
ARQUIVO DE NOTÍCIAS 
Núcleo da Liga dos Combatentes, em Estremoz 

(Clicar em «NOTÍCIA» para mais informação) 

 
 
 
 
 
29.11.2017 - Visita ao Centro de Ciência do Café - DELTA, em Campo Maior - O Núcleo de Estremoz, 
no âmbito do programa de dinamização cultural, planeou, organizou e levou a efeito no dia 29 de 
Novembro de 2017, uma visita ao Centro de Ciência do Café, em Campo Maior. O Centro de Ciência 
do Café é um espaço de caraterísticas únicas na Península Ibérica, que tem por objetivo reunir 
todas as temáticas relacionadas com o café. Com este projeto, a Delta Cafés propôs-se ultrapassar a 
tradicional conceção de museu, transformando-o num conceito mais abrangente... NOTÍCIA 
 
18.11.2017 - 99.º Aniversário do Dia do Armistício, 43.º Aniversário do Fim da Guerra do Ultramar e 
do 92º Aniversário do Núcleo de Estremoz - O Núcleo de Estremoz assinalou no dia 18 de Novembro 
de 2017, as Cerimónias do 99.º Aniversário do Dia do Armistício, 43.º Aniversário do Fim da Guerra 
do Ultramar e do 92º Aniversário do Núcleo de Estremoz, junto ao Monumento do Combatente, na 
Cidade de Estremoz. A cerimónia foi presidida pelo Exmo. Tenente-Coronel de Cavalaria Luís 
Gonçalves, que se fez acompanhar pelo Adj do Comandante do RC3... NOTÍCIA 
 
02.11.2017 - Dia de Finados - Em honra, memória e respeito pelos Combatentes falecidos e inserida 
no Programa Estruturante da Liga dos Combatentes “ Conservação das Memórias”, o Núcleo de 
Estremoz da Liga dos Combatentes, realizou no dia 2 de Novembro de 2017, uma Romagem de 
Homenagem e Evocação aos Combatentes falecidos, sepultados no Talhão e Ossário da Cidade de 
Estremoz, no Ossário da Cidade de Borba e no Talhão da Vila de Fronteira. Na cidade de Estremoz 
contámos com a presença do Cmdt do Regimento de Cavalaria 3... NOTÍCIA 
 
02.09.2017 - X Torneio da Malha do Núcleo de Estremoz da Liga dos Combatentes - O Núcleo de 
Estremoz da Liga dos Combatentes, no âmbito do programa de dinamização cultural e inserido nas 
Festas da Cidade e Exaltação de Santa Cruz, organizou no dia 02 de Setembro de 2017, o X Torneio 
da Malha, que se efetuou nos terrenos anexos à Sede do NÚCLEO, às Portas de Santa Catarina, e 
que redundou, mais uma vez, num êxito digno de registo, no que se refere à participação de um 
número significativo de jogadores e à organização que foi impecável... NOTÍCIA 
 
27.08.2017 - Festas em Honra de Nossa Senhora da Orada - No dia 27 de Agosto de 2017, a convite 
da Comissão Organizadora dos Combatentes do Ultramar da Vila de Sousel, o Núcleo de Estremoz 
esteve presente na Cerimónia de Homenagem aos Antigos Combatentes daquela localidade e na 
Procissão em Honra de Nossa Senhora da Orada. O Núcleo esteve representado na Cerimónia e na 
Procissão pelo seu Presidente, SMor Vítor Caldeira, o Vogal TCor João Verdugo e pelos Porta Guiões 
com os respetivos guiões do Núcleo e da Residência São Nuno de Santa Maria... NOTÍCIA 
 
29.07.2017 - “Modas do Meu Tempo” - Inserido no programa de animação e dinamização cultural, a 
Residência São Nuno de Santa Maria em Estremoz – Liga dos Combatentes, planeou, organizou e 
realizou na tarde de 29 de Julho de 2017, mais um evento que denominou “Modas do Meu Tempo” 
Convidou para o efeito a Sociedade Filarmónica Lusitana de Estremoz, instituída a 28 de Agosto de 
1840, nascendo da extinta Banda Marcial do Batalhão de Voluntários de Estremoz da Senhora D. 
Maria II. A Sociedade Filarmónica Lusitana de Estremoz... NOTÍCIA 
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26.07.2017 - Dia Mundial dos Avós - A Residência São Nuno de Santa Maria em Estremoz, no âmbito do seu 
programa de animação e dinamização cultural, organizou no dia 26 de Julho de 2017 um evento para 
comemorar o Dia Mundial dos Avós. Convidou para o efeito a Academia Sénior de Estremoz (ASE), Academia 
esta que iniciou as suas atividades a 5 de Dezembro de 2006. É uma iniciativa da Câmara Municipal de 
Estremoz, em parceria com diversas instituições culturais e de solidariedade social... NOTÍCIA 
 
20.07.2017 - Visita ao Museu Militar e Forte da Graça em Elvas - O Núcleo de Estremoz da Liga dos 
Combatentes, no âmbito do programa de dinamização cultural, organizou no dia 20 de Julho de 2017, uma 
visita ao Museu Militar e Forte da Graça na cidade de Elvas. A comitiva de 56 pessoas foi recebida pelas 
10h00, no Museu Militar de Elvas pelo seu Diretor, Tenente Coronel Joaquim Bucho. O Museu Militar de 
Elvas, é nada mais, nada menos, que um dos maiores museus do País, onde o visitante pode ver, para além 
da monumentalidade das fortificações... NOTÍCIA 
 
24.05.2016 - Homenagem ao Major Velez Correia, Presidente do Núcleo da LC em Estremoz - O Regimento de 
Cavalaria de Estremoz (RC3) homenageou o Major Velez Correia, que atualmente desempenha funções de 
Presidente do Núcleo da Liga dos Combatentes em Estremoz. O Coronel Nuno Duarte, Comandante do 
Regimento fez questão de agradecer em nome de todos os estremocenses tudo quanto o Major Velez 
Correia lutou e conseguiu para o concelho. À homenagem foi dada ampla divulgação através da imprensa 
local, nomeadamente o Jornal “Linhas de Elvas”... NOTÍCIA 

 
28.12.2015 - Reunião da Direção Central na Residência S. Nuno de Santa Maria em Estremoz - Em 28 de 
Dezembro de 2015 a Direção Central e a Direção do Núcleo de Estremoz reuniram pela primeira vez após a 
entrada dos primeiros utentes na Residência S. Nuno de Santa Maria. Após visita às instalações e verificação 
da montagem dos últimos serviços referentes ao sistema AVAC reuniram-se numa das salas da Direção 
técnica. Após algumas palavras de introdução do Major Velez Correia Presidente do Núcleo relembrando a 
longa história que nos trouxe até aqui... NOTÍCIA 
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