
ARQUIVO DE NOTÍCIAS 
Núcleo da Liga dos Combatentes, em Coimbra 

(Clicar em «NOTÍCIA» para mais informação) 

 
 
 
08.03.2017 - Assembleia-geral do Núcleo de Coimbra - Decorreu no dia 8 de Março de 2017, a Assembleia 
Geral Ordinária do Núcleo de Coimbra da Liga dos Combatentes, salientando-se a aprovação por 
unanimidade e aclamação do Relatório de Atividades, Contas e Balanço do Exercício do ano de 2016, tendo 
sido atribuído à atual Direção um Voto de Louvor e Confiança, pelo trabalho efetuado ao longo do seu 
mandato...NOTÍCIA 
 
01.02.2017 - Exposição - Espólio Fotográfico Inédito do BI 23 - Abertura da exposição sobre o Espólio 
Fotográfico Inédito do Batalhão de Infantaria nº 23 com a visita do Presidente da Liga dos Combatentes, 
Gen. Chito Rodrigues. Esta exposição tem como objetivo divulgar algum do espólio fotográfico inédito e 
desconhecido da história da Grande Guerra. O Núcleo de Coimbra da Liga dos Combatentes é o detentor 
destas fotografias, de negativos de vidro, que mostram algum do quotidiano dos militares do Batalhão de 
Infantaria nº 23...NOTÍCIA 
 
01.02.2017 - Coleção Literária do Programa Fim do Império - Decorreu na Sala Lopes de Melo do Núcleo de 
Coimbra da Liga dos Combatentes a apresentação da Coleção Literária do Programa Fim do Império. A Mesa 
integrou: o Presidente da Liga dos Combatentes, General Chito Rodrigues; o Comandante da Brigada de 
Intervenção, Brigadeiro General Francisco Xavier de Sousa, o Diretor do Departamento de Cultura, Turismo e 
Desporto, da Câmara Municipal de Coimbra, Dr. Francisco Paz ; o Coordenador do Programa, Coronel M. 
Barão da Cunha; e o Presidente do Núcleo de Coimbra...NOTÍCIA 
 
18.01.2017 - Condecoração de Combatentes do Ultramar - Realizou-se uma cerimónia de imposição de 
condecorações a Combatentes do Ultramar, com a Medalha Comemorativa das Campanhas, esta teve lugar 
no Quartel-general da Brigada de Intervenção, onde estiveram presentes os homenageados, suas famílias e 
militares da Brigada de Intervenção. Presidiu à cerimónia o Comandante da Unidade de Apoio da Brigada de 
Intervenção, Tenente-coronel António Augusto Vicente, estando também presente uma Delegação do 
Núcleo de Coimbra...NOTÍCIA 
 
19.12.2016 - Cabazes de Natal Solidários - Decorreu no dia 19-Dez-2016, na Sala Lopes de Melo, no Núcleo de 
Coimbra da Liga dos Combatentes a entrega dos Cabazes de Natal Solidários, seguido de um Lanche com os 
colaboradores, sócios e familiares. No âmbito do projeto Cuidados de Saúde desenvolvido nosso Centro de 
Apoio Médico, Psicológico e Social, com o objetivo de melhorar a saúde e a qualidade de vida dos ex-
combatentes e seus familiares, tentámos proporcionar aos mais carenciados um Natal mais feliz, atribuindo 
19 Cabazes de Natal...NOTÍCIA 
 
17.12.2016 - Confraternização de Natal no Núcleo de Coimbra - A exemplo do que se fez no ano transato, 
realizámos o Almoço de Natal organizado pela direção do Núcleo de Coimbra, para sócios, familiares e 
amigos, que teve lugar nas nossas instalações no Restaurante da Liga. Após uma breve alocução alusiva ao 
ato proferida pelo presidente do Núcleo, TCor João Paulino, deu-se início à confraternização com um almoço 
convívio, em salutar ambiente de alegria e boa disposição. No final da confraternização e após alguns 
brindes alusivos à época natalícia, procedeu-se ao sorteio dos prémios inerentes às Rifas de apoio solidário 
aos Cabazes de Natal, que vão ser distribuídos no próximo dia 19-Dez...NOTÍCIA 
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