
ARQUIVO DE NOTÍCIAS 
Núcleo da Liga dos Combatentes, no Pinhal Novo 

(Clicar em «NOTÍCIA» para mais informação) 

 
 
 
 
 
Cidadania - Combatentes do Concelho de Palmela - Humanismo - Afetivos, racionais e práticos, os 
Combatentes do Concelho de Palmela sempre cumpriram em boa consciência os seus deveres e obrigações. 
Em exercício livre de pensamento, estes reais defensores da Dignidade Humana, têm ao longo dos anos 
cumprido de forma Honesta, leal e Briosa a mais elevada doutrina, a PÁTRIA. Com vista ao cumprimento da 
nobre missão aceitam todos os desafios, desta vez estiveram no coração agrícola da área metropolitana de 
Lisboa, a Freguesia do Poceirão...NOTÍCIA 
 
23.05.2016 - Inauguração de Monumento aos Combatentes do Ultramar em Poceirão - O Núcleo de Pinhal 
Novo com o apoio da União de Freguesias de Poceirão/Marateca levou a efeito a inauguração de um 
Memorial de Homenagem aos Combatentes do Ultramar de Poceirão, em 23 de maio de 2016. Com muitos 
Combatentes locais e gente de Poceirão, com a presença do Presidente da Câmara de Palmela e do 
Presidente da Liga dos Combatentes, a cerimónia iniciou-se com o descerramento da placa que materializou 
a inauguração do monumento...NOTÍCIA 
 
07.05.2016 - Foi no dia 07 de Maio de 2016, passados 46 anos da chegada do “Niassa” ao cais de Alcântara, 
que reuniram os Combatentes da Companhia de Caçadores 2382 (Guiné). Este ano estes Combatentes e 
famílias, quiseram vir de todos os lugares de Portugal ao Concelho de Palmela. Vieram ao encontro do 
Camarada Ilídio Fidalgo, aquele que viram partir em combate no dia 31 de Março de 1969. Na romagem à 
sepultura, que à muito foi abandonada pela família mas que o Núcleo de Pinhal Novo da Liga dos 
Combatentes...NOTÍCIA 
 
Obras de edificação do monumento do Poçeirão – Com o propósito de estimular os elementos históricos e 
heroicos das gentes do Concelho de Palmela, o Núcleo de Pinhal Novo da Liga dos Combatentes tem vindo 
ao longo dos anos a deixar marcos profundos em todo o território. Para que as novas gerações reforcem 
cada vez mais o orgulho nos seus antepassados, desta vez o Núcleo propôs-se à edificação de um 
monumento em homenagem aos Combatentes da Freguesia do Poçeirão...NOTÍCIA 
 
18.07.2015 - Cerimónia de inauguração do talhão - Tudo se realiza quando a mente cria e o universo 
responde. Foi no passado dia 18 que se realizou a cerimónia de inauguração do talhão onde será prestado o 
último respeito aos Combatentes de Palmela. A cerimónia, contou com a presença do Presidente da Câmara 
Municipal de Palmela, Dr. Álvaro Amaro, o Secretário-geral da Liga dos Combatentes, Coronel Lucas Hilário, o 
Presidente do Núcleo de Pinhal Novo, Sargento-ajudante António Isaías, Combatentes e Famílias...NOTÍCIA 
 
Realizou-se, nos dias 10, 11 e 12 de julho, a 26.ª Feira Comercial e Agrícola de Poceirão, da responsabilidade 
da Associação da Feira com o apoio do Município e da União das Freguesias de Poceirão e Marateca. Aquela 
que é a grande montra da freguesia de Poceirão e do mundo rural viveu momentos de festa e de grande 
animação. A valorização do mundo rural, assente na grande qualidade dos produtos locais, é o principal 
objetivo daquela que é a única feira agrícola da região. O Núcleo da Liga dos Combatentes no Pinhal Novo 
esteve presente. 
 
23.05.2015 - 3.º Aniversário do Núcleo do Pinhal Novo - Celebrou-se em 23 de maio o 3.º Aniversário do 
Núcleo do Pinhal Novo, tendo decorrido na Freguesia da Quinta do Anjo da Vila de Pinhal Novo as cerimónias 
que marcaram significativamente o aniversário do Núcleo. Com a presença de cerca de 100 Combatentes e 
seus familiares, as cerimónias tiveram início pelas 10h30 na praça fronteira ao cemitério da Freguesia da 
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Quinta do Anjo, com o descerrar de um memorial e deposição de uma coroa de flores em homenagem a 
Pedro da Costa Frescata, Combatente da Grande Guerra...NOTÍCIA 
 
02.05.2015 - 27º Encontro da Companhia de Artilharia 2516 - No passado dia 02 de maio de 2015 realizou-se 
na Freguesia do Pinhal Novo, Concelho de Palmela o 27º Encontro da Companhia de Artilharia 2516 
(CART2516). Na receção aos Combatentes estiveram presente a Direção do Núcleo da Liga dos Combatentes 
do Pinhal Novo, o Presidente da Junta de Freguesia do Pinhal Novo e o Grupo Instrumental Bardoada "Grupo 
do Sarrafo", muitos Combatentes, famílias e população. 
 
01.05.2015 - O Núcleo de Pinhal Novo colaborou no passeio de Bicicletas antigas, apoiando o evento de uma 
coletividade do Concelho de Palmela. No decorrer do ciclo percurso, os ciclistas visitaram a sede dos 
Combatentes de Pinhal Novo. Após a chegada e receção de boas vindas, o Presidente do Núcleo fez uma 
resenha histórica, referindo a importância que as Bicicletas tiveram no seio militar, enquanto equipamento 
individual do Combatente nos antigos teatros de operações. Neste dia e para o efeito estiveram em 
exposição, na sede do Núcleo, algumas Bicicletas Militares antigas...NOTÍCIA 
 
Obras no talhão do cemitério de Palmela - O Núcleo de Pinhal Novo da Liga dos Combatentes, realizou obras 
no talhão do cemitério de Palmela. Neste talhão, cedido pela CMP – Câmara Municipal de Palmela, o Núcleo 
levou a efeito a construção de um monumento e dez sepulturas. Uma obra com elevada dignidade para os 
Combatentes do Concelho 

https://www.facebook.com/pg/ligadoscombatentes.oficial/photos/?tab=album&album_id=902359433146565

