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Ú
LTIM

A
 H

O
R

A
A

udição na C
om

issão Parlam
entar de D

efesa
N

o dia do fecho desta edição chegou à R
edacção a inform

ação de que a C
om

issão Parlam
entar de D

efesa 
acaba de aprovar, em

 decisão unânim
e, a audição, em

 separado, do Secretário de Estado da D
efesa N

acional e 
dos A

ssuntos do M
ar no dia 8 de M

aio, e da D
irecção N

acional da A
D

FA
 em

 data a fixar. Por seu lado, o seu 
SED

N
A

M
 vai receber a D

N
 no dia 12.

A Secretária de Estado A
djunta e da R

eabilitação recebeu a D
N

 no dia 5 de M
aio e disponibilizou-se a 

estudar, com
 urgência, o dossier reivindicativo.

14 DE MAIO DE 2008 

MANIFESTAÇÃO
NACIONAL

1. O
 reconhecim

ento inequívoco da situação específica dos deficientes m
ilitares, obrigados 

ao cum
prim

ento do serviço m
ilitar, nom

eadam
ente em

 situações de risco e perigosidade agra-
vada com

o foi o caso da guerra colonial de 1961-1975;
2. Q

ue os direitos, duram
ente conquistados e reconhecidos pelos sucessivos G

overnos C
onstitucionais 

com
o justas reparações m

orais e m
ateriais devidas aos deficientes m

ilitares, constituem
 um

 patrim
ónio 

de valores cívicos que não podem
 ser postos em

 causa por razões sócio-políticas conjunturais;
3. Q

ue seja tida em
 consideração o escalão etário da esm

agadora m
aioria dos deficientes m

ilitares, con-
frontados agora com

 o agravam
ento das deficiências e da desagregação das condições sociais e fam

ilia-
res, que exige o respeito daqueles que suportam

, desde a sua juventude, um
 “pesado fardo” e hoje têm

 
direito a encarar com

 serenidade o últim
o ciclo das suas vidas;

4. Q
ue as reparações m

orais e m
ateriais devidas aos deficientes m

ilitares já consagradas em
 lei e pagas 

a título de pensão com
 carácter indem

nizatório, não sejam
 entendidas com

o fonte de rendim
entos;

5. Q
ue o nº2 do A

rtº. 5º do D
ecreto Lei nº 43/76, de 20 de Janeiro de 1976, seja regulam

entado com
 ca-

rácter de urgência, tendo em
 conta o agravam

ento das deficiências provocadas pelo avançar da idade 
que já exige o apoio dom

iciliário e o internam
ento em

 estabelecim
entos apropriados, conform

e o desejo 
m

anifesto pelos deficientes m
ilitares;

6. Q
ue aos deficientes m

ilitares em
 serviço seja atribuído o abono suplem

entar de invalidez, com
o com

-
pensação da degradação das suas pensões;
7. Q

ue seja reposta de im
ediato a assistência m

édica e m
edicam

entosa que vigorava antes da publicação 
do D

ecreto-Lei n.º 167/2005, de 23 Setem
bro;

8. Q
ue os associados de origem

 africana que residem
 nos PA

LO
P e que por razões várias se deslocam

 a 
Portugal para reivindicar as reparações m

orais e m
ateriais a que têm

 direito e cujos processos se arras-
tam

 indefinidam
ente pelas repartições m

ilitares, sejam
 tratados com

 dignidade no quadro dos direitos 
hum

anos de que são credores por parte do Estado Português;
9. Q

ue a A
D

FA na sua qualidade de O
rganização N

ão G
overnam

ental (O
N

G
), seja reconhecida pela 

R
ede N

acional de A
poio (R

N
A

), com
o Instituição com

petente para desenvolver todo o processo de des-
piste, avaliação, tratam

ento e encam
inham

ento dos processos dos ex-com
batentes e deficientes afecta-

dos pelo Stress de G
uerra;

10. Q
ue seja equacionada toda a problem

ática relacionada com
 as viúvas dos deficientes m

ilitares no 
sentido de m

elhorar a sua qualidade de vida, reconhecendo o papel indispensável que desem
penharam

 
ao longo da vida, substituindo-se em

 m
uito aos deveres do Estado perante aqueles que se deficientaram

 
no cum

prim
ento do serviço m

ilitar obrigatório;
11. Q

ue a assistência m
édica, m

edicam
entosa e ajudas técnicas sejam

 garantidas pelos três ram
os da 

Forças A
rm

adas em
 tem

po útil e com
 qualidade;

12. Q
ue o conceito de serviço de cam

panha consagrado pelo nº 2 do artigo 1º do D
ecreto Lei nº 43/76, 

de 20 de Janeiro, seja objecto de clarificação (interpretação), no sentido de elim
inar as injustiças na 

qualificação de D
eficientes das Forças A

rm
adas,

13. Q
ue aos m

ilitares em
penhados hoje, nas acções de prom

oção da paz e na cooperação, sejam
 salva-

guardados os m
esm

os direitos já adquiridos pelos deficientes das Forças A
rm

adas.

