
Comunicar tem sido ao longo 

do tempo uma das principais 
prioridades do homem , dada a 

sua necessidade de informar e 
estar informado, promover 

ideias, provocar a mudança.  

A comunicação humana envol-

ve a utilização de sistemas 
simbólicos que  atualmente 

utilizam uma miríade de supor-
tes que globalizaram as comu-

nicações de todo o tipo. 

É neste princípio, que surge a 

nossa folha informativa, como 
forma de através de breves 

notícias o Núcleo da Liga de 
Combatentes de Torres Ve-

dras,  poder dar a conhecer 
aos seus sócios as suas iniciati-

vas e informar de assuntos do 

seu interesse. 

Assim vamos utilizar  o correio 
eletrónico mas também o cor-

reio normal, pensando nos 
nossos sócios que ainda não 

possuem acesso à Internet, 
para lhes fazer chegar a nossa 

folha informativa. 

Pretendemos igualmente che-

gar a um vasto conjunto de 
outras entidades, no intuito de 

as sensibilizar para a nossa 
missão e de igual modo para a 

ação filantrópica da Liga dos 
Combatentes, ao longo  da sua 

história. 

Comunicar pois, para dar a 

conhecer e projetar a nossa 
participação cívica na comuni-

dade, acolher novos sócios, 
cumprir com o que tem de ser 

o nosso desígnio futuro já 
transposto  para um projeto 

estruturante designado por 
“Passagem de Testemunho” 

pela Direção Central da Liga 
dos Combatentes, que procura 

transmitir às novas gerações de 
militares, às forças de seguran-

ça, mas também à sociedade 
civil, os valores que moldam a 

instituição.  

Estas são razões de sobra que 

justificam a aposta nesta folha 
informativa, que  julgamos 

dignificar a instituição que re-

presentamos. 

MAIS UM PASSO ATÉ AOS NOSSOS SÓCIOS 

Título do bloco secundário 

O elevado número de sócios 

neste concelho e a disponibili-
dade da Câmara Municipal da 

Lourinhã para nos apoiar com 
a cedência de um espaço, levou 

o nosso Núcleo a ponderar a 
abertura de uma delegação 

nesta vila, o que se veio a con-
cretizar em 2012, com a cola-

boração voluntária do nosso 
vogal Sr. Alfredo Moura que 

passou a assegurar o atendi-

mento 

Deste modo, os nossos sócios 

passam a dispor de um espaço 
onde podem não apenas convi-

ver como tratar de assuntos   

do seu interesse.  

Pretendemos ainda  a partir da 
delegação, promover  um con-

junto de iniciativas ligadas ao 
projeto “Comunidade de Com-

batentes”. 
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O programa Comunidade 

de Combatentes tem como 
objetivo promover e realizar 

ações de apoio aos antigos 
combatentes da Guerra  do 

Ultramar e das novas missões 
em que as forças armadas 

portuguesas participam, resi-
dentes nos concelhos de Tor-

res Vedras, Lourinhã, Sobral 
de Monte Agraço e Bombar-

ral, concelhos sobre os quais 
incide a ação do nosso Nú-

cleo. 

Com este objetivo temos a 

funcionar na nossa sede o 
GAC - Gabinete de Aten-

dimento ao Combatente, 

com particular preocupação 

por casos de  PPST - Pertur-
bação Pós-Stress   Traumáti-

co, bem como por   situações 
que requeiram algum tipo de  

intervenção psicossocial ou 
apoio na relação com organis-

mos públicos, nomeadamente 

militares. 

Esta ação é subsidiária do 
trabalho que vem sendo reali-

zado pela Direção Central da 
Liga de Combatentes, através 

do programa “Cuidados de 
Saúde/PTSD”, materializado 

nos  CEAMPS - Centros de  
Apoio médico, Psicológico e 

Social, em vários pontos do 

país. 

  

 

PROGRAMA COMUNIDADE DE COMBATENTES 

 

Título do bloco interior 

de fevereiro a recolha de san-

gue para análise, no novo 
quartel da Associação dos 

Bombeiros Voluntários da 
Lourinhã, no que contámos 

com a prestimosa colaboração 
do comandante Carlos Pereira 

que disponibilizou uma sala 

das instalações para o efeito. 

Dos vinte e nove sócios que 
mostraram interesse em reali-

zar o rastreio, a quase totali-
dade esteve presente, tendo 

sido disponibilizado, após a 

recolha, um pequeno lanche.   

