


A Liga dos Combatentes é uma organização 

cívica e patriótica portuguesa que reúne os 

antigos combatentes das forças armadas 

O que é a Liga dos Combatentes? 



Quem pode ser sócio da Liga dos Combatentes? 

 
1. A LIGA DOS COMBATENTES admite como sócios todas 

as pessoas singulares ou coletivas, nacionais ou estrangeiras, 

que professem o ideário da instituição e que se disponham a 

servi-la, contribuindo com o seu patrocínio e o seu esforço ou 

auxílio monetário para a manutenção e funcionamento da 

mesma. 

 

2. Não podem ser admitidos como sócios da LIGA DOS 

COMBATENTES os indivíduos que hajam sido condenados 

pela prática de crime com dolo e os que não possuam 

reconhecidas qualidades morais e cívicas. 

 

 

 



CATEGORIAS 

a. Sócios combatentes; 

b. Sócios efetivos; 

c. Sócios extraordinários; 

d. Sócios honorários; 

e. Sócios beneméritos; 

f. Sócios apoiantes. 



São admitidos como sócios COMBATENTES 

e. Os estrangeiros nas condições referidas nas alíneas anteriores. 

a. Os cidadãos que prestem ou tenham prestado serviço nas Forças Armadas Portuguesas 

e tenham participado em missões de defesa, de segurança, de soberania, humanitárias e 

de paz ou de cooperação; 

b. Os elementos das forças de segurança que participem ou tenham 

participado em missões equiparadas às condições referidas na alínea 

anterior; 

c. Os cidadãos que prestem ou tenham prestado serviço, ainda que 

integrados em organizações civis, em missões de defesa, de segurança, de 

soberania, humanitárias e de paz ou de cooperação no interesse de 

Portugal; 

d. Os cidadãos que, em território nacional, tenham participado em 

missões de segurança no decorrer de situações de estado de sítio ou de 

emergência. 



São SÓCIOS EFETIVOS os cidadãos que prestem 

ou tenham prestado serviço nas Forças Armadas 

Portuguesas, mas que não preencham as condições 

referidas no número anterior. 

SÓCIOS EFETIVOS  



São SÓCIOS EXTRAORDINÁRIOS 

os cônjuges, os cônjuges sobrevivos e 

ascendentes e descendentes até ao 2.º 

grau dos sócios combatentes e dos sócios 

efetivos. 

 

SÓCIOS EXTRAORDINÁRIOS  



São SÓCIOS HONORÁRIOS as pessoas singulares 

ou coletivas, nacionais ou estrangeiras, a quem, por 

mérito ou pelos serviços relevantes prestados à 

Pátria ou à LIGA DOS COMBATENTES, a 

assembleia geral confie esse título. 

 

SÓCIOS HONORÁRIOS  



São SÓCIOS BENEMÉRITOS as pessoas singulares 

ou coletivas, nacionais ou estrangeiras, a quem, por 

atos praticados em benefício da LIGA DOS 

COMBATENTES ou dos seus associados, a direção 

central atribua essa qualidade. 

SÓCIOS BENEMÉRITOS  



São SÓCIOS APOIANTES as pessoas singulares ou 

coletivas, nacionais ou estrangeiras, que apoiem de 

forma regular com donativos ou quotização os 

núcleos em que estejam filiados. 

SÓCIOS APOIANTES  



Regalias aos Sócios  

“Uma das maiores regalias concedidas pela Liga dos Combatentes aos seus associados 

é a honra de fazer parte dela”. 

Os sócios da Liga dos Combatentes têm direito a frequentar as 

instalações das sedes (Social da Liga e dos Núcleos) dentro dos horários 

estabelecidos; usufruir dos serviços proporcionados de harmonia com as 

condições que vigorarem, assim como tomar parte nas atividades 

culturais, recreativas, desportivas e outras que forem levadas a efeito 

dentro das normas que para elas estiverem fixadas. 