Conform
e 

foi deliberado 
pela 

Assem
bleia-

Geral Nacional, em
 19 

de Abril, a Direcção Nacio-
nal, em

 estreita ligação com
 as 

delegações, está a organizar um
a 

m
anifestação de todos os associados 

que terá lugar no dia 14 do corrente m
ês de 

M
aio, em

 Lisboa.
LoCAL

E hoRA
DE

ConCEntRAção: Largo da 
Estrela, frente à basílica, às 14h30.

PERCuRSo:Largo da Estrela e Calçada da Estrela até à As-
sem

bleia da República.
Frente ao Parlam

ento será lida um
a m

oção que expõe as razões do des-
contentam

ento dos Deficientes M
ilitares em

 relação à perda de direitos e 
recusa do Governo relativa às reivindicações não satisfeitas. Em

 seguida, um
a 

delegação da ADFA irá entregar aos gabinetes do Presidente da Assem
bleia da Repú-

blica, do Presidente da Com
issão Parlam

entar de Defesa e dos Grupos Parlam
entares um

 
dossier com

 toda a docum
entação apresentada aos associados. 

RECom
EnDAçõES:

Durante a m
anifestação apenas serão autorizadas as palavras de ordem

 e as faixas aprovadas pela Di-
recção nacional.

Os associados devem
 contactar, quanto antes, as respectivas delegações a fim

 de estas poderem
 organizar os 

transportes para o local da m
anifestação. 

DO H.M.P. NA ESTRELA QUE NOS RECEBEU EVACUADOS DA GUERRA, PARTIMOS, AGORA, PARA A ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Ponto 2 - R
esolvida em

 parte a situação dos Furriéis; Ponto 5 – D
espacho de 30M

ai07, sobre 
Lar M

ilitar; Ponto 9 – A
ssinado Protocolo com

 M
D

N
 em

 21N
ov07

R
estantes pontos continuam

 sem
 solução.
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Preparação para o Campeonato do Mundo de Pista Coberta INAS-FID
Atletas procuram passaporte nos Campeonatos Nacionais em Braga

No dia 3 de Fevereiro tiveram lugar, no Pavilhão de 
Exposições de Braga, os Campeonatos Nacionais de 

Atletismo em Pis-
ta Coberta por Es-
calões, competição 
sancionada pelo IPC 
– Comité Paralímpi-
co Internacional, que 
vai carimbar, entre 
outras provas, o pas-
saporte para os atle-
tas que irão integrar 
a Selecção Nacional 
que vai estar presen-
te no Campeonato do 
Mundo de Pista Co-
berta INAS-FID que 
se realiza entre os 
dias 13 e 17 de Mar-
ço em Tallin, capital 
da Estónia.
Esta prova, organiza-
da pela ANDDEM/
A N D D I - P o r t u g a l 
(Associação Nacio-
nal de Desporto para 

a Defi ciência Intelectual), contou com a presença de 

cerca de 80 atletas entre os Campeonatos Nacionais 
e o Torneio Adaptado (para atletas com um grau de 
defi ciência intelectual mais severo e para atletas que 
ainda se encontram em fase de desenvolvimento), 
que decorreram em paralelo.
De salientar que no ano passado, em Março, no Cam-
peonato da Europa para atletas com Defi ciência Inte-
lectual, Portugal alcançou um número total de 22 me-
dalhas (8 de Ouro, 9 de Prata e 5 de Bronze), o que 
demonstra bem a qualidade de atletas como Lenine 
Cunha, António Soares, Inês Fernandes, Raquel Cer-
queira, Vítor Pleno, António Monteiro, Pedro Isidro, 
Ivo Ferreira, Maria Inácio e, claro, a atleta paralímpica 
Graça Fernandes, entre outros.
De referir, igualmente, que no dia 2 de Fevereiro 
a ANDDI levou a efeito a 15ª edição do "Grande 
Prémio dos Reis" em Atletismo, na cidade de Mato-
sinhos, em colaboração com o Centro Dr. Leonardo 
Coimbra da Delegação da APPACDM de Matosi-
nhos.
Esta prova serviu de preparação para os atletas que 
irão participar no Mundial de Corta-Mato que tem lu-
gar em Ostrzechow, na Polónia, entre os dias 10 e 13 
de Abril e para a Meia-Maratona que se realiza em 
Outubro, em França.

