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03.06.2016 - O Bispo das Forças Armadas e das Forças de Segurança, D. Manuel Linda realizou uma 
visita pastoral ao Regimento de Infantaria N.º 15, na Cidade de Tomar - Recebido à porta de armas 
pelo Comandante, COR Manuel Joaquim Esperança, dirigiu-se para o salão nobre onde lhe 
apresentaram cumprimentos o Estado-Maior da Unidade, uma delegação de oficiais, sargentos, 
praças e civis, o Comandante do vizinho Estabelecimento Prisional Militar, O Presidente do Núcleo 
de Tomar da Liga dos Combatentes...NOTÍCIA 
 
02.06.2016 - Encontro de Delegados dos Núcleos de Apoio ao CAMPS - O Núcleo de Abrantes acolheu 
este evento que decorreu no auditório do Agrupamento de Escolas N.º 1, de Abrantes. Na sessão 
de abertura estiveram presentes, o diretor do Agrupamento de Escolas N.º 1, Dr. Jorge Costa, o 
vereador da CM Abrantes, Dr. Luís Dias, o Presidente da União de Freguesias de Abrantes, Dr. Bruno 
Tomás, o coordenador do CAMPS, Dr. António Correia e o Presidente do Núcleo de Abrantes. 
Participaram nas jornadas de Apoio Médico e Social, 14 Núcleos...NOTÍCIA 
 
28.05.2016 - I Encontro Nacional de Combatentes, em Fátima - Presentes na cerimónia o Presidente 
da Liga dos Combatentes, General Chito Rodrigues, o Vice-presidente Major-general Aguda, o 
Secretário-geral Coronel Hilário, o Secretário Tenente-coronel Álvaro Diogo e o Vogal Arquiteto 
Varandas, bem como muitos Presidentes de Núcleos, funcionários e técnicos da Liga. Milhares de 
membros da Liga dos Combatentes convergiram para o Santuário...NOTÍCIA 
 
19.05.2016 - O Regimento de Infantaria N.º 15 (RI 15), em Tomar, comemorou o seu 210.º Aniversário 
- A Cerimónia foi presidida pelo Comandante da Brigada de Reação Rápida, Major-General Carlos 
Alberto Grincho Cardoso Perestrelo, contando ainda com a presença de outras altas entidades civis 
e militares. Do programa das comemorações ressalvam-se os dois momentos nobres do evento, a 
cerimónia militar conduzida no aquartelamento do Alto do Alvito (RI15) e o subsequente programa 
cultural levado a efeito no Convento de Cristo, em Tomar...NOTÍCIA 
 
26.02.2016 - O Estabelecimento Prisional Militar (EPM), em Tomar, assinalou o seu 121.º Aniversário - 
A cerimónia foi presidida por S. Exa. o Chefe do Estado-Maior do Exército, General Carlos António 
Corbal Hernandez Jerónimo. Esta efeméride contou com a presença da presidente da Câmara 
Municipal de Tomar, Dr.ª Anabela Freitas, do Presidente da Assembleia Municipal, Prof. José 
Pereira e do Presidente da União de Juntas de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, Sr. 
Augusto Barros. Participaram também o Tenente-General Antunes Calçada (AGE)...NOTÍCIA 
 
09.04.2016 - Dia do Combatente - A Liga dos Combatentes celebrou o Dia do Combatente no 
Mosteiro de Santa Maria da Vitória, na Batalha, evocando também o 98.º Anivº da Batalha de La Lys 
e a 80.ª Romagem ao Túmulo do Soldado Desconhecido. As cerimónias deste ano revestiram-se de 
grande significado pela circunstância de terem sido presididas pelo novo Presidente da República, 
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Professor Doutor Marcelo Rebelo de Sousa. Do programa constou uma Missa de sufrágio pelos 
Combatentes falecidos, celebrada pelo Bispo das Forças Armadas e de Segurança...NOTÍCIA 
 
22.04.2016 - Assinalou-se no Campo Militar de Santa Margarida o aniversário do Comando das 
Forças Terrestres e da Brigada Mecanizada, com a realização de uma cerimónia militar na pista de 
aviação de Santa Margarida em que participaram 900 militares e mais de 70 viaturas de diversos 
tipos. A cerimónia, presidida por sua excelência o Chefe do Estado-Maior do Exército, General 
Frederico Rovisco Duarte, incluiu a entrega do Estandarte Nacional do 2.º BIMec/KFOR, que 
concluiu a sua missão no Kosovo e os desfiles apeado e mecanizado... NOTÍCIA 
 
