
ARQUIVO DE NOTÍCIAS 
Núcleo da Liga dos Combatentes, em Loures 

(Clicar em «NOTÍCIA» para mais informação) 

 
 
 
06.04.2016 - A partir do dia de hoje, 06 de abril de 2016, o Núcleo de Loures da Liga dos Combatentes 
passou a integrar o Conselho Local de Ação Social (CLAS) da Rede Social de Loures. Esta sua integração 
verificou-se no Plenário do Conselho Local de Ação Social de Loures, que foi realizado neste dia no Palácio 
Marqueses da Praia e Monforte em Loures. Antes da votação para a sua integração, por parte dos seus 
membros, a qual mereceu a unanimidade, foi feita uma apresentação sobre a Liga dos Combatentes e o 
Núcleo de Loures, efetuada pelo Presidente do Núcleo, tendo esta sido norteada através dos seguintes 
pontos: Resenha histórica; O que é a Liga dos Combatentes; Objetivos da Liga dos Combatentes; Organização 
da Liga dos Combatentes; O que faz a Liga dos Combatentes; Quem pode ser sócio da Liga dos Combatentes; 
Núcleo de Loures da Liga dos Combatentes. 
 
11.01.2016 - No passado dia 11 de janeiro, o Núcleo de Loures teve uma reunião de trabalho na Câmara 
Municipal de Loures com a Vereadora Dr.ª Maria Eugénia Cavalheiro Coelho, responsável pelos 
Departamentos da Educação, da Coesão Social e Habitação e dos Recursos Humanos, no seguimento da 
anterior reunião realizada com o Presidente Dr. Bernardino José Torrão Soares, para apresentação de 
cumprimentos e ainda apresentação do Núcleo. Esta reunião decorreu em ambiente muito cordial e 
bastante afável... NOTÍCIA 
 
No seguimento da criação do Núcleo de Loures, a 23 de junho do presente ano, a sua Direção encetou uma 
série de contactos com as diversas entidades do concelho, para apresentação de cumprimentos e 
simultaneamente dar a conhecer a sua presença e os seus objetivos. É nota dominante a cordialidade e a 
excelente recetividade que é dispensada bem como o interesse pela causa da Liga, através do Núcleo. De 
entre as muitas já efetuadas, destacamos as realizadas à Assembleia a Municipal, através da sua Presidente 
Dr.ª Fernanda Maria Cardoso Santos... NOTÍCIA 

https://www.facebook.com/nucleodeloures/photos/a.1486541555004606.1073741828.1485954971729931/1551480821844012/?type=3&theater
https://www.facebook.com/nucleodeloures/posts/1529194884072606