Na sequência da campanha de  

Rastreio da Hepatite C  
em antigos combatentes da 

Guerra do Ultramar, promovi-
da pela Direção Central da 

Liga dos Combatentes, com o 
apoio de algumas instituições, 

nomeadamente a Associação 
“Grupo de Apoio SOS Hepati-

tes”, Associação Portuguesa 
para o Estudo do Fígado,  os 

Laboratórios de Análises Clí-
nicas Dr. Reimão Pinto e La-

boratórios Roche. 

Realizou-se no passado mês 
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O CAMPS 1 Lisboa, que 

apoia tecnicamente a nossa 
ação, possui as valências de 

clínica geral, psicologia, psi-

quiatria e atendimento social. 

RASTREIO DA HEPATITE C 

Os resultados do rastreio 

não podiam ser melhores, 
tendo todos os nossos só-

cios presentes apresentado 

um resultado negativo. 

Aqueles que pretendam 

obter esse mesmo resultado 
por escrito podem-no solici-

tar ao Núcleo, sendo-lhe 

depois enviado. 

 

DIA DE FINADOS 

No dia 2 de novembro de 

2012, o nosso Núcleo a quem 
cabe zelar pelos talhões da 

Liga dos Combatentes da 
nossa área de ação, levou a 

cabo uma romagem, com 
deposição de flores, que teve 

início simbolicamente no Mo-
numento aos Combatentes do 

Concelho de Torres Vedras e 
visita a uma campa no cemité-

rio de S. João. 

Esteve no talhão de Sobral de 

Monte Agraço em que contou 

com a presença do presidente  
da Câmara Sr. António Lopes 

Bogalho.  

Na Lourinhã foi rezada missa 

na Igreja de Sta. Maria do  
Castelo, onde esteve presente 

o presidente da Câmara Sr. 
José Manuel Custódio, a que 

se seguiu uma romagem ao 

talhão.  

Nesta ação para além de 
membros da direção do Nú-

cleo estiveram presentes, em 
alguns locais, os sócios TCor 

Miguel Machado, Sr. Luís Alves 
e o Sr. João Coutinho Lopes, 

como porta estandarte. 



Desde inícios de 2012 que o  
nosso Núcleo passou a fazer 

parte da Rede Social de Tor-
res Vedras e Comissão Local 

de Ação Social-CLASTV, sen-
do igualmente eleito em ple-

nário para integrar, através de 
um seu membro, o seu Nú-

cleo Executivo, o que muito 

nos honra. 

Estar na Rede Social é perten-
cer a um universo de noventa 

parceiros, instituições que 
como nós tem preocupações 

sociais, mas é igualmente uma 
oportunidade de dar a conhe-

cer o que é a Liga dos Comba-
tentes, qual a sua história e 

missão, quais os seus progra-

mas e igualmente, no plano 
concelhio, a ação e expetativas 

do nosso Núcleo em prol dos 

seus sócios. 

Ser membro da CLASTV é 
poder trabalhar a favor da 

comunidade em que estamos 
inseridos, realizando uma ação 

que pretendemos útil e abran-
gente em termos de participa-

ção, contribuindo igualmente 
para uma mudança de paradi-

gma, mostrando deste modo 
que mesmo uma instituição 

como a  Liga dos Combaten-
tes, preocupada com a defesa 

de valores que remetem parci-

almente para o passado, pode 

e deve pensar o presente e o 
futuro e, sem nunca perder o 

seu objetivo, dar a sua experi-
ência a outras causas, provan-

do que só através de uma 
partilha intergeracional pode-

mos resolver muitos dos pro-
blemas que hoje se nos colo-

cam. Porque cada vez mais as 
instituições têm um papel 

fulcral ao nível da intervenção 
local, pelo conhecimento que 

possuem das diferentes  reali-
dades sociais, saber que deve 

ser partilhado e usado em 

rede. 

 

portuguesa: “O combatente 

português do século XX” ,  
“História da aviação militar”  e 

diversas exposições temporá-
rias, ocupam os espaços interio-

res e exteriores do forte. 

MUSEU DO COMBATENTE 

Av. da Índia, Belém  

1400-038 Lisboa 

T 213 017 225 

10:00-17:00 (Out-Mar) 

10:00-18:00 (Abr-Set) 

 

Entrada grátis  para os sócios  

da Liga dos Combatentes 

Este espaço museológico da 

Liga dos Combatentes, , aber-
to ao público em 2003, situa-

se numa zona nobre da cidade 
de Lisboa, integrando a Torre 

de Belém (séc. XVI), o Forte 
do Bom Sucesso (séc.. XVIII) - 

edifício do museu - e o Monu-
mento aos Combatentes do 

Ultramar (1993), simbolizando 
o início e o fim do Império 

Ultramarino Português. 

