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09.01.2016 - Exposição Fotográfica “O Soldado Português na Grande Guerra” - Foi inaugurada no dia 09 de 
Janeiro de 2016, e por iniciativa do Núcleo de Entroncamento/Vila Nova da Barquinha da Liga dos 
Combatentes, uma Exposição Fotográfica com o tema “O Soldado Português na I Grande Guerra”, que 
decorreu na Galeria Municipal da Câmara de Entroncamento, e que teve exposta ao público até ao dia 21 de 
Janeiro, de terça a domingo das 15 às 19 h, com a presença do Srs. Presidentes de Câmara, de 
Entroncamento, Dr. Jorge Faria, de Vila Nova da Barquinha...NOTÍCIA 
 
14.12.2015 - Convívio de Natal - No dia 14 de Dezembro de 2015 decorreu na sede deste Núcleo um belo 
momento de convívio de Natal, entre a Direção, o CEAMPS (Psicólogos e Assistentes Sociais) e Utentes 
seguidos em consulta e em grupo (Ex-Combatente e Esposas). É de realçar a forte participação, bem como o 
contributo dado, com a oferta de fritos e doces tradicionais, nesta Quadra Natalícia que atravessamos. 
Assim, deixamos uma palavra de agradecimento a todos que connosco confraternizaram...NOTÍCIA 
 
29.11.2015 - 83.º Aniversário do Núcleo - Comemorou-se no dia 29 de Novembro de 2015, o 83º aniversário 
do Núcleo de Entroncamento/vila Nova da Barquinha, com a honrosa presença do Sr Arquiteto Eduardo 
Varandas em representação do Tenente-general Chito Rodrigues, Presidente da DC da Liga dos 
Combatentes, cujo programa constou do seguinte: Receção dos Convidados na Sede do Núcleo (Rua Eng.º 
Ferreira de Mesquita, Nº 1), seguido do hastear da Bandeira Nacional na Sede do Núcleo, enquanto à Banda 
Filarmónica de Entroncamento...NOTÍCIA 
 
12.11.2015 - Dia do Armistício - No dia 12 de Novembro de 2015, comemorou este núcleo, o 97º Aniversário, 
do Armistício, dia que assinala o fim da I Grande Guerra Mundial, junto ao Monumento aos Mortos da I 
Grande Guerra, em Vila Nova da Barquinha, onde se encontra sepultado o primeiro Militar morto em 
combate (Flandres – França), o Soldado António Gonçalves Curado, natural daquela Vila. Foram prestadas 
Honras Militares por uma Força Militar com Clarim, cedida pela Regimento de Engenharia Nº 1...NOTÍCIA 
 
02.11.2015 - Dia de Finados - No dia 2 de Novembro, a Direção deste Núcleo procedeu às Comemorações do 
dia de finados junto aos Talhões dos Combatentes nos Cemitérios do Entroncamento e Praia do Ribatejo, 
que na presença de muitos fiéis, compareceram em grande número para Honrar os seus Mortos. Na 
Cerimónia do Entroncamento, a Missa, foi presidida pelo Pároco Luciano onde tivemos a presença de uma 
Força Militar do Regimento de Manutenção com Clarins, que, no final, se dirigiu para a zona frontal ao 
Talhão...NOTÍCIA 
 
30.11.2014 - O Núcleo do Entroncamento celebrou o seu 82.º Aniversário -  Com a presença do General Chito 
Rodrigues, Presidente da Liga dos Combatentes e com a presença de representantes das Assembleias 
Municipais do Entroncamento e Vila Nova da Barquinha, representantes das Juntas de Freguesia e 
representantes militares das Unidades da área, as comemorações iniciaram-se com o içar das bandeiras na 
sede do Núcleo a que se seguiu uma missa em homenagem aos Combatentes caídos. No final todos se 
dirigiram para o Monumento em Vila Nova da Barquinha onde foram colocados dois ramos de flores ao 
toque do Hino Nacional. Seguiu-se um agradável almoço-convívio em que usaram da palavra o Presidente do 
Núcleo do Entroncamento, Sr. Diabinho, os representantes autárquicos e o Presidente da Liga dos 
Combatentes. A cerimónia terminou com o “Grito” e o “Hino da Liga dos Combatentes”. 
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02.11.2014 - Dia de Finados - No dia 2 de Novembro, a Direção deste Núcleo procedeu às Comemorações do 
dia de finados junto aos Talhões dos Combatentes nos Cemitérios do Entroncamento e Praia do Ribatejo, 
que contou com a presença de muitos fiéis, para Honrar os seus Mortos. Na Cerimónia do Entroncamento, a 
Missa, foi presidida pelo Pároco, Ricardo Madeira, onde tivemos a presença de uma Força Militar do 
Regimento de Manutenção, e clarins, e que, no final, se dirigiu para a zona frontal ao Talhão onde foram 
prestadas Honras Militares aos Mortos ali inumados, com deposição de coroas de flores e leitura de um 
texto bíblico. Na Praia do Ribatejo, a Cerimonia teve a presença de uma força Militar do Regimento de 
Engenharia 1, com Clarins, onde frente ao Talhão foram prestadas Honras Militares e onde foi lido um texto 
bíblico pelo Pároco Paulo Marques. As homenagens dos Combatentes aos Militares que tombaram na defesa 
da Pátria, pelos que deram a vida por uma Nação honrada, livre e mais fraterna, é um justo tributo, um 
valioso preito, numa homenagem firme e sentida, que se renova todos os anos e solidifica o mais elevado 
sentido patriótico. 
 
