ARQUIVO DE NOTÍCIAS
Núcleo da Liga dos Combatentes, em Mirandela
(Clicar em «NOTÍCIA» para mais informação)

09.12.2017 - “IV Marcha de Montanha da Liga dos Combatentes” - O Núcleo de Mirandela, com o
apoio da Naturthoughts Turismo de Natureza, Lda. e da Junta de Freguesia de Passos realizaram a
“IV Marcha de Montanha da Liga dos Combatentes”, no dia 9 de dezembro de 2017. A marcha longa
teve o seu início na aldeia de Passos com uma subida até à estrada de acesso ao Santuário de Sª
Comba. Foi duro, mas a resiliência demonstrada pelo grupo foi suficiente para ultrapassar as várias
adversidades e chegar com o grupo todo junto...NOTÍCIA.
25.11.2017 - Bodo dos Combatentes - No dia 25 de novembro de 2017, realizou-se no Regimento de
Infantaria Nº 19 (RI19), na cidade de Chaves, o encontro anual de sócios dos Núcleos de Chaves e de
Mirandela, denominado “Bodo dos Combatentes”. O Núcleo de Mirandela esteve presente no evento
com um grupo de sessenta e sete sócios. Este convívio constitui o retomar de uma antiga tradição
que visa aproximar todos aqueles que serviram a pátria através do serviço militar, assim como os
seus familiares e amigos, no sentido de mostrar e reviver locais que lhes são familiares...NOTÍCIA.
08.10.2017 - Comemorações do 7º Aniversário da Reativação do Núcleo de Mirandela - O Núcleo de
Mirandela da Liga dos Combatentes comemorou no passado dia 8 de outubro de 2017, o 7º
aniversário da sua reativação. As comemorações iniciaram-se às 10h45, junto ao Monumento aos
Combatentes do Ultramar, com a Cerimónia de Homenagem aos Militares Mortos em Defesa da
Pátria, alocução do Presidente do Núcleo, e leitura da mensagem do General Chito Rodrigues,
Presidente da Liga de Combatentes, por ocasião do 7º aniversário da reativação do Núcleo...NOTÍCIA.
Programa “Estou Aqui Adultos” - O Núcleo de Mirandela da Liga dos Combatentes, enquanto
elemento do Conselho Local de Ação Social de Mirandela (CLASMIR), divulga aos seus associados o
programa “Estou Aqui Adultos”, que se destina a situações de adultos desorientados ou inconscientes
na via pública, identificar imediatamente a pessoa em causa e contactar o(s) responsável (eis), dar
resposta a situações mais vulneráveis... NOTÍCIA.
30.06.2017 - Parque Aventura - Dando cumprimento ao Plano de Atividades para o presente ano está
previsto, para os dias 30 junho, 1 e 2 de julho, o “Parque Aventura Liga dos Combatentes”, no parque
Dr. José Augusto Gama: Nos dias 30 junho, 1 e 2 de julho das 10:00 às 13:00 e 15:00 às 18:00 horas:
“Parque Aventura Liga dos Combatentes”: Pista de Cordas, Pista de Combate, Túnel, Canoagem,
Insufláveis, Tiro com o arco e muito mais; Todas as atividades do Parque Aventura são gratuitas; Junto
ao Parque Aventura são realizadas atividades pagas de Paintball com marcadores SplatMastar: pista
de combate e jogo de paintball. Para esta atividade informamos que podem efetuar a inscrição
antecipadamente na sede do Núcleo de Mirandela ou no local da atividade, fugindo desta forma a
tempos de espera desnecessários... NOTÍCIA.

Campanhas de Dádiva de Sangue - A organização das Campanhas de Dádiva de Sangue, em parceria
com o Núcleo de Mirandela da Liga dos Combatentes, levou a efeito a 24ª Campanha que decorreu
no dia 9 de fevereiro de 2017. A recolha foi efetuada no Quartel dos Bombeiros Voluntários de
Mirandela. Agradecemos à população de Mirandela a solidariedade e a cidadania mais uma vez
demonstradas através da sua participação ativa. Estamos certos que, em conjunto, vamos trabalhar
para atingirmos um número cada vez maior de recolhas que permitam beneficiar um número mais
alargado de pessoas. É de destacar a contínua participação da população de Mirandela, nestas
recolhas... NOTÍCIA.

