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02.11.2018 - Cerimónia Comemorativa do Dia de Finados e Inauguração de Placa de Homenagem à Memória 
dos Combatentes de Portugal no Cemitério da Arrentela - No dia 2 de Novembro de 2018, o Núcleo do Seixal 
levou a cabo uma cerimónia de celebração do Dia de Finados e descerramento de uma Pianha/Placa de 
Homenagem aos Combatentes no Cemitério da Arrentela. O evento foi organizado pela Direcção do Núcleo, 
com o apoio da União das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires... NOTÍCIA 
 
16.08.2018 - Presença do Núcleo do Seixal nas Festas Populares da Amora - 16 a 21 de agosto de 2018 – Nos 
dias 16 a 21 de agosto de 2018, o Núcleo do Seixal fez-se representar por elementos da sua direção, sócios e 
pelo seu guião nas festas populares da freguesia de Amora no concelho do Seixal, através de um stand no 
espaço dedicado às coletividades e associações, gentilmente cedido pelo Presidente da JF, Manuel Ferreira 
Araújo, cujo empenho e apoio demonstrados muito agradou os nossos associados e populares presentes no 
evento... NOTÍCIA 
 
05.08.2018 - Procissão de Nossa Senhora da Anunciada - No dia 5 de agosto de 2018, o Núcleo do Seixal da 
Liga dos Combatentes, através de elementos da sua direção, associados e respectivo guião, participou na 
procissão de Nossa Senhora da Anunciada, integrada nas Festas Populares da Aldeia de Paio Pires... NOTÍCIA 
 
01.08.2018 - Presença do Núcleo do Seixal nas Festas Populares da Aldeia de Paio Pires - 1 a 5 de agosto de 
2018 – Entre os dias 1 a 5 de agosto de 2018, o Núcleo do Seixal fez-se representar por elementos da sua 
direção, sócios e pelo seu guião nas festas populares da freguesia de Aldeia de Paio Pires no concelho do 
Seixal, através de um stand no espaço dedicado às coletividades e associações, gentilmente cedido pelo 
Presidente da JFreguesia, António Santos, cuja disponibilidade e consideração muito congratulou os 
associados e populares presentes no evento... NOTÍCIA 
 

10.06.2018 - Cerimónias de Homenagem aos Combatentes, XXV Encontro Nacional, no Forte do Bom 
Sucesso, em Lisboa - No dia 10 de junho de 2018, realizou-se no Forte do Bom Sucesso em Lisboa, a 
Cerimónia de homenagem aos Combatentes, no âmbito do Dia de Portugal, de Camões e das 
Comunidades Portuguesas. O Encontro Nacional de Combatentes de 2018 teve por objectivo 
reunir, no DIA DE PORTUGAL, todos os Portugueses que quiseram celebrar Portugal e prestar 
homenagem a quantos, ao longo da nossa História... NOTÍCIA 
 
30.05.2018 - 65ª Reunião plenária ordinária do Conselho Local de Ação Social do Seixal (CLASS) - Em 
30 de maio de 2018, das 10:00 às 12H30, Integrado no Programa do Maio Social, sob o tema “Seixal 
em Modo Social”, o Núcleo do Seixal participou, através do seu representante, nesta reunião 
realizada na CRIAR-T (Associação de Solidariedade), em Arrentela. A reunião teve a seguinte 
agenda: - Informações gerais; Apresentação do novo modelo de funcionamento, do Núcleo de 
Planeamento e Integração das Pessoas Sem-Abrigo (NPISA) do Seixal... NOTÍCIA 
 
29.05.2018 - Dia dos Capacetes Azuis, participação do Núcleo do Seixal da Liga dos Combatentes - Em 
29 de maio de 2018, o Núcleo do Seixal da Liga dos Combatentes, representado por 3 (três) 
elementos da Direção, esteve presente no Forte do Bom Sucesso a fim de integrar a cerimónia de 
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Evocação e Homenagem aos Capacetes Azuis Portugueses, cerimónia militar presidida por Sua Exa. 
o Presidente da República. A Cerimónia Militar contou com a presença de forças militares dos três 
ramos das Forças Armadas, (Marinha, Exército e Força Aérea) e Forças de segurança... NOTÍCIA 
 
26.05.2018 - Peregrinação Nacional dos Combatentes a Fátima do Núcleo do Seixal da Liga dos 
Combatentes - Em 26 de Maio o Núcleo do Seixal, representado por elementos da Direção e pelo 
guião, estiveram presentes nesta cerimónia religiosa, com o intuito de relembrar todos aqueles que 
nos deixaram, e de comparecer em conjunto com outros núcleos, em mais uma peregrinação 
militar a Fátima da Liga dos Combatentes. A cerimónia eclesiástica decorreu, dentro do espírito da 
paz e serenidade, relembrando o santo São Felipe Neri, santo protetor das crianças... NOTÍCIA 
 
19.05.2018 - Realização da 1.ª Excursão à cidade de Elvas do Núcleo do Seixal da Liga dos 
Combatentes - No dia 19 de Maio de 2018, realizou-se a 1.ª Excursão à cidade de Elvas do Núcleo 
do Seixal da Liga dos Combatentes. Esta excursão foi organizada pelo Núcleo do Seixal e contou 
com o apoio de transporte da Câmara Municipal do Seixal, tendo participado 54 pessoas, entre 
Direção, sócios, familiares e amigos. De manhã, compreendeu a visita ao Forte de Nossa Senhora da 
Graça, acompanhada com guia turístico, visita ao Centro histórico da cidade de Elvas... NOTÍCIA 
 
