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Núcleo da Liga dos Combatentes, em Leiria 
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18.11.2018 - Cerimónia de homenagem aos Combatentes do Ultramar e da Grande Guerra na Azoia - No dia 18 
de novembro realizou-se a cerimónia de homenagem aos Combatentes do Ultramar e da Grande Guerra na 
Azoia...NOTÍCIA 
 
12.11.2018 - Cerimónia de homenagem aos Combatentes no Largo de Infantaria 7 - No dia 12, com o apoio da 
CML e do RA4, realizou-se a cerimónia de homenagem aos Combatentes no Largo de Infantaria 7, onde, pelo 
Major Marto Silva, foi lida a mensagem do Presidente da Liga dos Combatentes. Contou com a participação 
dos Alunos das escolas Branca e Amarela do Agrupamento de Escolas D. Dinis e do Jardim-Escola João de Deus 
que leram mensagens dedicadas aos Combatentes da GG, afirmando o orgulho de ser português, e 
depositaram flores junto ao monumento como sinal de paz. O Coro do Conservatório Sénior do Orfeão de 
Leiria cantou o Hino Nacional. A PSP assegurou o controlo do trânsito e a segurança nas imediações...NOTÍCIA 
 
11.11.2018 - Concerto com a Banda de Música da Força Aérea Portuguesa - Na tarde do dia 11 de novembro 
no Teatro José Lúcio da Silva, realizou-se um concerto com a Banda de Música da Força Aérea Portuguesa 
dedicado aos Combatentes e à causa da Liga dos Combatentes. A noite do dia 11 de novembro terminou com 
o magusto na sede do Núcleo e o tradicional convívio, sempre muito importante...NOTÍCIA 
 
10.11.2018 - Cerimónia de homenagem aos Combatentes do Ultramar em Marrazes - No dia 10 de novembro 
realizou-se a cerimónia de homenagem aos Combatentes do Ultramar em Marrazes. No dia 11 realizou-se a 
cerimónia de homenagem aos Combatentes da GG junto ao monumento de Monte Redondo. Esta cerimónia 
incluiu uma missa e contou com a participação da Sociedade Filarmónica Nossa Senhora da Piedade e do 
Agrupamento de Escuteiros n.º 1054...NOTÍCIA 
 
06.11.2018 - Exposição sobre a GG - Desde o dia 06 de novembro e até ao final do mês está patente uma 
exposição sobre a GG no Posto de Turismo de Leiria e com a apresentação de trabalhos alusivos aos símbolos 
nacionais pelo Jardim-Escola João de Deus...NOTÍCIA 
 
02.11.2018 - Cerimónia de homenagem aos mortos - No dia 02 de novembro, realizou-se junto ao Talhão dos 
Combatentes no Cemitério de Leiria, a cerimónia de homenagem aos mortos...NOTÍCIA 
 
20.10.2018 - Foram perto de 200 sócios, que se juntaram no Regimento de Artilharia 4, no dia 20 de outubro, 
para ouvir a Deolinda Bernardo e o seu grupo de Fadistas e Guitarristas. Estes artistas já há alguns anos que 
colaboram com o Núcleo de Leiria da Liga dos Combatentes na realização das suas noites de fados, 
proporcionando uma excelente noite de convívio aos Combatentes. No final a Direção do Núcleo de Leiria 
agradeceu toda a colaboração prestada e entregou uma placa como forma de assinalar o momento...NOTÍCIA 
 
13.10.2018 – 7.º Encontro de Homenagem aos Combatentes da União de Freguesias de Santa Catarina da Serra 
e Chainça - No dia 13 de outubro realizou-se o 7º Encontro de Homenagem aos Combatentes da União de 
Freguesias de Santa Catarina da Serra e Chainça, que terminou num extraordinário momento de convívio, 
organizado pelo executivo da União de Freguesias...NOTÍCIA 
 