Desporto
Farinho Lopes

Inês Fernandes bate Record nos Nacionais de Pista Coberta em Braga
Paulo Pinheiro e Lucinda Sousa, “Reis” da Estrada em Matosinhos

Inês Fernandes foi a atleta em maior destaque nos 
Nacionais de Pista Coberta da ANDDEM/ANDDI-
Portugal (Associação Nacional de Desporto para 
a Deficiência Intelectual) que se realizaram, em 
Braga. Inês bateu o seu próprio Recorde de Por-
tugal no lançamento do peso ao realizar a marca 
de 12,14m, ultrapassando, desta forma, a marca de 
11,66m que havia alcançado em Março do ano pas-
sado no Campeonato de Portugal da ANDDEM.

Graça Fernandes, atleta paralímpica, confirmou 
mais uma vez os “Mínimos” para os Jogos Para-
límpicos de Pequim 2008, ao realizar os 200m em 
32,88.

Raquel Cerqueira e Carla Lisboa também se des-
tacaram pela positiva ao realizarem excelentes 
exibições nos 60m Planos e nos 60m Barreiras, 
respectivamente, e atingirem marcas próximas dos 
Recordes de Portugal. Raquel Cerqueira realizou 
a prova em 8,49, quatro centésimos acima do Re-
corde de Portugal e Carla Lisboa em 11,62, a três 
décimos do respectivo Recorde.

Igualmente em evidência, esteve Tiago Duarte com 
boas marcas nos 60m Barreiras (9.65 - 2.ª melhor 
marca de sempre) e no Salto em Altura (1.71m).

Nos escalões mais jovens, Rosa Ribeiro alcançou 
um duplo Recorde Nacional na categoria de Benja-
mins no Salto em Comprimento (3.33m) e no Lan-
çamento do Peso (5.47m).

José Costa Pereira, Seleccionador Nacional, afir-
mou que “apesar de estarmos ainda a 2 meses do 
Mundial de TALLINN, os principais atletas apre-
sentam-se já em crescendo de forma..."o teste fi-

nal" serão os Campeonatos de Portugal no próxi-
mo dia 1 de Março em Espinho, mas entretanto 
vão participar em competições do circuito regular 
quer das Associações Regionais quer do Desporto 
Escolar e Universitário para apuro de forma".

Entretanto na Estrada, na 15.ª edição do “Grande 
Prémio dos Reis” que teve lugar em Matosinhos no 
dia 2 de Fevereiro, Paulo Pinheiro e Lucinda Sou-
sa, ambos do Clube de Gaia, venceram destacados 
a prova dos 3000m. Lucinda Sousa já havia ganho 
a corrida de São Silvestre que se realizou em De-
zembro, em Coimbra, e Paulo Pinheiro terminou a 
mesma prova em 2.º lugar, o que vem confirmar a 
sua excelente forma.

Lucinda Sousa Inês Fernandes

Informação cedida:

Toyota disponibiliza equipamentos adaptados

A  Toyota passa a dispor de equipamentos ge- 
nuínos adaptados para pessoas com mobili-
dade reduzida, desta forma oferecendo aos 

seus clientes a possibilidade de terem na sua via-
tura acessórios Toyota para a sua necessidade de 
mobilidade com a mes-
ma garantia e qualidade 
dos produtos da marca.
Na Europa, a Toyota é o 
único fabricante a dispo-
nibilizar este tipo de so-
lução, complementando 
a sua oferta de produtos 
com vista a abarcar todos 
os consumidores, sem 
excepção.
Inicialmente desenvolvi-
do como projecto-pilo-
to para Inglaterra e para 
França, Portugal é o pri-
meiro país na Europa a 
acolher e a disponibilizar, 
através da Toyota Caeta-
no Portugal, este novo e 
completo “Programa de 
Mobilidade Toyota”, que 
será expandido pela mar-
ca, numa segunda vaga, a 
outros países Europeus.
A linha de produtos apre-
sentados no arranque do 
“Programa de Mobilida-
de Toyota” centra-se em 
duas variedades de ban-
cos de passageiros origi-
nais, um giratório e outro 
elevatório, que são de-
senvolvidos e instalados 
pela Toyota. Estes bancos encontram-se disponí-
veis para os principais modelos da gama – Yaris, 
Auris, Verso e RAV4. Para além do factor inova-
dor, único e de carácter social, estes equipamentos 
apresentam como argumentos uma garantia de 3 
anos, um design integrado por completo no inte-
rior do modelo e em harmonia com os restantes 
materiais do habitáculo, estando testado e homolo-
gados pela Toyota e por laboratórios da U.E..
Dada a elevada especificidade das necessida-
des de cada um dos clientes com dificuldades 

de mobilidade, a Toyota estabeleceu uma parce-
ria com a Autoadapt que oferece aos clientes da 
marca uma maior diversidade de soluções para 
este tipo de exigência, respeitando a garantia 
e fiabilidade que caracterizam a oferta Toyota. 

Em Portugal estes produtos são instalados pela 
Transvetra, em Lisboa, e pelo Autopédico, no 
Porto.
 