PROGRAMAS DE APOIO AOS SÓCIOS 

COORDENADOS PELA DIRECÇÃO CENTRAL 

PROGRAMA “LC - INCLUSÃO SOCIAL”  

PROGRAMA “LC - STRESS PÓS-TRAUMÁTICO”  

PROGRAMA “LC - TELECOMUNICAÇÕES”  

PROGRAMA “LC - TURISMO E MEMÓRIA PARTILHADA”  

PROGRAMA “LC - DESPORTO E LAZER”  

PROGRAMA “LC - SEGUROS”  

PROGRAMA “LC - COMBUSTÍVEIS”  

PROGRAMA “LC – CULTURA E DIREITO HUMANITÁRIO 

PROGRAMA “LC - MAIS SÓCIOS E MAIS QUOTAS”  

PROGRAMA “LC – REVISTA COMBATENTE”  

PROGRAMA “LC – OUTRAS REGALIAS”  



SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO ÂMBITO DA 

LIGA 

SALAS DE CONVÍVIO E LAZER 

BIBLIOTECAS 

LARES 

LIVRARIAS 

MUSEUS 

RESIDENCIAIS 

RESTAURANTES 



PROGRAMAS E PARCERIAS DE APOIO AOS SÓCIOS 

(Distrito Leiria) 

AUTOMÓVEIS E ACESSÓRIOS 

-João Vicente Teixeira 

-L. Lopes – Com. de Pneus e Acessórios Lda. 

-Pneugare, Lda 

CULTURA E LAZER 

-Vale Paraíso - Empreendimentos Turísticos SA 

HOTELARIA 

-Residencial Penedo Furado 

ÓPTICA 

-Alfeivisão, Lda 

-Óptica Central de Leiria Lda. 

-Rosóptica - Óptica Médica Lda. 

SAÚDE 

-Associação Equilíbrio Astral – Centro de Reikil e Terapias 

Associadas 

-Care24 – Apoio e Terapias, Lda. 

-Clínicas de Medicina Chinesa – Pedro Choy 

-Farmácia Alves – Unipessoal, Lda. 

-Farmácia Duarte, Lda. (Marinha Grande) 

-Farmácia Maio, Lda. (Parceiros) 

-Laboratórios Alves & Duarte – Análises Clínicas 

-Policlínica da Benedita 

CONSTRUÇÃO 

-Ferragens Avenida Lda.  

-Matercasa - Materiais de Construção, Lda.  

-Sercan – Serralharia Civil em frontarias de alumínio 

DIVERSOS 

Patentes na revista mensal enviada pela Direção Central 

aos seus Associados 

 



DESCONTOS DE CARÁCTER GERAL (Distrito Leiria -  Caldas da Rainha) 



Parcerias de apoio aos Sócios no Concelho de Peniche 

situada na Praça Jacob Rodrigues Pereira, nº 15, 2520-249, 

em Peniche 

 

Farmácia Proença  

No âmbito deste protocolo, a referida farmácia efetua 

descontos de 5% nos medicamentos vendidos com receita 

médica (valor que o utente teria de pagar na farmácia) e 10% 

nos medicamentos não sujeitos a receita médica. Estão fora do 

protocolo, leites para bebé e derma-cosmética. Na ausência de 

receita, o desconto só será efetuado mediante apresentação da 

respetiva receita. A Farmácia Proença tem o regime de 

exclusividade para a Cidade de Peniche. 



Protocolos no Concelho de Peniche 

No âmbito deste protocolo, a referida farmácia efetua descontos de 5% nos 

medicamentos vendidos com receita médica (valor que o utente teria de pagar na 

farmácia) e 10% nos medicamentos não sujeitos a receita médica. Estão fora do 

protocolo, leites para bebé e derma-cosmética. Na ausência de receita, o desconto 

só será efetuado mediante apresentação da respetiva receita. A Farmácia Santo 

Estevão tem a exclusividade na Freguesia de Ferrel. 

Farmácia  

Santo Estevão  em Ferrel 

Parcerias de apoio aos Sócios no Concelho de Peniche 



RADAR situada em Estrada dos Casais, 45 Ferrel. 

No âmbito deste protocolo, a empresa RADAR efetua descontos de 10% em todos 

os eletrodomésticos e 15% de desconto em todos os colchões, sofás e móveis. 