16.09.2018 - Dia da Base aberta em Monte Real - No dia 16 de setembro, o Núcleo de Leiria da Liga dos 
Combatentes participou no dia da Base aberta em Monte Real, com o objetivo de divulgar e sensibilizar 
militares e visitantes para a causa da Instituição...NOTÍCIA 
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22.07.2018 - Piquenique Anual - No passado dia 22 de julho, que cento e setenta sócios do Núcleo de Leiria da 
Liga dos Combatentes juntaram-se no Parque de Merendas do Troncão para passarem um dia de convívio no 
meio da natureza. Num local com muita vegetação, água e meios de apoio, gentilmente cedidos pela União 
de Freguesias de Colmeias e Amor e pela Associação Cultural e Desportiva de "Igreja Velha", tiveram 
oportunidade de conversar, ouvir música e saborear um porco no espeto com arroz de feijão e muitas 
sobremesas partilhadas...NOTÍCIA 
16.06.2018 - Excursão dos Combatentes a Santiago de Compostela - No fim de semana de 16 e 17 de junho o 
Núcleo de Leiria organizou uma excursão à Região da Galiza, onde os 42 Sócios puderam observar excelentes 
paisagens. A viagem decorreu conforme planeada com a visita à paradisíaca Ilha da Toxa, famosa pelo seu 
balneário, águas termais e Capela das Conchas. Á noite assistiu-se à típica festa da queima Galega e no dia 
seguinte visitamos a terceira cidade santa do mundo, Santiago de Compostela...NOTÍCIA 
 
15.06.2018 – 1.º Passeio de BTT do Núcleo de Leiria - O Núcleo de Leiria da Liga dos Combatentes organizou o 
seu 1º passeio de BTT, com cerca de 35 quilómetros de extensão, que se realizou na manhã de 15 de junho. 
Trinta participantes partiram do RA4, passaram pelos Campos do Liz, deram uma volta guiada na BA5, onde 
receberam mais um reforço alimentar. Seguiram depois pela Barosa, onde tiveram mais um abastecimento, 
até regressarem ao RA4 onde almoçaram e receberam uns Diplomas de Participação. Os Sargentos-mores José 
Cardinhos e Artur Gomes...NOTÍCIA 
 
09.06.2018 - Lançamento Cadernos Estudos Leirienses - “Os Militares do Distrito de Leiria na 1ª Grande Guerra 
em França e em África” é o título do 16º Caderno de Estudos Leirienses, da Editora Textiverso, que teve o seu 
lançamento no Núcleo de Leiria da Liga dos Combatentes, no dia 9 de junho, perante perto de uma centena 
de assistentes. O Editor, Engº Carlos Fernandes, começou explicando que esta publicação resulta do trabalho 
de três dezenas de autores que escreveram textos sobre os militares do distrito de Leiria da 1ª GM...NOTÍCIA 
 
21.04.2018 - Núcleo de Leiria organiza Noite Musical - Neste sábado, dia 21 de abril, o NLLC organizou mais um 
convívio que teve por animação musical o grupo Cantigas na Eira. Os Combatentes e familiares cantaram e 
dançaram ao som das músicas populares da sua juventude num espaço do Estádio Municipal de Leiria cedido 
pela CML. O Major Marto Silva, Presidente do Núcleo, recordou as atividades previstas para este ano e 
entregou diplomas de sócios no âmbito do projeto “dos avós aos netos” que permite a isenção de pagamento 
de quotas até aos 12 anos...NOTÍCIA 
 
12.11.2017 - Celebração do 99º aniversário do Dia do Armistício da GG em Monte Redondo - O Núcleo de Leiria 
da Liga dos Combatentes celebrou o 99º Aniversário do Dia do Armistício, junto do Monumento aos 
Combatentes da Grande Guerra em Monte Redondo, no passado dia 12 de novembro de 2017 onde se prestou 
uma cerimónia de Homenagem aos Mortos com a colocação de coroas de flores pelo Núcleo de Leiria da Liga 
dos Combatentes e pela União de Freguesias de Monte Redondo e Carreira...NOTÍCIA 
 
11.11.2017 - Magusto do Combatente - O Núcleo de Leiria da Liga dos Combatentes organizou na sua Sede o 
tradicional magusto no Dia de São Martinho (11 de novembro), onde foram assadas várias dezenas de quilos 
de castanhas regadas com bom vinho, água pé e outras bebidas e sobremesas oferecidas pelos mais de oitenta 
Associados ali presentes que contribuíram para um salutar convívio...NOTÍCIA 
 
02.11.2017 - Cerimónia dos Finados no Talhão dos Combatentes de Leiria - No dia 02 de novembro o Núcleo de 
Leiria das Liga dos Combatentes (NLLC) realizou a Cerimónia dos Finados no cemitério de Leiria com o apoio 
do Regimento de Artilharia Nº4 e da Paróquia de Leiria. A cerimónia começou com celebração da Eucaristia 
em honra de todos os falecidos sepultados naquele cemitério, celebrada na Capela ali existente, muito cuidada 
e acolhedora que não foi suficientemente espaçosa para acolher toda a população no seu interior...NOTÍCIA 
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