Mobilidade para Todos
O “Programa de Mobilidade Toyota” surge como 
resultado da política de responsabilidade social 
da marca que apresenta como valor central a 
“mobilidade para todos”, assente numa perspec-
tiva focada no bem-estar da sociedade e respeito 

pelas pessoas. Com este projecto, a Toyota pas-
sa a garantir e a aumentar o nível de mobilidade 
e acessibilidade a clientes que, por motivos de 
idade ou doença, não estejam na posse de todas 
as capacidades físicas ou se encontrem com limi-

tações ao nível dos mo-
vimentos, assim como 
portadores de qualquer 
tipo de deficiência mo-
tora ou outra limitadora 
da mobilidade.
Atletas paralímpicos 
apadrinham Programa 
de Mobilidade Toyota
Toyota Caetano Portugal 
é fornecedor oficial da 
missão de atletas para-
límpicos rumo a Pequim 
2008, apoiando desde 
2006 a Federação Portu-
guesa de Desporto para 
Deficientes como For-
necedor Oficial da Frota 
Paralímpica. Contando 
com a força e a moti-
vação que caracterizam 
estes atletas nacionais 
de elevada competição, 
o Programa de Mobili-
dade Toyota apresenta-
se com a garantia apro-
vada de poder servir os 
interesses das pessoas 
que requerem maiores 
necessidades de mobili-
dade.
O Programa de Mobi-
lidade Toyota foi apre-

sentado ao público no Salão Automóvel de Lis-
boa 2008 perante a presença de representantes da 
Toyota Europa, Philippe Danneels, do Presidente 
da Federação Portuguesa do Desporto para De-
ficientes, Humberto Santos, assim como alguns 
atletas paralimpicos, para além de vários mem-
bros da Toyota Caetano Portugal. 
Luís Represas, ilustre cantor, presenteou os atletas 
com um brinde ao sucesso da campanha dos portu-
gueses nos jogos paralímpicos em Pequim 2008 e 
ao futuro do Programa Mobilidade Toyota.

Portugal é o primeiro país da Europa a acolher o programa

VisEu
Praceta ADFA - Emp. Magnólias
Lote 4 r/c Q - Bairro da Balsa
3510-009 Viseu
Telefone: +351 232 416034
Fax: +351 232 416829
Email:  secretaria@adfa-viseu.org.pt

V. N. FAMAlicão
Centro coordenador de Transportes
Loja 1– 4760-038 Vila Nova de Famalicão
Telefone: +351 252 322848 / +351 252376323

Telemóvel: 919594527

Fax: +351 252 376324
Email:  secretaria@adfa-famalicao.org.pt

sETúbAl
Rua Almeida Garrett, 70
2900-211 Setúbal
Telefone: +351 265 229750
Email:  secretaria@adfa-setubal.org.pt

PorTo
Rua Pedro Hispano 1105
4250-368 PORTO
Tel: 228347200

Fax: 228347209
E-mail:  info@adfa-porto.org.pt

PoNTA DElgADA
Rua Ernesto do Canto, 20
Apartado 309 - São Miguel
9500 Ponta Delgada
Telefone/Fax: +351 296 282221
Email:  secretaria@adfa-acores.org.pt

lisboA
Avenida Padre Cruz - Edificio ADFA 
1600-560 LISBOA 
Telefone: 217512600 

Fax: 217512611 
Email:  direccao.del.lisboa@adfa-portugal.com

FuNchAl
Rua Velha da Ajuda, 50
9000-115 Funchal
Telefone/Fax: +351 291 765171
Email:  secretaria@adfa-madeira.org.pt

FAro
Urb. do João Bom
Rua José de Matos, Lote 11, r/c Esq.
Loja A
8000-503 FARO

Telefone/Fax: +351 289 828515
Email:  secretaria@adfa-faro.org.pt

ÉVorA
Rua dos Penedos, 10 C – 7000-712 Évora
Telefone/Fax: +351 266 703473
Email:  secretaria@adfa-evora.org.pt

coiMbrA
Rua 1º de Maio, 68-C, R/C - Faia 
3040-181 COIMBRA
Telefone: +351 239 827712
Fax: +351 239 813332
Email:  secretaria@adfa-coimbra.org.pt

cAsTElo brANco
Quintal de S. Marcos Nº 19, R/C
6000-146 CASTELO BRANCO 
Telefone: 272341201 
Fax: 272341201 
Email:  secretaria@adfa-castelobranco.org.pt

brAgANçA
B.F.F. Habitação, Bloco H, 20 r/c Dto.
Mãe d'Água
5300-163 Bragança
Telefone/Fax: +351 273 322412
Email:  secretaria@adfa-braganca.org.pt

coNTAcTos DAs DElEgAçÕEs:
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Editorial

