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15.10.2016 - Inauguração de Monumento de Homenagem aos Combatentes da Almagreira / Pombal - Em 15 
de outubro de 2016 decorreu na Freguesia da Almagreira / Pombal a inauguração de um monumento aos 
combatentes por iniciativa da junta de freguesia e com o apoio do Núcleo de Abiul/Pombal da Liga dos 
Combatentes. Após reunião junto ao edifício da Junta de Freguesia, em frente à qual se ergueu o 
monumento, as entidades presentes, combatentes e famílias e muita população, todos se dirigiram para a 
igreja local onde assistiram à missa em memória dos militares falecidos. Regressados à Junta de Freguesia foi 
tocado o Hino Nacional e içadas as bandeiras nacional e das autarquias...NOTÍCIA 
 
11.05.2016 - Programa Liga Solidária - Inserido no programa Liga Solidária e a exemplo de anos anteriores os 
sócios do Núcleo da Liga dos Combatentes de Abiul-Pombal, estiveram nos dias 9, 10 e 11 de Maio de 2016 
em apoio aos milhares de peregrinos de todo o norte e centro de Portugal. Foi mais uma ação cívica e de 
entreajuda levada a efeito com espirito de bem servir. 
 
12.09.2015 - Encontro de Combatentes - O Núcleo de Abiul-Pombal da Liga dos Combatentes realizou no 
passado dia 12 de Setembro um encontro de Combatentes onde junto ao monumento erigido em Abiul; 
foram lembrados todos os combatentes e feito um minuto de silêncio pelos Combatentes já falecidos. 
Seguiu-se uma visita á exposição patente na sede do Núcleo alusiva á Grande Guerra, tendo o encontro 
finalizado com um almoço convívio onde contámos com a presença do representante da Câmara Municipal 
de Pombal e da Srª. Presidente de Junta...NOTÍCIA 
 
12.03.2015 - Representação do Núcleo nas comemorações na Batalha Visita Pastoral do Sr. Bispo - No dia 12 
de Março, Sua Excelência o Sr. Bispo da Diocese de Coimbra D. Virgílio do Nascimento deslocou-se á sede do 
Núcleo de Abiul-Pombal dando-nos a honra de visitar a Exposição do Centenário da GG patente até final do 
ano nas nossa instalações. A visita decorreu com enorme interesse e emoção , tendo Sua Excelência tecido 
os maiores elogios á exposição, proferindo alguns comentários e formulando algumas perguntas sobre os 
dolorosos factos acontecidos durante os terríveis anos da guerra. Para finalizar, a Direção do Núcleo de 
Abiul-Pombal fez entrega da medalha da Liga e de um diploma de agradecimento que mereceram o maior 
reconhecimento por parte Sua excelência o Sr Bispo. Apoio aos peregrinos de Fátima Mais uma vez o Núcleo 
de Abiul-Pombal esteve presente no apoio aos peregrinos de Fátima vindos de todo o Norte do País. 
Movidos por um espírito solidário e de entreajuda mais uma vez dissemos sim a mais esta ação solidária. Nos 
dias 8-9-10-11 e 12 lá estivemos. Nunca regateamos esforços tentando dentro das nossas capacidades dar 
algum conforto e ânimo a quem já tinha muitos dias de jornada. Foram gratificantes todos estes dias e todas 
estas noites. Com esta ação elevámos mais uma vez bem alto o nome da Liga dos Combatentes...NOTÍCIA 
 
18.10.2014 - No passado dia 18 de outubro, a TSF fez deslocar à sede do Núcleo uma equipa de reportagem 
que a pretexto de uma Exposição Evocativa do Centenário da Grande Guerra entendeu recolher 
testemunhos de famílias de Combatentes daquele conflito e que eram residentes naquela área. A visita 
ocorreu no mesmo dia em que, a nível nacional, decorriam homenagens aos Combatentes da Grande 
Guerra, materializados pela inauguração de placas alusivas ao Centenário, a serem inauguradas sobre 
monumentos já existentes. Tal coincidência motivou a que, no mesmo horário, com as demais cerimónias, ali 
se realizasse “um minuto de silêncio” pelos Combatentes, que teve pronta adesão de todos os 
presentes...NOTÍCIA 
 
09.08.2014 - Inauguração da Sede do Núcleo da Liga dos Combatentes em Abiul-Pombal - Na vila de Abiúl 
aconteceu história da Liga dos Combatentes. Com dois anos de existência, o Núcleo de Abiúl-Pombal da Liga 
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dos Combatentes inaugurou a sua nova sede, reabilitada e adaptada pela CM de Pombal, a escola local foi 
cedida ao Núcleo da LC. A cerimónia iniciou-se com a concentração de Combatentes, famílias e entidades 
presentes, junto ao Monumento aos Combatentes do Ultramar inaugurado há dois anos. Usou da palavra o 
Coronel Comando Ferreira da Silva, impulsionador da Comissão que lhe deu origem. Estiveram presentes 
nesta cerimónia, o presidente da Assembleia Municipal, a vereadora da Cultura em representação do 
presidente da Câmara Municipal de Pombal, a presidente da Junta de Freguesia de Abiúl, o presidente do 
Núcleo de Leiria, também ele impulsionador da criação do Núcleo, a Direção do Núcleo e o presidente da 
Liga dos Combatentes, General Chito Rodrigues. Seguiu-se uma missa de homenagem aos caídos na Guerra 
do Ultramar...NOTÍCIA 
 
10.06.2014 - O Núcleo de Leiria e o Núcleo de Abiúl/Pombal participaram, com mais de 50 associados, nas 
comemorações do Dia de Portugal que se realizaram na Guarda. Esta excursão, onde se aproveitou para se 
visitar a Torre da Serra da Estrela, permitiu estreitar ainda mais os laços de amizade que unem os dirigentes 
e associados destes dois Núcleos. Estas cerimónias ficaram marcadas por uma indisposição do Presidente da 
República durante o seu discurso. Mesmo assim, após a sua recuperação, seguiu-se o desfile das Forças 
Armadas no qual um grupo de Combatentes associados da Liga dos Combatentes também participou, 
marchando com orgulho e determinação. 
 
11.05.2014 - Caminhos de Fátima - O Núcleo de Abiul-Pombal da Liga dos Combatentes teve a honra de fazer 
parte da comissão coordenadora formada pela Câmara Municipal de Pombal para a missão denominada 
“CAMINHOS DE FÁTIMA” Esteve este Núcleo presente nos dias 11,12 e 13 de Maio durante 24 horas 
consecutivas com 10 dos seus elementos, para assim prestar todo o apoio e informação aos Peregrinos 
vindos do Norte do País. 
 
01.01.2014 - Em 01 de Janeiro de 2014 representação no dia mundial da paz a convite da Câmara Municipal 
de Pombal, com inauguração da Rua Aristides Sousa Mendes, nesta cidade. 
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