21.10.2014 - Cerimónia Evocativa do Centenário da Grande Guerra - No dia 21 de Outubro, pelas 11h30m, o 
Núcleo de Entroncamento/Vila Nova da Barquinha da Liga dos Combatentes, apoiou e participou na 
Cerimónia Evocativa do Centenário da Grande Guerra (1914-1918), junto ao Monumento da 1ª Grande 
Guerra em Vila Nova da Barquinha, onde se encontram sepultados os restos mortais do Soldado Curado, 
primeiro soldado morto em combate e natural desta Freguesia, pretendendo-se assim assinalar o esforço de 
Portugal naquele conflito Mundial e homenagear os nossos heroicos Soldados que combateram e tombaram 
na defesa da Pátria. Os convidados foram recebidos na Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha pelas 
11h00, onde foram presenteados, com um Porto de Honra. A Cerimónia Solene foi presidida pelo Coronel de 
Infantaria, Vasco Francisco de Melo Parente de Alves Pereira, acompanhado pelo CMDT do Regimento de 
Engenharia N.º 1, Coronel de Engenharia, João Manuel Pires e pelos Presidentes de Câmara Municipal de 
Vila Nova da Barquinha, Dr. Manuel Freire e de Entroncamento, Dr. Jorge Faria e pelo Presidente do Núcleo 
de Entroncamento/Vila Nova da Barquinha da Liga dos Combatentes, Sr. Fausto Diabinho. Saliente-se ainda a 
presença das seguintes Entidades convidadas: Presidentes de Junta de Freguesia de Vila Nova da Barquinha, 
Praia do Ribatejo, de S. João Batista e Nª Srª de Fátima, de Entroncamento, Brigada de Reação Rápida, 
Tropas Paraquedistas e Unidade de Aviação Ligeira do Exército, do Polígono de Tancos, Regimento de 
Manutenção e Sucursal da Manutenção Militar do Entroncamento, Bombeiros Voluntários de Vila Nova da 
Barquinha e de Entroncamento, Associação dos Militares na Reserva e Reforma e Agrupamento de Escolas e 
Jardim de Infância de Vila Nova da Barquinha. Do programa da Cerimónia Evocativa, constou o seguinte: 
Deposição de Coroas de Flores pelas Entidades presentes, Cerimónia de homenagem aos Mortos, leitura de 
um texto bíblico pelo Ten. Capelão Costa, e descerramento da Placa Evocativa. Destacam-se ainda as leituras 
das Mensagem do Presidente da Liga dos Combatentes, TGEN Joaquim Chito Rodrigues e do Senhor 
Presidente da República, Professor Doutor Aníbal Cavaco Silva, bem como das alocuções dos Srs. Presidentes 
de Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha e Entroncamento e ainda do momento participativo de um 
grupo de alunos do Agrupamento de Escolas e Jardim de Infância de Vila Nova da Barquinha com a colocação 
de ramo de flores. Para as Honras Militares, a Cerimónia teve a presença de uma força militar do Regimento 
de Engenharia N.º 1 e Clarim, bem como a presença de muitos populares que abrilhantaram esta Cerimónia. 
 
22.09.2014 - Passeio à Casa de Serralves - No passado dia 22 de Setembro, o Núcleo do Entroncamento/Vila 
Nova da Barquinha da Liga dos Combatentes, levou a efeito um passeio à Casa de Serralves, no Porto, com 
visita ao Museu e Parque. A Casa de Serralves e o Parque envolvente foram concebidos inicialmente, como 
uma residência privada, resultando de um projeto encomendado pelo segundo Conde de Vizela, Carlos 
Alberto Cabral (1895−1968) para os terrenos do que fora a quinta de veraneio da família nas imediações do 
Porto. Projetada e construída entre 1925 e 1944, tendo sido classificada como Imóvel de Interesse Público 
em 1996. Em 2012 o conjunto do património edificado e natural da Fundação de Serralves recebeu o 
estatuto de Monumento Nacional. O passeio decorreu com a visita ao Museu de Arte Contemporânea de 
Serralves, desenhado pelo arquiteto Álvaro Siza Vieira, em 2004, tendo-se seguido, um belo passeio pelo 
Parque, com os seus 18 hectares e projetado pelo arquiteto Jacques Gréber nos anos 30 do século XX, e 
onde pudemos observar um vasto património arbóreo e arbustivo, composto por sensivelmente 200 
espécies. Realizada a visita, seguimos para o almoço, que decorreu na Quinta da Boucinha, situada em Vila 
Nova de Gaia, e que data do século XVIII, tendo sido restaurada nos finais do século XX. Aqui, num ambiente 
calmo e acolhedor, e de bem receber, fomos contemplados com um excelente almoço, após o qual, 
aproveitámos para tirar algumas fotografias, para mais tarde recordar, nos vastos e bonitos jardins que a 