ADFA EM MARCHA
R euniu a 11 e 12 de Janeiro o Con-

selho Nacional da ADFA, onde 
para alem do Plano e Orçamento, 

tratou também das matérias que tem a 
ver com a principal mis-
são da ADFA, de continu-
ar a desenvolver políticas 
de reabilitação e inclusão, 
proporcionando uma me-
lhor qualidade de vida 
aos Defi cientes Militares. 
Este CN num gesto prag-
mático, corajoso e trans-
parente assumiu analisar 
e discutir a problemática 
económica e fi nanceira 
da nossa Associação, para 
garantir no presente e no 
futuro o projecto associa-
tivo, que é de todos nós.
A ADFA está perante um 
novo desafi o que implica 
uma mobilização e empe-
nhamento de toda a estru-
tura da ADFA para garan-
tir a qualidade de vida dos 
Defi cientes Militares e 
suas Famílias, no ciclo da 
3ª idade, que já estamos a 
viver.
A ADFA foi e é, a peça 
decisiva para promo-
ver a nossa dignidade e 
assim garantir a defesa 
dos nossos direitos. Con-
frontados com o trabalho 
apresentado ao Conselho 
Nacional, aprofundámos 
a consciência do papel 
das ONGs, no contexto 
da participação na vida 
associativa, como im-
pulso para o verdadeiro 
exercício dos direitos, 
através de uma maior en-
trega e de uma reforçada 
auto-estima, confi rma-
nos, o passo gigante dado 
em 14 de Maio de 1974 
ao fundarmos a ADFA, 
por isso durante 33 anos 
fomos determinados. Vi-
vemos hoje momentos de inquietude e 
revolta, face ao tardar das respostas por 
parte do Governo em relação às nossas 
reivindicações ( IRS, Saúde Militar e 
outras ) e de acordo com as orientações 

da Assembleia Geral Nacional Extra-
ordinária de 27 de Outubro/2007, es-
tamos todos com fi rmeza a preparar a 
próxima AGN, que reputamos de mais 

um signifi cativo momento da Vida As-
sociativa.
Toda a classe política, ao mais alto ní-
vel, reconhece por palavras e gestos a 
justeza das nossas reivindicações, por 

isso estamos determinados a lutar.
O Presidente da Assembleia da Repúbli-
ca, ainda na última audiência  que nos 
foi concedida (22 de Janeiro/2008), rea-

fi rmou, que “nós somos a excepção das 
excepções, a prioridade das prioridade“, 
é um alento para a nossa luta que nos 
faz acreditar que a Razão está do nosso 
lado.

A sociedade portuguesa vem assistindo 
a reformas politicas, relacionadas com 
alguns dossiers estruturais, um deles, o 
da saúde. Hoje entende-se que os cida-

dãos necessitam de confi an-
ça e segurança em tudo o que 
se relaciona com as questões 
da saúde, pilar fundamental 
do contrato social entre estes 
e o Estado.
Face ao avançar da idade 
ao agravamento das defi -
ciências e ao aparecimento 
de várias doenças, todos 
nós, reivindicamos como a 
prioridade das prioridades 
a adopção de medidas poli-
ticas que reponham a assis-
tência medicamentosa, que 
usufruíamos até 23 de Se-
tembro de 2005 
Servimos Portugal em situ-
ação de perigo ou perigosi-
dade, num ambiente de dor e 
sofrimento.
Partimos para a guerra, 
combatemos, sofremos 
emboscadas, rebentaram 
minas, fomos obrigados 
a matar para não morrer, 
conhecendo que os apoios 
médicos eram os que eram 
na altura e o processo de re-
abilitação não existia. Não 
aceitamos que no Portugal 
Democrático de hoje, que 
também tanto nos deve e 
que neste período da nossa 
vida sejamos confrontados, 
de novo, com mais sacri-
fícios, mais dor e menos 
direitos. É preciso acredi-
tar, ainda, que estas nossas 
reivindicações serão resol-
vidas. Daqui um repto ao 
Governo e em particular a 
Sua Excelência o Primeiro 
Ministro José Sócrates.
Aguardamos por uma audi-
ência, não queremos privi-
légios, estamos decididos a 
continuar a ser solidários, 

a aglutinar em torno da ADFA, os As-
sociados e suas Famílias que cada vez 
mais confi am na nossa Instituição.
Tudo faremos para estar à altura deste 
grande desafi o.

O Major-General António Joaquim de Aguiar Pereira Cardoso, Assessor Militar do Primeiro-Ministro visitou a sede da nossa associação e reuniu com a 

Direcção Nacional na qual foi informado sobre o Dossiê das Reivindicações da ADFA tendo em conta o pedido de audiência ao sr. Primeiro Ministro, soli-

citada aquando da audiência com o sr. ministro da Defesa Nacional em 9 de Agosto de 2007.

