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Excelências, Senhores e Senhoras 
 
Estão perante nós os restos mortais de um Menino da Luz! 
De um Menino da Luz que foi depois Soldado! 
De um Soldado que foi Combatente! 
De um Combatente que foi Marechal! 
De um Marechal que foi Presidente da Republica! 
De um Presidente da Republica que foi Torre Espada Valor, Lealdade e Mérito 
De um Cidadão do seu tempo que marcou um período da nossa História 
recente. 
 
Não, não estão perante nós, só e apenas os seus restos mortais! 
 
Está perante nós a sua imagem! O seu carisma! O seu espírito. A sua coragem 
de combatente. 
 
A sua figura de Comandante de Batalhão e de Comandante-Chefe. 
 
Está perante nós o Membro da Liga dos Combatentes Número 33725 que 
decidiu por vontade própria ser sepultado em campa rasa no talhão da Liga 
dos Combatentes no Alto do S. João, tal como muitos dos seus soldados. 
 
Ele sabia que a Liga dos Combatentes nunca esquece os combatentes por 
Portugal, vivos ou mortos, soldados conhecidos ou desconhecidos. Seja em 
que momento for. 
 
Este momento, sendo para a Liga dos Combatente um momento comum, é um 
momento especial. È uma homenagem a um Marechal Combatente. E na sua 
pessoa e nos seus restos mortais, mais uma homenagem ao soldado 
português. 
 
Por isso aqui estamos, garantindo dentro da nossa simplicidade e com a vossa 
presença, o máximo de dignidade a este ato. 
 



Dando-lhe o relevo que merece e em lugar próprio, na cripta de Marechais, não 
deixará o Marechal António Spínola de continuar junto dos seus camaradas de 
armas, dos seus soldados e dos outros membros da Liga dos Combatentes que 
tal como ele se bateram por Portugal e encontraram na nossa instituição a 
continuação da defesa dos valores vitais de Portugal. À sua família, aos seus 
amigos, aos seus camaradas, aos portugueses, a Liga dos Combatentes 
garante que os restos mortais do Marechal Spínola continuarão vivos na Cripta 
de Marechais do Talhão da Liga dos Combatentes do Cemitério do Alto de S. 
João. 
 
Muito obrigado por se terem junto a nós nesta significativa homenagem. 


