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27.12.2017 - Tomada de posse - Na sede do Núcleo, teve lugar a Cerimónia de Tomada de Posse dos novos 
membros da Direção para o triénio 2017/2020, eleitos na Assembleia-geral realizada em 28 de novembro de 
2017. Após a leitura da respetiva Ata pelo Secretário, Luís Cavaleiro, os membros eleitos da nova Direção 
tomaram posse e o Presidente da Direção, João Alberto Alexandre Ferreira, numas breves palavras, felicitou 
os novos membros, exortando a nova Direção à concretização dos compromissos assumidos e ao reforço da 
promoção de iniciativas e atividades do Núcleo da Guarda. 
 
15.12.2017 - Ceia de Natal 2017 - No dia 15 de dezembro de 2017, o Núcleo da Guarda da Liga de Combatentes 
realizou a tradicional Ceia de Natal. Estiveram presentes neste evento 75 sócios, familiares e amigos. Durante 
o jantar a animação esteve a cargo de dois distintos e conterrâneos fadistas, que habitualmente apoiam e 
cooperam com o Núcleo da Guarda da Liga dos Combatentes, neste tipo de eventos. Marcou ainda presença 
neste evento o representante da Junta de Freguesia da Guarda, António José Morgado dos Santos... NOTÍCIA 
 
11.12.2017 - Aniversário do sócio combatente Capitão Hélder Pereira - A Direção do Núcleo da Guarda, em 11 
de dezembro de 2017, deslocou-se à Residência Sénior de Santa Ana onde felicitou o Sócio Combatente Nº 
103.844, Capitão Hélder Antunes Panoias, pelo seu 88º Aniversário. O Núcleo da Guarda não quis deixar de 
estar presente e prestar esta singela homenagem a este combatente num dia tão especial. Pese embora o seu 
debilitado estado de saúde, o Capitão Helder Panoias, nas suas palavras emocionadas de agradecimento, 
sentiu-se muito sensibilizado. 
 
26.08.2017 - 93º Aniversário - O Núcleo da Guarda da Liga dos Combatentes, no dia 26 de agosto de 2017 
realizou as cerimónias referentes ao 93º Aniversário do Núcleo. Estiveram presentes as seguintes entidades 
convidadas: Presidente da CM da Guarda - Dr. Álvaro Amaro, que presidiu as cerimónias, Tenente-coronel José 
Maria Pires Martins, em representação do Tenente-general Joaquim Chito Rodrigues - Presidente da Liga dos 
Combatentes, Vice-presidente da CM da Guarda- Dr. Carlos Monteiro, Vereador da CM da Guarda – Eng.º 
Sérgio Costa... NOTÍCIA 

https://www.facebook.com/ligadoscombatentes.oficial/posts/1646764345372733
https://www.facebook.com/ligadoscombatentes.oficial/posts/1576916175690884