última hora

Arquivo ADFA

Marchar, Marchar

Foi sob o lema do Hino Nacional da 1ª Re-
pública que a juventude portuguesa de 1914 
a 1918 marchou com destino à 1ª Guerra 

Mundial, tendo sofrido e morrido nas frentes de 
Flandres, e onde muitos repousam, recordados 
anualmente a 9 de Abril, tendo no corrente ano 
nas cerimónias ofi ciais em França sido lembrados 
e honrados pela presença do Ministro da Defesa, 
Prof. Dr. Nuno Severiano Teixeira.
Sob a mesma Bandeira e Hino Nacional, as gera-
ções de 60 e 70 partiram para a Guerra Colonial 
nas frentes de Angola, Moçambique e Guiné-Bis-
sau, com as consequências em vidas humanas e 
estropiados, bem conhecidas da sociedade portu-
guesa e de todos nós que diariamente carregamos 
o fardo das nossas defi ciências.
Com o Hino Nacional que assinala o querer das 
vitórias, a satisfação do dever cumprido, e a frus-
tração das derrotas, terminaremos, também, a 
nossa manifestação de 14 de Maio, que partirá do 
Largo da Estrela e acabará frente à Assembleia da 
República.

De novo, exigimos que os políticos entendam a 
causa dos Defi cientes Militares, que em todas as 
épocas e regimes políticos se defi cientaram a ser-
vir Portugal, em situações de risco e perigosida-
de agravada, e cujos ferimentos e doenças não se 
apagam nem diluem em conjunturas de esqueci-
mento cívico.
O 34º aniversário da ADFA será marcado pela 
afi rmação dos valores de Abril consubstanciados 
pelos direitos cívicos da participação, da liberda-
de, da indignação, da dignidade e justiça social.
Celebrar o 14 de Maio é para todos nós um mo-
tivo de grande orgulho por representar a história 
de 34 anos – 1974/2008 – que nos torna cada vez 
mais convictos da nossa razão e da consciência 
que nos obriga a proclamar que ainda estamos vi-
vos e que agora, com o avançar da idade, o agra-
vamento das defi ciências e doenças, mais do que 
nunca precisamos que os nossos direitos sejam 
respeitados, que as nossas pensões sejam consi-
deradas de sangue, e garantir a assistência médica 
e medicamentosa a 100%, o que implica a regula-

mentação, com urgência, do decreto-lei 43/76, e a 
portaria 1394/2007, de 25 de Outubro. 
Participar na manifestação de 14 de Maio é um 
dever inalienável de todos nós, recordando que 
se assinalam agora, também, os 40 anos sobre o 
Maio de 68, que das ruas de Paris projectou para 
todo o mundo os novos ventos da liberdade e do 
não à Guerra do Vietname, enquanto nas matas da 
África a juventude portuguesa e africana matava e 
morria desconhecendo que era “proibido proibir” 
e que novas madrugadas se avizinhavam.   
Afi rmemos de novo, então, o lema que nos guia 
desde a nossa fundação:
“Somos a força justa das vítimas de uma guerra 
injusta.”
No quadro dos direitos e deveres, da liberdade, da 
democracia e da cidadania.

COMPARECE!

Costuma dizer-se que não há duas sem três 
e este dito popular voltou a cumprir-se. E 
cá estou eu a assumir, pela terceira vez a 

direcção do nosso ELO. 
Também diz a sabedoria popular que não se deve 
dizer “nunca mais”. Disse-o quando deixei há 
quatro anos este lugar e cá estou a expiar esse 
pecado. Mas espero que por este “crime” de re-
incidência não seja muito castigado pelos nossos 
associados, leitores e amigos. 
Depois de um longo “namoro” da Direcção Na-
cional, acabei por não resistir ao “bichinho” des-
tas coisas da comunicação e da imprensa e, assim, 
voltei a dar o meu contributo à nossa Associação.

Faço-o com bastante sacrifício pessoal mas anima-
do pela consciência de que esta Instituição merece 
toda a dedicação que todos possamos dar-lhe e os 
nossos associados merecem que nos esforcemos 
para lhes oferecer todos os meses um bom jor-
nal. Um ELO que já é uma instituição dentro da 
ADFA e que, para muitos deles, se confunde com 
a própria Associação.
As nossas Delegações devem-nos merecer um 
carinho especial, pois são elas que estão implan-
tadas no terreno, mais próximas dos associados, e 
são os veículos ideais para que possamos refl ectir 
nas páginas do ELO o verdadeiro pulsar da ADFA. 
Dos dirigentes das Delegações espero a melhor 

colaboração e a maior compreensão. Também os 
nossos colaboradores merecem ser acarinhados e 
incentivados, pois garantem, todos os meses, uma 
tribuna de troca de ideias, de pluralismo e de co-
munhão de memórias. Vamos procurar diversifi car 
essa colaboração.  
Os recursos materiais e humanos do ELO são 
muito escassos e não resta muita margem para os 
aumentar. Confi amos no apoio da Direcção Na-
cional para que não nos falte com os meios indis-
pensáveis para cumprir a nossa missão de ser um 
“elo” bem forte na cadeia de unidade, de coesão, 
de solidariedade e de amizade que a todos nos 
deve ligar. 

