LIGA DOS COMBATENTES
CENTRO DE ESTUDOS E APOIO MÉDICO, PSICOLÓGICO E SOCIAL

REUNIÃO ANUAL NO CAMPS 4 - COIMBRA, COM NÚCLEOS DA
REGIÃO CENTRO E ASSINATURA DE PROTOCOLO COM A
FACULDADE DE PSICOLOGIA E CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO DA
UNIVERSIDADE DE COIMBRA
No dia 28 de Maio de 2010, de acordo com o Planeamento de Actividades do
CEAMPS para 2010 e no âmbito do Projecto “Cuidados de Saúde” da Liga dos
Combatentes, realizou-se no Núcleo de Coimbra, a reunião anual com a presença
de todos os Núcleos da região Centro.
O objectivo principal passava por efectuar um ponto de situação sobre a evolução
do projecto Nacional e estabelecer formas de cooperação entre a equipa técnica
do CAMPS 4 - Coimbra e os Núcleos da região Centro.
A abertura da sessão foi efectuada pelo Coronel Lucas Hilário da Direcção Central,
seguida de uma apresentação da evolução do Projecto Nacional “Cuidados de
Saúde” pelo Coordenador, Dr. António Correia, em que foi dada relevância ao
trabalho de equipa com os Núcleos e a importância de se estabelecerem parcerias
com as Estruturas e Instituições próximas da comunidade e a sua inserção nas
redes sociais locais, no sentido de encontrar e articular os recursos adequados às
necessidades concretas dos combatentes e suas famílias.
O Director Clínico do CAMPS 4 – Coimbra, Dr. Silva Santos, apresentou o balanço
bastante positivo desta fase inicial, desde a recente inauguração, a 15 de Março,
o modo de funcionamento, abrangência e metodologias de trabalho
desenvolvidas, referindo a adesão de mais de 60 novos casos, em pouco mais de
um mês, e o trabalho já desenvolvido com a colaboração dos Núcleos da região
Centro no sentido de referenciarem e apoiarem no encaminhamento daqueles
mais carenciados.

Foi também referida a intenção de se criarem e dinamizarem novas valências ao
nível da reabilitação física e mental e terapia ocupacional, tendo em conta alguns
espaços disponíveis nas Instalações do Núcleo de Coimbra.
Foi reconhecido, pelo Director Clínico, o excelente trabalho desenvolvido e o
desempenho de toda a equipa técnica e dos voluntários.
Durante a sessão foram distribuídos alguns documentos de orientação prática
referentes à metodologia de trabalho do CEAMPS, reforçando a importância da
elaboração dos Pré-diagnósticos de avaliação social que permitem uma maior
justiça social nos apoios financeiros atribuídos pelos Núcleos aos seus associados.
O encerramento da reunião de trabalhos contou com a presença e intervenção do
Presidente da Direcção Central, General Chito Rodrigues que enalteceu a
importância dos Cuidados de Saúde, Solidariedade e do Apoio Social enquanto
suportes de promoção do bem-estar dos combatentes.
O apoio dos Núcleos não deverá restringir-se ao apoio financeiro que era
praticado desde o inicio da LC, pois trabalhando em equipa com os técnicos dos
CAMPS, encontrarão recursos nas Estruturas Locais que darão melhores respostas
para os combatentes e famílias. Apelou à proactividade dos Núcleos no
encaminhamento de casos para os respectivos CAMPS, assinalando as três bases
da doutrina da LC: a importância de combater quem mantém e julga os
combatentes como culpados/participantes de uma guerra injusta, referindo que é
fundamental impedir o aprofundamento do sentimento de ligação ao passado
que os impede de viver o presente e, essencialmente, de planear o futuro; a
assistência material do Estado é fundamental para a continuação do trabalho a
desenvolver; o apoio psicológico e a saúde são a base do bem-estar dos
combatentes e suas famílias: “é essencial que tenhamos o braço esquerdo
agarrado aos valores e o direito no apoio à saúde dos combatentes” (sic).

No final da reunião de trabalho, foi assinado o protocolo com a Faculdade de
Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, que teve a
presença da Directora da Faculdade, Profª. Doutora Luísa Morgado, que numa
breve intervenção reconheceu a importância da elaboração do protocolo com a
Liga dos Combatentes e as vantagens desta parceria ao nível dos Estudos e
Investigação na área do Apoio Médico, Psicológico e Social.

