
Exmos. Senhores Presidentes 

Caros Camaradas 

 
Compete-me dar-vos conta da maneira como decorreu o nosso 10 de Junho. 

Conforme documentação que vos foi sendo enviada, em meados de Março a 

Comissão decidiu cancelar o Encontro Nacional de Combatentes iniciado já há 

27 anos. Porém, semanas mais tarde, observando os sinais dados pela 

sociedade e pelas autoridades sanitárias, essa decisão foi corrigida e avançou-

se para a realização de uma cerimónia simbólica e muito singela. Pretendeu-se 

que estivesse presente o menor número de pessoas possível e que o protocolo 

seguido fosse restrito aos momentos-chave de uma cerimónia deste género. 

Assim, estiveram presentes activamente somente os elementos das Comissões 

Executiva e Promotora, no total de 16 pessoas. Pelas 12H15, depois dos toques 

do Requinta, os Presidentes das Comissões depuseram uma coroa de flores 

frente ao Monumento. Continuando com os toques de Silêncio e de Homenagem 

aos Mortos, foi cumprido 1 Minuto de Silêncio. Depois do Toque de Alvorada, foi 

solenemente tocado e cantado o Hino Nacional (em gravação de grande 

qualidade). Depois deste momento emocionante, os elementos das Comissões 

fizeram o percurso pelas lápides, com a já habitual postura de grande dignidade 

e homenagem, cumprindo também o sinal de despedida até para o ano.  

Foi com esta singeleza que mais realçámos a emoção do momento. Posso 

testemunhar que foi uma celebração diferente, mas nem por isso menos 

profunda nos nossos corações. Podeis acreditar que tudo se passou com a 

elevação que é timbre das nossas cerimónias. Podeis dizer aos vossos 

Associados que foi bem cumprida a obrigação de bem honrarmos, pela 27ª vez 

consecutiva, os nosso Combatentes caídos no cumprimento do dever. 

 

Quero ainda informar que estiveram no local da cerimónia cerca de 150 pessoas. 

Fomos surpreendidos com estas presenças já que toda a gente estava avisada 

para não comparecer.  

O CAVE do Exército esteve presente para fazer algumas fotografias e um filme 

que lembre à posteridade o que aconteceu. Hoje mando três dessas fotos; o 

filme seguirá logo que disponível. 

Tenhamos esperança que em 2021 as coisas estejam normalizadas e o nosso 

trabalho conjunto possa permitir que voltemos às nossas comemorações com 

todas as presenças físicas que também nos alimentam a alma. 

 

 



 

 

 