Do Director... 
José Diniz

Às armas, às armas,
Sobre a Terra, Sobre o Mar,
Contra os canhões,
Marchar, marchar!
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Foi um encontro ocasional
F oi um encontro ocasional. Numa 

manhã de Primavera em “pleno 
Inverno”, quando naquele sá-

bado de sol radioso e céu sem nuvens, 
fazia a minha caminhada de fi m-de-
semana pelas ruas da freguesia. Como 
habitualmente, parei junto ao quiosque, 
retemperando forças, e passei os olhos 
pelos jornais, desta vez com mais difi -
culdade pelo aglomerado de gente ali 
mesmo junto à paragem do autocarro. 
Curioso, desviei-me do caminho habi-
tual, aproximei-me e por entre cabeças e 
braços gesticulando, sabe-se lá porquê, 
a minha atenção centrou-se naquele ho-
mem de cabelo comprido, corpo esguio 
e tez morena. Mangas arregaçadas aci-
ma dos cotovelos discursando com voz 
fi rme e tom solene. Quase que, mecani-
camente, aproximei-me ainda mais por 
entre aquela fl oresta de personagens 
atentas. De súbito, uma palmada nas 
costas despertou-me daquele momento 
que ainda hoje não sei explicar. Virei-
me e reparei na face corada que sorriu 
para mim, transbordando felicidade, 
irradiando claridade parecendo ofuscar 
o astro que lá em cima pareceu-me aca-
nhado perante tanta alegria…
Óh Antunes estás bom? Deixei es-
capar ainda meio atordoado com as 
costas meio anestesiadas pela valente 
pancada!...
O Antunes – uma fi gura que me faz 
lembrar as personagens dos desenhos 
animados, companheiro de viagens da 
carreira 14 – Hospital dos Covões – 
Baixa – Via Santa Clara. Ele ali esta-
va. Boné à maquinista da C.P., aspecto 
bonacheirão, corpo de urso pardo. Oh 
Maia! Não conheces? Também esteve 
na Guiné. Direcciona o olhar para o 
personagem que discursava, cada vez 
mais rodeado de curiosos…

Vive sozinho, não tem ninguém. Faz 
umas carocas. A pôrra da guerra fez-
lhe saltar os parafusos…
A Guiné deu-lhe cabo da cabecinha… 
chamam-lhe o “Exactamente?!...” 
Olhei o Antunes de frente ao mesmo 
tempo que ouvia ali ao lado aquele 
homem debitando frases bem conce-
bidas e com aparente certeza e con-
vicção daquilo que dizia…
Deixei escapar um sorriso – o exac-
tamente? Parecendo adivinhar os 
meus pensamentos, o Antunes lá me 
foi dizendo, não saber qual a razão 
da alcunha – Depois de me despedir 
do amigo Antunes, retomei a minha 
caminhada de fi m de semana, diluin-
do-se com a distância as palavras do 
orador, interrompidas aqui e ali por al-
guns aplausos… conforme me afasta-
va, ecoavam-me nos ouvidos as pala-
vras daquele homem com que, soube 
mais tarde dava por acabados os seus 
discursos:
– “Exactamente! Exactamente”.
Tenho conhecido ao longo dos anos 
muitas fi guras que se tornaram popu-
lares nas suas terras, nos seus bairros, 
nas suas ruas – Bem vestidos – Vai-
dosos – mendigos, bêbados e doidi-
nhos. Cada um baptizado conforme 
as circunstâncias e interesses de opi-
nião. Mas aquele, o “Exactamente”, 
parecia-me especial. O seu porte, as 
palavras e até o seu olhar…
Discursando com o a vontade de 
experiente parlamentar, responden-
do às questões mais variadas, dava 
gosto vê-lo ali na sua tribuna frente 
ao quiosque, na praça dos correios, 
recorrendo a palavras e expondo 
ideias que para mim naquele tempo 
me pareceram mágicas, deixando-me 
a pensar na atenção com que todos 