O espólio permanente do 

museu evidencia diferentes 
períodos da história militar 

 

Título do bloco interior 

MUSEU DO COMBATENTE           A VISITAR 

MERECIDA HOMENAGEM 

A pequena cerimónia decor-

reu no passado dia 11 de mar-
ço, no espaço da Câmara, 

com a presença do homenage-
ado, do vereador Sr. José 

Tomé e em representação do 
nosso Núcleo do seu presi-

dente TCor José da Costa 
Pereira e do vogal Sr. José 

Ramos. 

Por iniciativa do presidente do 

nosso Núcleo e  com o apoio 
da restante direção, foi decidi-

do homenagear a Câmara 
Municipal da Lourinhã na pes-

soa do seu presidente Sr. José 
Manuel Custódio, com uma 

medalha da Liga dos Comba-
tentes, por todo o relevante 

apoio prestado por esta autar-
quia na recuperação do talhão 

da Lourinhã e na cedência de 
um espaço para abertura da 

nossa delegação. 
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O NÚCLEO NA REDE SOCIAL DE TORRES VEDRAS  



 

 

 

Torres Vedras: 

Rua 9 de Abril, 8-1º. 

Apartado 81 

2560-909 Torres Vedras 

Tel. 261 104 763 

Tlm. 964 123 931 

 

Horário: 

Terças, Quartas e Quintas-feiras 

10h00-13h00 e 15h00-18h00 

 

 

Lourinhã: 

Rua Padre Escudeiro,  1º. andar 

Edifício do Mercado Municipal 

2530-133 Lourinhã 

Tlm 925 104 555 

 

Horário: 

Quartas e Sextas-feiras 

14h00-17h00 

 

 

TORRES VEDRAS 

Clínica SOERAD, Rua Cândido dos Reis, 30 Torres Vedras 

Descontos: 20% na aquisição de meios  complementares de diagnóstico e terapêutica 

Este desconto não é acumulável com a ADSE, ADM, Cartões de Saúde, etc., devendo os nossos 

sócios optar pela situação, para si mais favorável  

Pneutorres-Sociedade Comercial de Pneus, Lda, Rua de S. Gonçalo de Lagos, 32 A/B  Torres 

Vedras 

Descontos: contatar o Núcleo para mais informações 

LOURINHÃ 

Autopeças - Antunes & Correia Lda, Rua dos Bombeiros Voluntários, 32 Lourinhã 

Descontos: 36% na aquisição de peças, 10%, na gama extra e 25% na aquisição de óleos 

Casa Damas, Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, 18A Lourinhã 

Descontos: 10 a 15% nos artigos comercializados, com excepção de Isco, Cartuchos, e Espingardas 

de caça e desporto.  

Centro Motorizado e Motosantos, Oficina de Motociclos e Acessórios, Rua Dr. Adriano Fran-

co, 7 Lourinhã 

Descontos: 10% nas reparações e na aquisição de acessórios vendidos pela empresa 

Copioeste, Cópias & Multimédia – Unipessoal, Lda, Rua João Luís Moura, 23 Lourinhã  

Descontos: 10% na aquisição de artigos de papelaria e livros e 5% na aquisição de tinteiros/toners 

Clínica Dr. José Arnaut Monroy, Unipessoal, Lda., (Consultas de Clínica Geral),  

Rua de S. Roque, 3 Lourinhã 

Descontos: 20%  nas consultas de Clínica Geral 

Farmácia Marteleirense, Rua de Angola, 58 loja Lourinhã 

Descontos: produtos (com prescrição médica obrigatória) 5% , produtos não éticos 10%  

Louripintura, Lda, Rua Francisco Sá Carneiro, 18 r/c Lourinhã  

Descontos: 35% na aquisição de tintas Robialac, Titan e Neuce 

Ribaval Pneus, Rua de S. João, 6 Ribamar  

Descontos: contatar o Núcleo para mais informações 

R&D Reis, Oficina de Bate-Chapa e Pintura de  Automóvel, Estrada da Atalaia, Lourinhã 

Descontos: 20% na aquisição de serviços de bate-chapa e pintura de automóveis 

 

Messes do IASFA (CASLisboa, CASPorto, CASOeiras, CASRuna , CEREPOSA-Porto 

Santo e viagens ao estrangeiro) 

Messes Militares da Manutenção Militar (Lagos, Évora, Lisboa e Porto) 

  

 

INTERNET: 

torres.vedras@ligacombatentes.org.pt 

http://combatentestorresvedras.blogspot.pt/ 

www.ligacombatentes.org.pt 
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