Embaixada de Portugal em Paris

Cerimónias Comemorativas do Centenário da Batalha de la Lys na presença de
Suas Excelências o Presidente da República e o Primeiro-Ministro.
Programa
8 de Abril

Paris
17h00-17h15

Avenue des Portugais - descerramento de placa comemorativa do
centenário da designação dessa Avenida pelo Conselho Municipal de
Paris em homenagem ao Corpo Expedicionário Português.
Nota: Quem estiver interessado em assistir deverá chegar o mais
tardar até às 16h30, apresentando-se no ângulo entre a Avenue des
Portugais e la rue La Pérouse.

18h30-19h00

Cerimónia do reavivar da chama no Arco de Triunfo.
Nota: Quem estiver interessado em assistir deverá chegar o mais
tardar até às 18h15. Chama-se a atenção para o facto do intervalo
entre a cerimónia na Avenue des Portugais e no Arco de Triunfo ser
relativamente curto e, como tal, será difícil de conciliar a presença em
ambos os locais. De salientar ainda que, enquanto na Avenue des
Portugais, haverá um momento de cumprimentos ao público presente,
tal não será possível no Arco de Triunfo.

9 de Abril

Richebourg e la Couture
10h30-11h30

Cerimónia no Cemitério Militar Português de Richebourg.
Nota: Recomenda-se ao público que pretenda assistir à cerimónia que
siga as instruções das autoridades francesas (ver prospecto em anexo) :
os convidados deverão apresentar-se no «rond point de La Bombe»
(vindo do lado de Neuve-Chapelle); estacionar na estrada D171; chegar
o mais tardar até às 9h30.
O público em geral deverá chegar por Lorgies (D947); estacionar na
zona industrial de Violaines. O acesso à zona reservada ao público
deverá ser efectuado entre as 8h00 e as 9h45.

14h00-15h00

Cerimónia junto do Monumento aos Mortos de La Couture.
Nota: O público deverá chegar entre as 11h30 e 13h30.

Arras
15h45-16h15

Cerimónia de entrega na Mairie da Placa comemorativa da
condecoração do Município com a Ordem Honorífica Militar da Torre e
Espada.
Nota: entrada apenas por convite da Mairie.

16h15-16h30

Cumprimento ao público na praça des Héros

16h40-18h00

Inauguração da exposição «Portugal na Frente: Visões de Artistas
(1918-2018)» no Museu de Belas Artes de Arras.

Lille
19h00

Cerimónia de entrega na Mairie da Placa comemorativa da
condecoração do Município com a Ordem Honorífica Militar da Torre e
Espada e inauguração da exposição «Portugal e a Grande Guerra» da
Assembleia da República.