R.A.D.A.R.   Ferrel 

Parcerias de apoio aos Sócios no Concelho de Peniche 



Talho Stop no âmbito deste 

protocolo, o Talho Stop efetua 

descontos de 5% em todas as 

compras feitas no referido 

estabelecimento para os associados 

da Liga dos Combatentes 

portadores de cartão de sócio com 

as quotas em dia. 

Talho Stop  

Parcerias de apoio aos Sócios no Concelho de Peniche 



Óptica Bé efetua a todos os 

associados e seus familiares diretos, 

da Liga dos Combatentes, um 

desconto especial de 10% em lentes, 

10% em óculos de sol e 30% em 

armações.  

Óptica Bé  

Parcerias de apoio aos Sócios no Concelho de Peniche 



Pneus AMACAR compromete-se a 

efetuar a todos os associados e 

familiares diretos da Liga dos 

Combatentes, um desconto especial de 

10% na tabela de serviços, para todos 

os sócios da Liga dos Combatentes, com 

a quota anual regularizada. 

Pneus AMACAR  

Parcerias de apoio aos Sócios no Concelho de Peniche 



Agencia funerária de Peniche 

compromete-se a efetuar a todos os 

associados e familiares diretos da 

Liga dos Combatentes, um desconto 

especial de 15% em serviços 

técnicos fúnebres e em artigos 

religiosos para sócios com as quotas 

regularizadas. 

Parcerias de apoio aos Sócios no Concelho de Peniche 

Agencia Funerária de Peniche 



Eurofísica de TR Centro Medicina Física e Reabilitação, 

Lda (Atouguia da Baleia). 

Confere a todos os associados da Liga dos Combatentes, 

um desconto especial de 15% em todas as sessões de 

fisioterapia que não sejam abrangidas por outros 

descontos. 

Eurofísica de TR Centro Medicina Física e Reabilitação, Lda 

Parcerias de apoio aos Sócios no Concelho de Peniche 



Maalish  
Terapia Alternativa, Saúde e Bem-Estar 

Parcerias de apoio aos Sócios no Concelho de Peniche 

Rua 1º de Dezembro nº12 em Peniche 

O Núcleo de Peniche da Liga dos Combatentes estabeleceu um protocolo com a 

Maalish – Terapia Alternativa, Saúde e Bem-Estar, a qual se compromete a efetuar a 

todos os associados e familiares diretos da Liga dos Combatentes, um desconto 

especial de 10% em todas as especialidades, existentes na Clinica, não acumulável 

com outras promoções. (Homeopatia, Naturopatia, Acupuntura, Massagem 

Desportiva, Reiki, bem como outros tratamentos que possam vir a surgir.) 

http://www.google.pt/url?url=http://www.fisioterapiaembh.com.br/massagens-terapeuticas/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjc6_SklcPMAhVHnBoKHb_ADIUQwW4IHzAF&usg=AFQjCNHkOhijAft3XY1PriEDsrbVv1QaOQ


Ninfas e Faunos, Lda (Lugar da Estrada) 

 

Confere a todos os associados da Liga dos 

Combatentes, um desconto especial de 10% nos 

serviços de estética, massagem e termalismo. 

Ninfas e Faunos, Lda 

Parcerias de apoio aos Sócios no Concelho de Peniche 



Residencial Maciel 

Confere a todos os associados da Liga dos 

Combatentes e seus familiares diretos, um 

desconto especial de 10% sobre a despesa 

efetuada.  

 

Parcerias de apoio aos Sócios no Concelho de Peniche 



Florista  A Palmeira 

Confere a todos os associados da Liga dos Combatentes e seus 

familiares diretos, um desconto especial de 10% sobre a despesa 

efetuada.  

 

Parcerias de apoio aos Sócios no Concelho de Peniche 



Quanto Custa Ser Sócio? 

Para ser sócio terá de fazer a inscrição 

 

Nessa inscrição pagará: 

 

1 ano de Quotas no valor de         20.00€ 

Cartão                                              0.40€ 

Recebe um emblema da liga         1.25€ 

Recebe um livro de estatutos        1.40€ 

Paga a taxa de inscrição                  3.95€ 

Valor Total na inscrição inicial (inclui cotas do ano)          27.00€ 

 

Todos os anos subsequentes o valor da quota será de      20.00€ 


