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04.05.2017 - Atribuição de medalha de mérito camarário grau bronze - Em cerimónia realizada no cine 
teatro João Mota no dia 4 de maio de 2017 pelas 11 horas a Câmara Municipal de Sesimbra levou a 
efeito a condecoração de Associações, Núcleos, Coletividades e pessoas singulares, que se 
distinguiram ao longo do ano, junto da comunidade Sesimbrense. O Núcleo de Sesimbra da Liga dos 
Combatentes foi condecorado com a medalha de mérito camarário grau bronze, pelo seu papel no 
apoio e promoção do bem-estar de ex-combatentes e familiares...NOTÍCIA 
 
22.04.2017 - Atribuição de medalha dos 40 anos do Poder Local Democrático - Em cerimónia realizada 
no cine teatro João Mota no dia 22 de abril de 2017, a Assembleia Municipal de Sesimbra levou a 
efeito uma cerimónia onde se comemorou a evocação dos 40 anos do poder local democrático. O 
Núcleo de Sesimbra não foi esquecido e recebeu da presidente da Assembleia Municipal Dr.ª Odete 
Graça a medalha dos 40 anos pelo serviço associativo prestado por este Núcleo à Comunidade 
Sesimbrense. Estiveram presentes na cerimónia de atribuição de medalhas em representação do 
Núcleo de Sesimbra o secretário Artur Zegre e o tesoureiro Francisco Vidal. 
 
18.10.2014 - Comemorações do Centenário da Grande Guerra - Ponto alto das comemorações com o 
descerramento da Placa Comemorativa – na Tribuna de Honra a presidir à cerimónia esteve o Sr. 
Capitão-tenente Jorge Marcelino Ruivo, estiveram ainda na Tribuna o Sr. Presidente da Câmara 
Municipal de Sesimbra Arquiteto Augusto Pólvora, o Sr. Tenente General António Gonçalves, a Sra. 
Presidente da Assembleia Municipal Prof.ª Odete Graça, o Presidente da Junta de Freguesia da Quinta 
do Conde o Sr. Vítor Ribeiro Antunes o representante da Junta de Freguesia de Santiago Sr. Artur 
Borges, o Reverendo Padre Manuel Martins, o Sr. Comandante do posto da GNR de Sesimbra 2.º 
Sargento Nuno Santos e o Sr. Presidente do Núcleo de Sesimbra da Liga dos Combatentes o 1.º TEN. 
Florindo José Alturas Paliotes. Presentes também um elevado número de ex-combatentes, 
representações dos escuteiros, das forças políticas representadas na Assembleia Municipal de 
Sesimbra e população em geral. A Cerimónia foi conduzida pelo 1.º Sargento Coelho Marques com a 
leitura do guião. As honras militares foram prestadas por pelotão de fuzileiros comandados pelo 1º 
Sargento Fuzileiro, Couto, o 1º Sargento Silva Alcácer fez a leitura da mensagem do Chefe Supremo 
das Forças Armadas, Sua Excelência o Senhor Presidente da República, Prof. Dr. Aníbal Cavaco Silva. 
O Presidente da Direção do Núcleo de Sesimbra da Liga dos Combatentes, o 1º TEN. Florindo Paliotes, 
leu a mensagem do Presidente da Direção Central da Liga dos Combatentes, Tenente General Chito 
Rodrigues. A cerimónia decorreu dentro da normalidade com o brilhantismo esperado. 
 
11.10.2014 - Comemorações do Centenário da Grande Guerra - No dia 11 de outubro realizou-se uma 
conferência cujo tema foi “Primeira Guerra Mundial – Causas, desenvolvimento e consequências a 
nível nacional e mundial”. Sendo orador o Prof. Dr. Fernando Martins, docente da Universidade de 
Évora. O Dr. Fernando Martins é Natural de Lisboa (n. 7-11-1965) e residente no Dafundo (concelho 
de Oeiras). Licenciado (1988) em História e mestre (1995) em História do Século XIX-XX (secção séc. 
XX) pela FCSH (UNL).1 Doutorado (2005) em História pela Universidade de Évora.2 Publicou textos e 
artigos em livros e revistas académicas em Portugal e no Estrangeiro (Espanha, Brasil e EUA) e 
participou em diversos colóquios e conferências em Portugal e no estrangeiro. Professor de História 
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Contemporânea na Universidade de Évora onde iniciou atividade docente a 1 de dezembro de 1993. 
Leciona, atualmente, em cursos de 1.º, 2.º e 3.º ciclo de História e de Relações Internacionais. 
Estiveram presentes, além de um número elevado de ex-combatentes, diversas individualidades das 
quais destacamos a Sr.ª Diretora do Centro Distrital da Segurança Social de Setúbal, Prof.ª Dr.ª Ana 
Clara Birrento, o Presidente da Câmara Municipal de Sesimbra, Arquiteto Augusto Pólvora, o Sr. 
Tenente General António Gonçalves o Sr. Capitão-de-Fragata Manuel Henrique e o representante do 
Capitão dos Portos de Setúbal e Sesimbra. 
 
