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Exmo(a). Senhor(a) 
M. I. Presidente da Junta de Freguesia  

 
 
 
Lisboa, 4 de Abril de 2017 
 

A Comissão Executiva para a Homenagem Nacional aos Combatentes iniciou já os seus trabalhos que 
têm por objectivo levar a efeito, no próximo dia 10 de Junho, Dia de Portugal, o XXIV Encontro junto ao 
Monumento aos Combatentes do Ultramar, em Belém, Lisboa. Tal como os anteriores, este encontro visa 
comemorar aquele dia e prestar homenagem e não deixar esquecer quem um dia foi chamado pela Pátria e 
morreu ao serviço de Portugal. 

Neste preito de homenagem nacional pretende-se que estejam representadas todas as parcelas do território 
de onde um dia partiram esses nossos jovens soldados e marinheiros. Na Freguesia a cuja Junta Vossa 
Excelência preside residiam alguns combatentes cujos nomes perduram gravados nas lápides que envolvem o 
Monumento. Serão ainda lembrados aqueles que hoje em dia continuam a cumprir missões patrióticas na defesa 
dos interesses de Portugal em qualquer parte do mundo. 

Nesta ordem de ideias, vimos convidar Vossa Excelência, assim como a população dessa Freguesia, 
nomeadamente as famílias dos combatentes que tombaram pela Pátria, a estarem presentes e participarem nas 
citadas cerimónias de homenagem. Solicita-se ainda que esta informação seja divulgada pela população através 
de editais ou de meios de comunicação social locais.  

Iremos igualmente convidar o Senhor Presidente da Câmara Municipal. 
 

O programa é o seguinte: 

10H30 - Missa por intenção de Portugal e de sufrágio pelos seus mortos, nos Jerónimos; 
12H15 - Abertura da cerimónia junto ao Monumento aos Combatentes pelo Locutor;  
12H15 - Palavras de abertura do Presidente da Comissão Executiva; 
12H21 - Presidente lê mensagem de Sua Exa. o Senhor Presidente da República; 
12H25 - Cerimónia inter-religiosa católica e muçulmana; 
12H33 - Discurso alusivo feito pelo Orador; 
12H41 - Homenagem aos mortos e deposição de flores; 
13H04 - Hino Nacional (salva por navio da Marinha); 
13H07 - Passagem aeronave da Força Aérea; 
13H09 - Passagem final pelas lápides; 
13H30 - Salto de Pára-quedistas do Exército; 
13H35 - Almoço-convívio nos terrenos frente ao Monumento.  

   
Solicito confirmação de presença até ao dia 01 de Junho para os endereços em rodapé. 
Certo da boa receptividade de V. Exa. ao programa destas cerimónias, aproveito a ocasião para apresentar os 
meus melhores cumprimentos. 
                                                               

                                                              O Presidente da Comissão 
 

                                                               Rui Alberto Fidalgo Ferreira 
                                                             Tenente-General         

 