02.12.2015 - Realizou-se na Direção Central da Liga dos Combatentes a reunião anual com os 
Núcleos da região de Lisboa e o Centro de Apoio Médico, Psicológico e Social (CAMPS 1 - Lisboa). 
Foi presidida pelo General Chito Rodrigues, Presidente da Liga dos Combatentes, sendo 
acompanhado pelo Vice-presidente, Secretário-geral e coordenador do CEAMPS, Prof. Doutor 
António Correia. A reunião teve como objetivo apresentar o trabalho efetuado nos últimos anos 
pelo CAMPS e a partilha de experiências e boas práticas desenvolvidas pelos Núcleos... NOTÍCIA 
 
12.05.2015 - Inauguração da Exposição Evocativa do Centenário da Grande Guerra - Integrada nas 
comemorações do 209.º Aniversário do RI15 e do Centenário da I Grande Guerra, denominada 
“Portugal e a Grande Guerra”. A exposição foi organizada pelo Regimento de Infantaria N.º 15 (RI 
15) em estreita parceria com a Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere e teve o apoio da Direção 
de História e Cultura Militar (DHCM). O material exposto foi preparado e organizado por militares 
do RI15... NOTÍCIA 
 
26.01.2015 - Tomada de Posse - Realizou-se na sede do Núcleo a Cerimónia da Tomada de Posse dos 
membros dos Órgãos Sociais do Núcleo de Tomar da Liga dos Combatentes para o triénio 2015/2017. O 
Presidente da direção eleito, Manuel Carlos Cosme da Silva, usou da palavra, felicitando a direção cessante 
pelo trabalho desenvolvido e referiu que tudo faria para concretizar os compromissos assumidos no 
programa apresentado no ato eleitoral, nomeadamente, promover e melhorar a vida associativa, 
organização interna e serviços aos sócios, entre outros...NOTÍCIA 
 
17.05.2011 - Coincidindo com as comemorações do 205.º Aniversário do RI 15 de Tomar, o Núcleo da LC de 
Tomar concluiu mais uma iniciativa em cooperação com a CM de Ourém e a Freguesia de Olival, recebendo a 
Liga um Talhão dos Combatentes. A cerimónia que marcou este ato teve grande dignidade, com a presença 
da Presidente da Assembleia Municipal de Ourém, o Presidente da CM de Ourém, o Presidente da JF do 
Olival, entre ou entidades civis, militares e religiosas. Com a presença de uma força militar e do Presidente 
da Liga dos Combatentes, General Chito Rodrigues e o Presidente do Núcleo de Tomar, Tenente-coronel 
Reinaldo Santos Major, que organizou a cerimónia, foi descerrada uma placa evocativa pelo Presidente da LC 
e Presidente da CM, tendo dois combatentes colocado uma coroa de flores. A cerimónia religiosa que se 
seguiu foi presidida pelo Sr. Bispo das Forças Armadas e de Segurança, D. Januário Torgal Ferreira. O toque 
aos Mortos e Alvorada foi um momento altamente emotivo pela forma como foram ouvidos. O Hino 
Nacional foi cantado por todos os presentes, onde se viam Combatentes e suas famílias. Na sede da Junta de 
Freguesia o seu Presidente recebeu todos os convidados, tendo usado da palavra o Presidente da JF do 
Olival, o Presidente da CM de Ourém e o Presidente da Liga dos Combatentes. Seguiu-se a cerimónia do 
aniversário do RI 15, para o qual os Combatentes foram convidados para jantar. Missa celebrada pelo Bispo 
D. Januário, seguindo-se cânticos pelo Coro do Instituto de Formação Profissional de Tomar, de excelente 
nível. A Liga dos Combatentes agradece na pessoa do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Ourém e 
do Senhor Presidente da Junta de Freguesia do Olival, todo o apoio prestado para que o Talhão dos 
Combatentes no Olival se apresente com a dignidade que merece, e ao senhor Presidente do Núcleo de 
Tomar e respetiva Direção as merecidas felicitações pela organização de toda a cerimónia. 
 
07.12.2010 - Ocorreu na região de Tomar um tornado que provocou grandes danos a nível pessoal e 
coletivo. O Presidente da Direção Central solicitou de imediato ao Presidente do Núcleo de Tomar da LC, 
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para que junto das autoridades locais, oferecesse os serviços do Núcleo e determinasse se entre aqueles que 
sofreram as consequências da calamidade meteorológica, se encontravam combatentes e em caso 
afirmativo, se se verificava e justificava a necessidade de apoio. O Presidente do Núcleo de imediato 
contactou as autoridades autárquicas e em coordenação com elas concluiu da existência de dois 
combatentes a necessitarem de serem apoiados. Esse apoio materializou-se com a cedência de materiais no 
valor de seiscentos e cinco euros. De registar duas cartas dirigidas ao Presidente da DC, enviadas pelos dois 
combatentes apoiados reconhecendo a ação imediata e oportuna do Núcleo de Tomar e agradecendo à 
Direção Central o apoio e interesse verificados. As fotografias são elucidativas dos estragos causados. 
Registe-se a forma dedicada e oportuna como o Núcleo de Tomar reagiu à solicitação da Direção Central. 


