido

Por um pregão do ninho meu paterno.

Ouvi: vereis o nome engrandecido

Daqueles de quem sois senhor superno,

E julgareis qual é mais excelente,

Se ser do mundo Rei, se de tal gente.

Luís Vaz de Camões,   
in “Os Lusíadas” (Canto I, X)



CONFERÊNCIA

O PAPEL DO SERVIÇO POSTAL 
MILITAR DURANTE A GUERRA  

DO ULTRAMAR (1961/1974)

A Comissão Executiva para a Homenagem Nacio-
nal aos Combatentes promove uma Conferência 
dedicada ao Serviço Postal Militar (SPM), a realizar 
nas instalações da Liga dos Combatentes (Forte do 
Bom Sucesso, em Belém), em 11 de Junho, com o  
seguinte programa:   

16H00 – Abertura pelo moderador  

VAlmirante (Ref.) Victor Lopo Cajarabille;

16H10 – A história do Serviço Postal Militar,  

pelo TCoronel (Ref.) José Aparício;

16H40 – Intervalo

17H00 – O papel do Serviço Postal Militar no apoio 

aos Combatentes e suas Famílias,  

pelo TGeneral (Ref.) Manuel Vizela Cardoso;

17H30 – Período aberto a debate 

18H00 – Encerramento

Nota: Estará patente uma exposição alusiva às atividades do SPM.

CONVITE
A Comissão Executiva para a Homenagem 

Nacional aos Combatentes 2019 convida os 

portugueses a participarem, no Dia de Portugal, 

nas comemorações em memória dos seus 

combatentes.

As cerimónias decorrem na Igreja de Santa Maria 

de Belém, aos Jerónimos, e junto ao Monumento 

aos Combantentes do Ultramar, em Lisboa, e serão 

marcadas pelo espírito de fraternidade lusófona e pela 

elevação e dignidade do propósito que as enforma: 

celebrar a pátria honrando os nossos Combantentes.

        O Presidente da Comissão Executiva

João Manuel Lopes Pires Neves
Vice-Almirante

PROGRAMA
IGREJA DOS JERÓNIMOS

    
10H30 –  Missa por intenção de Portugal e de sufrágio 

pelos que tombaram pela Pátria;

MONUMENTO AOS 
COMBATENTES DO ULTRAMAR

12H15 –  Abertura da cerimónia junto ao Monumento; 

12H15 –  Palavras de abertura do Presidente da 
Comissão Executiva;

12H20 – Leitura da mensagem de Sua Excelência o 
Presidente da República, pelo Presidente  
da Comissão Executiva;

12H24 – Discurso alusivo pelo orador  
Professor Doutor Bernardo Pires de Lima;

13h32 –  Cerimónia inter-religiosa  
católica e muçulmana;

12H40 – Homenagem aos mortos e deposição de flores;

13H03 – Hino Nacional pela banda da GNR: salva 
protocolar por navio da Marinha (no final 
passagem de aeronave da Força Aérea);

13H10 – Passagem final pelas lápides;

13H30 – Salto de Pára-quedistas do Exército;

13H35 –  Almoço-convívio nos terrenos  
frente ao Monumento. 