01.10.2014 - Comemorações do Centenário da Grande Guerra - As comemorações iniciaram-se no dia 1 de 
outubro com a inauguração de uma Exposição subordinada ao tema "Memórias Históricas" na Av. 25 abril em 
Sesimbra (junto ao mar) que pretende dar a conhecer, fotograficamente, algumas cenas da Grande Guerra, 
da Guerra Colonial, Angola, Moçambique e Guiné de algumas imagens do tempo colonial, Índia, Timor, Cabo 
Verde e Macau, imagens dos Açores. A exposição contempla, também, fotografias das Missões de Paz onde 
as Forças Armadas estiveram envolvidas, ao subsequente ao 25 de Abril de 1974, nomeadamente de Timor, 
Bósnia, Kosovo, Afeganistão, Angola e Moçambique. As fotografias da Grande Guerra e da Missão de Paz no 
Kosovo, foram cedidas ao Núcleo de Sesimbra pela Liga dos Combatentes e as que representam o período 
entre 1961 a 1974 são propriedade do Núcleo de Sesimbra da Liga dos Combatentes, cedidas por ex-
combatentes, sócios e não sócios do Núcleo, portanto na sua grande maioria cedidas por sesimbrenses que 
naqueles teatros de operações ali deram o melhor de si. Todas as fotos encontram-se legendadas em 
português e inglês, sendo que a tradução da responsabilidade do Capitão-de-Fragata Manuel Henrique 
digníssimo ex-presidente do Núcleo de Sesimbra. 
 
15.12.2013 - Almoço de Natal do Núcleo de Sesimbra - Em Sesimbra reuniram-se os Combatentes e famílias 
deste Núcleo da Liga dos Combatentes. Após a concentração no Largo de 05 de outubro, os participantes 
deslocaram-se para uma visita às instalações do Núcleo, após o que se dirigiram para junto do Monumento 
aos Combatentes do Ultramar. A Direção do Núcleo e o Presidente da Liga dos Combatentes, General Chito 
Rodrigues colocaram uma palma de flores na base do monumento e guardaram um minuto de silêncio, em 
memória dos Combatentes de Sesimbra caídos por Portugal. Finalmente, num restaurante da região decorreu 
um alegre convívio, onde usaram da palavra o presidente do Núcleo de Sesimbra, Florindo José Alturas 
Paliotes, Presidente da Liga dos Combatentes, General Chito Rodrigues e o Presidente da Câmara Municipal 
de Sesimbra, Augusto Pólvora. A reunião não terminou sem que fosse feito o “Grito da Liga dos Combatentes” 
 
04.05.2013 - Procissão em Honra do Senhor Jesus das Chagas - O Núcleo de Sesimbra da Liga dos Combatentes 
participou na procissão em honra do Senhor Jesus das Chagas que se realizou no dia 4 de maio de 2013 
integrada nas festividades do feriado municipal do concelho. 
 
Exposição "Memórias Históricas" - Está patente, na Av. 25 abril em Sesimbra (junto ao mar) a Exposição 
subordinada ao tema "Memórias Históricas" que pretende dar a conhecer, fotograficamente, os diversos 
cenários e locais que nas ultimas décadas têm tido intervenção das Forças Armadas Portuguesas. O período 
histórico abrange a formação e nascimento do Núcleo de Sesimbra, período da Guerra Colonial e as missões 
de Paz no período pós 25 de Abril de 1974. Aconselhamos uma visita a Sesimbra e a apreciação das 
"Memórias".  


