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10.04.2018 - Comemoração dos cem anos da batalha de La Lys - O Núcleo de Viseu da Liga dos Combatentes 
comemorou, no passado dia 10 do corrente mês de abril, o centenário da batalha de La Lys. O Sargento-mor 
Armando Figueiredo proferiu uma alocução sobre os acontecimentos de 9 de abril de 1918. Alunos da Escola 
Secundária de Emídio Navarro procederam à leitura de textos sobre a participação de Portugal na Grande 
Guerra. Seguidamente, foi feita a deposição de um ramo de flores junto à estátua do Soldado 
Desconhecido... NOTÍCIA 
 
08.03.2018 - Reunião dos Núcleos Beirões - Realizou-se na passada quinta-feira, 08 de março, nas instalações 
do Núcleo de Viseu da Liga dos Combatentes, uma reunião/convívio que juntou elementos das Direções dos 
Núcleos da Liga dos Combatentes de Viseu, Guarda, Lamego, Tarouca, Gouveia e Manteigas. A principal 
finalidade desta reunião foi partilhar experiências e encontrar soluções para problemas comuns vivenciados 
pelos Núcleos, tendo sido abordados, entre outros, os seguintes assuntos... NOTÍCIA 
 
22.02.2018 - Palestra no âmbito das comemorações do centenário da Grande Guerra - Realizou-se na passada 
quinta-feira, 22 de fevereiro, nas instalações do RI 14, mais uma das atividades do núcleo de Viseu da Liga 
dos Combatentes, no âmbito das comemorações do centenário da Grande Guerra, com a participação do 
Agrupamento de Escolas de Nelas. Estiveram presentes cerca de cem alunos de estabelecimentos de ensino 
daquele agrupamento. Os trabalhos iniciaram-se com a apresentação, feita por alunos de escolas do 
agrupamento, do levantamento de memorabilia de combatentes da Grande Guerra naturais de diversas 
localidades do concelho de Nelas... NOTÍCIA 
 
13.11.2017 - A Participação de Portugal na Grande Guerra - Decorreu, no dia 13 de novembro, nas instalações 
do Regimento de Infantaria nº 14, (RI14) em Viseu, uma palestra proferida pelo Coronel Pedro Esgalhado, 
subordinada ao tema «A Participação de Portugal na Grande Guerra». A palestra foi precedida de uma breve 
apresentação da Liga dos Combatentes, da sua história e dos seus objetivos, feita pelo Tenente-Coronel 
António Gabriel, Presidente do Núcleo de Viseu da Liga. Com notável capacidade de síntese, sem, todavia, 
descurar os aspetos mais relevantes do tema, o Coronel Pedro Esgalhado soube dirigir a atenção e o 
interesse dos jovens assistentes, inclusivamente dos menos familiarizados com o tema, para a intervenção 
das forças armadas portuguesas nas frentes de batalha europeia e africana. Esta atividade insere-se no 
programa das comemorações do centenário da participação portuguesa na I Guerra Mundial, promovido 
pelo Núcleo de Viseu da Liga dos Combatentes, e contou com a colaboração da Escola C+S do Viso, de Viseu, 
e do Regimento de Infantaria nº 14... NOTÍCIA 
 
13.11.2017 - 99º Aniversário do Armistício - O Núcleo de Viseu comemorou no passado dia 13 novembro o 
99º aniversário do Armistício. Do programa constou de uma missa em honra aos caídos em combate e 
cerimónia militar de homenagem aos mortos. Esta cerimónia contou com a presença das autoridades civis e 
militares da região, destacando-se a presença do vice presidente da Câmara Municipal de Viseu, Dr. Joaquim 
Seixas e o presidente da junta de freguesia de Viseu, Professor Diamantino... NOTÍCIA 