envolvem. Regressados a casa, ficamos com a certeza de um dia bem passado, de confraternização entre 
todos e esperando já pelo próximo passeio. Deixamos uma palavra de agradecimento a todos quantos nos 
acompanharam, neste belo passeio. 
 
14.06.2014 - «Sardinhada» - Mais uma vez este Núcleo, levou a efeito, no dia 14 de Junho de 2014 a sua já 
tradicional “Sardinhada”, nas Instalações do Parque de Campismo de Entroncamento, e que contou com 
muitos participantes, com idades muito diversas, promovendo deste modo a consolidação e o estreitar de 
relações desta Direção junto dos seus Associados e Familiares. Mais uma vez o Serafim Esteves, esteve 
presente com o seu acordeão, levando a esta sardinhada um espirito de festa e alegria. É de realçar também, 
a leitura por parte do Ex-Combatente, e Membro da Direção da ANPG, Sr. Jorge Costa Vaz, de um poema de 
sua autoria, intitulado “O ultimo Soldado da India”. A todos os participantes que mais uma vez nos 
proporcionaram uma bonita tarde de convívio o nosso bem-haja. 
 
04.05.2014 - Passeio a Sintra e a Almada - No dia 04 de Maio de 2014, o Núcleo de Entroncamento/Vila Nova 
da Barquinha da Liga dos Combatentes, levou a efeito, mais um agradável passeio, desta vez a Sintra e 
Almada. Com saída da localidade de Praia do Ribatejo pelas 07H00 e passagem por Roda Grande e 
Entroncamento, o grupo de Antigos Combatentes e respetivas Famílias, rumou até à lendária e majestosa 
Vila de Sintra, onde fica sedeada a Quinta da Regaleira. A exuberante Quinta da Regaleira, fica situada em 
pleno centro histórico de Sintra, beneficiando do microclima da Serra de Sintra, que muito contribui para os 
luxuriantes jardins e os nevoeiros constantes que adensam a sua aura de mistério. António Augusto Carvalho 
Monteiro, seu primeiro proprietário, pelo traço do arquiteto Luigi Manini, dá à quinta de 4 hectares, o 
palácio, rodeado de luxuriantes jardins, lagos, grutas e construções enigmáticas, lugares estes que ocultam 
significados alquímicos, como os evocados pela Maçonaria, Templários e Rosa-Cruz. Em toda a extensão da 
Quinta, podemos apreciar traçados mistos, que evocam a arquitetura românica, gótica, renascentista e 
manuelina. De tudo ao que o grupo de Visitantes foi dado apreciar, destacam-se: O Patamar dos Deuses; o 
Poço Iniciático; a capela da Santíssima Trindade; a Torre da Regaleira e o majestoso Palácio. Finda a visita ao 
maravilhoso Parque da Regaleira, o Grupo retemperou forças no restaurante “David da Buraca”, mesmo às 
portas de Lisboa. A meio da tarde, a Família Militar seguiu viagem em direção ao concelho de Almada-
Freguesia de Pragal, cumprindo assim, a promessa de agradecimento a Cristo Rei, pelas bênçãos por Ele 
concedidas. O Santuário Nacional de Cristo Rei, é um monumento religioso dedicado ao Sagrado Coração de 
Jesus. Este monumento é, quiçá, o melhor miradouro com vista para a cidade de Lisboa. Com 110 metros de 
altura, é indubitavelmente, o ex-libris de Almada. Confortados pelas bênçãos de Cristo-Rei e já bem à 
tardinha, empreendemos a última etapa do nosso percurso rumo às terras de Almourol. Regressados a casa 
satisfeitos, resta-nos recordar já, com alguma saudade, os belos e agradáveis momentos passados no dia 4 
de Maio de 2014. Finalmente, impõe-se, por parte da Direção do Núcleo de Entroncamento/Vila Nova da 
Barquinha, da Liga dos Combatentes, dirigir uma palavra de apreço e agradecimento a todos os Amigos e 
Sócios, que participaram neste evento, na medida em que, não obstante as dificuldades financeiras por 
todos sentidas, quiseram dizer presente a mais esta iniciativa do Núcleo. 