12.05.2018 - Cerimónia de entrega de diplomas de compromisso de honra "Dos avós aos netos" e 5º 
Aniversário da Fundação do Núcleo do Seixal - Realizaram-se no dia 12 de Maio de 2018, nas 
instalações do Amora F. C., a Cerimónia de entrega de diplomas de compromisso de honra no 
âmbito do projeto "Dos avós aos netos" e as comemorações do 5º Aniversário da fundação do 
Núcleo do Seixal da Liga dos Combatentes. Os eventos foram organizados pela Direção do Núcleo e 
contaram com a presença de cerca de 4 (quatro) dezenas de sócios e seus familiares... NOTÍCIA 
 
14.04.2018 - Cerimónias do «Dia do Combatente» - No dia 14 de Abril de 2018, realizaram-se no Mosteiro de 
Santa Maria da Vitória, na Batalha, as Cerimónias do Dia do Combatente, 100º Aniversário da Batalha de La 
Lys e 82ª Romagem ao Túmulo do Soldado Desconhecido. Presidiu às cerimónias o Presidente da República, 
Prof. Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, estando presentes, para além do General Chito Rodrigues, Presidente da 
Liga dos Combatentes, entidade organizadora das cerimónias, numerosos convidados oficiais, centenas de 
combatentes e familiares... NOTÍCIA 
 
14.12.2017 - 4º Almoço de Natal - Realizou-se no dia 14 de dezembro de 2017, na Amora, com o intuito de 
convívio natalício, o almoço de Natal, no Snack Bar Restaurante Amora Futebol Clube. O evento foi 
organizado pela Direção do núcleo e contou com as presenças do Presidente da União de Juntas das 
freguesia do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires, (Dr. António Santos), do Presidente da Junta de 
Freguesia da Amora (Dr. Manuel Araújo), do Presidente da Associação de Bombeiros da Amora ( Carlos 
Falcão), representante do “Grifos 63” (Dr. Victor Caio Roque) ... NOTÍCIA 
 
11.11.2017 - Cerimónia do 94º Aniversário da Liga dos Combatentes e 99º Aniversário do Armistício da Grande 
Guerra, 43º Aniversário do Fim da Guerra do Ultramar e Evocação do Centenário da Grande Guerra - Em 11 de 
Novembro de 2017, o Núcleo do Seixal, representado por elementos da Direção e pelo guião, esteve 
presente nesta cerimónia comemorativa, que se realizou junto ao Monumento aos Combatentes do 
Ultramar, no Forte do Bom-Sucesso, em Belém. Esta Cerimónia Militar que envolveu os três ramos das 
Forças Armadas... NOTÍCIA 
 
02.11.2017 - Cerimónia Comemorativa do Dia de Finados, Romagem ao Cemitério de Paio Pires - Celebrando-
se, em 02 de novembro de 2017, o Dia de Finados e antes da Cerimónia de Finados a efetuar no Cemitério 
do Seixal, o Núcleo do Seixal da Liga dos Combatentes, através de alguns elementos da sua direção realizou, 
pelas 11h30, uma romagem ao Cemitério de Paio Pires, onde colocou uma Coroa de Flores junto à 
Pianha/Placa da Liga dos Combatentes e em sinal de respeito, aguardou-se um minuto de silêncio, por todos 
os combatentes mortos ao serviço da Pátria... NOTÍCIA 
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02.11.2017 - Cerimónia Comemorativa do Dia de Finados e Inauguração de Placa de Homenagem à Memória 
dos Combatentes de Portugal no Cemitério do Seixal - No dia 2 de Novembro de 2017, o Núcleo do Seixal 
levou a cabo uma cerimónia de celebração do Dia de Finados e descerramento de uma Pianha/Placa de 
Homenagem aos Combatentes no Cemitério do Seixal. O evento foi organizado pela Direção do Núcleo, com 
o apoio da União das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires... NOTÍCIA 
 
11.08.2017 - Presença do Núcleo do Seixal da Liga dos Combatentes nas Festas Populares da Amora - Nos dias 
11 a 15 de agosto de 2017, o Núcleo do Seixal fez-se representar por elementos da sua direção, sócios e pelo 
seu guião nas festas populares da freguesia de Amora no concelho do Seixal, através de um stand no espaço 
dedicado às coletividades e associações, gentilmente cedido pelo Presidente da Junta de Freguesia - Manuel 
Ferreira Araújo, cujo empenho e apoio demonstrados muito agradou os nossos associados e populares 
presentes no evento... NOTÍCIA 
 
02.08.2017 - Presença do Núcleo do Seixal nas Festas Populares da Aldeia de Paio Pires - Entre os dias 2 a 6 de 
agosto de 2017, o Núcleo do Seixal fez-se representar por elementos da sua direção, sócios e pelo seu guião 
nas festas populares da freguesia de Aldeia de Paio Pires no concelho do Seixal, através de um stand no 
espaço dedicado às coletividades e associações, gentilmente cedido pelo Presidente da Junta de Freguesia, 
António Santos, cuja disponibilidade e consideração muito congratulou os associados e populares presentes 
no evento...NOTÍCIA 
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