 
22.10.2017 - 94º aniversário - O Núcleo de Viseu da Liga dos Combatentes comemorou no passado domingo 
22 outubro o seu 94º aniversário. Do programa das festas constou de uma assembleia geral do qual se 
elegeu a nova direção para o triénio 2017-2020; missa solene e por fim homenagem aos mortos em 
combate junto ao monumento dos combatentes do ultramar. Presidiu à cerimónia, que teve como anfitrião 
responsável o recém-eleito para a Direção do Núcleo de Viseu o Tenente-coronel António Gabriel, o 
presidente da Câmara Municipal de Viseu - Dr. Almeida Henriques... NOTÍCIA 
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03.09.2017 - Comemorações do 25º aniversário do Monumento aos Combatentes no Ultramar da Freguesia do 
Campo, Viseu - Decorreu no passado domingo, 03 de setembro, a cerimónia do 25ª aniversário do 
monumento aos Combatentes do ultramar da freguesia do Campo Viseu. Presidiu à cerimónia, que teve 
como anfitrião o responsável pela comissão organizadora -André Lima, o Vice-presidente da Camara 
Municipal de Viseu - Dr. Joaquim Seixas. A cerimónia militar esteve a cargo de uma secção do Regimento de 
Infantaria nº 14... NOTÍCIA 

 
25.06.2017 - Inauguração Monumento aos Combatentes de Nelas - Decorreu no passado domingo, 25 de 
junho, a cerimónia de inauguração do monumento aos Combatentes do Concelho de Nelas. Presidiu à 
cerimónia, que teve como anfitrião o Presidente da Câmara Municipal de Nelas, Dr. Borges da Silva, Sua 
Excelência o Senhor Secretário de Estado da Defesa Nacional, Marcos Perestrello, Estiveram presentes, entre 
outros, o Comandante do Regimento de Infantaria nº 14, Coronel Mário Bastos e o Comandante do Grupo 
Territorial da GNR de Viseu, Coronel Vítor Rodrigues... NOTÍCIA 

 
24.06.2017 - Cerimónia do III Aniversário do Monumento aos Combatentes de Treixedo - Decorreu no passado 
sábado, 24 de junho, a cerimónia do terceiro aniversário do monumento aos combatentes de Treixedo. 
Presidiu à cerimónia o Presidente da Câmara Municipal de Santa Comba Dão, Dr. Leonel Gouveia. Usaram da 
palavra o Vice-presidente do Núcleo de Viseu da Liga dos Combatentes, Tenente Coronel António Gabriel, o 
Presidente da Junta de Freguesia de Treixedo, Domingos Costa, e o Presidente da Câmara Municipal de 
Santa Comba Dão... NOTÍCIA 
 
29.04.2017 - Homenagem aos Combatentes do Ultramar da Freguesia de São Miguel do Mato - A Freguesia de 
São Miguel do Mato do Concelho de Vouzela, no dia 29 de abril de 2017 homenageou os combatentes do 
ultramar, com o seguinte programa: pelas 15h00, descerramento de cinco placas em ruas locais, com o 
nome de combatentes falecidos em combate, em que esteve presente o Secretário de Estado da Defesa 
Nacional, Marcos Perestrello. No largo da Junta de Freguesia de São Miguel do Mato, pelas 15h30m, foi 
inaugurado um memorial aos combatentes do ultramar... NOTÍCIA 

 
10.04.2017 - Comemorações do 99º Aniversário da Batalha de La Lys - Por iniciativa do Núcleo de Viseu da 
Liga dos Combatentes, teve lugar do dia 10 de abril, na Igreja de Stº António, as Comemorações do 99º 
Aniversário da Batalha de La Lys. Esta Celebração contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal 
de Viseu, Dr. Almeida Henriques, Presidente da Junta de Freguesia de Viseu, Professor Diamantino Santos, 
Comandante do RI 14, Comandante do Grupo Territorial da GNR de Viseu, Comandante Distrital da PSP de 
Viseu... NOTÍCIA 
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