o pareciam escutar. Este, pensava eu 
para comigo: É muito diferente de 
outras personagens, também interes-
santes que conheci e ainda conhe-
ço. Notava-se que, embora perante 
alguns olhares de gozo, os ouvin-
tes respeitavam-no e prestavam-lhe 
atenção. 
Uma pose distinta. Usava fatos já co-
çados, mas limpos. Os cabelos pelos 
ombros viam-se soltos e asseados. Dis-
sesse o que dissesse, mesmo nas frases 
mais banais, parecia dizê-lo de forma 
diferente. Falava de Cátedra. Quando 
terminava, aquele público após aque-
le tempo de prédica, teimava em não 
dispersar, apesar de alguns, verdade 
se diga, ouviam-no de esguelha, e de 
semblante desconfi ado, como que 
lembrando tempo idos – temerosos de 
possíveis consequências por aquele 
acto subversivo, prontos a fugir sem-
pre que algum olhar mais estranho se 
aproximava invadindo a privacidade 
daquele local quase mítico e que para 
muitos dos ouvintes se elevavam a 
cerimoniais de nova resistência!... A 
verdade é que, conforme vim a saber 
mais tarde, o “exactamente”, gozava 
cumulativamente daquela tradicional 
tolerância emprestada aos loucos e da 
admiração conferida àqueles que têm a 
coragem de pôr a nu as verdades. Con-
tou-me o amigo Antunes ali residente 
desde que nasceu, que o “ Exactamen-
te”, ao cruzar-se um dia numa das ruas 
da freguesia com a enfeitada esposa do 
Srº Presidente da Junta, distinto comer-
ciante e abastado proprietário de vários 
edifícios do bairro, de dois talhos, do 
mini-mercado e sabe-se lá mais de quê, 
disparara à queima roupa:
– V. Ex.a por aqui por estes caminhos? 
Então? A ver a miséria do povo ou a 

gastar o dinheiro que o seu marido ga-
nha à custa da exploração dos vossos 
trabalhadores?...
Desarmava quaisquer respostas com a 
fi nura do trato, com a delicadeza do 
gesto e a  suavidade do seu polido tom 
de voz. Das suas palavras para alguns 
mortíferas, invisíveis disparadas da 
sua boca. Adorado por muitos, admi-
rado pelos mais simples, era odiado 
pelos mais ricos, estes quase sempre 
silenciosos, na discrição de quem re-
ceia as verdades e se amedronta e aco-
barda com a audácia dos loucos.
Há dias, à espera do meu amigo An-
tunes, debicando uma água com gás 
no pequeno café do costume, a tele-
visão debitava uma reportagem onde 
se falava de uma tal cadeira .– Uma 
peça de mobiliário, um cadeirão que 
durou anos e anos. O trono do car-
rasco, balbuciei. Quanto tempo de 
opressão…
De repente uma palmada nas costas. 
Voltei-me. Era o amigo que eu espera-
va. Olhando para o televisor, diz o An-
tunes: Olha, nem de propósito. Vinte e 
sete de Julho de 1970. Que grande dia! 
No calor da conversa, lembrei “Exac-
tamente”. Desapareceu. Ninguém sabe 
o que se passou!... Terá morrido? Fa-
lavam alguns que estaria num hospital 
psiquiátrico, sem visitas… Ali à porta 
do quiosque onde outrora se ouviam 
infl amados discursos, parecia-me vê-
lo e ouvi-lo. O “Exactamente”… Já cá 
não está. O senhor do café, ouvindo 
a conversa, atalhou sorrindo. No dia 
25 de Abril de 1974 não parou de cor-
rer, saltando e gesticulando pelas ruas 
do bairro, gritando a plenos pulmões 
– Liberdade – Liberdade. O fascismo 
caíra, fi nalmente. Tinha de acontecer. 
”Exactamente”!

Fevereiro
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Delegações
e Núcleos

Castelo Branco

33 Anos de Castelo Branco
8 de Março de 2008

A      nossa Delegação vai comemo-
rar, no próximo dia 8 de Março, 
o seu 33º Aniversário. Durante 

todos estes anos a luta pela defesa dos 
nossos direitos não tem sido descurada 
pela nossa Associação não olhando a 
sacrifícios, muitas vezes, para alcançar 
os nossos objectivos. O que temos as-
sistido nos últimos tempos é a um reti-
rar de direitos que nos foram consagra-
dos pelo 43/76 e a um rol de promessas 
por parte dos sucessivos Governos sem 
que os mesmos sejam cumpridos. É 
mais que tempo de dizermos basta a 
tal chorrilho de afrontas à nossa digni-
dade e mostrar que estamos cada vez 
mais unidos na defesa intransigente 
dos nossos direitos. Aceita o convite da 
tua Direcção de Delegação para esta-
res presente, com os teus familiares, no 
33.º Aniversário da nossa Delegação 

para lhe dar o destaque e a honra que 
ela merece.
Aceita o nosso desafi o e vamos todos 
estar presentes.
Local: Hotel Colina do Castelo em Cas-
telo Branco
Programa:
12H30 - Recepção aos Convidados
13H00 – Almoço
Ementa: Cocktail Aperitivo com diver-
sas entradas, Couvert na mesa, Sopa de 
Cação com coentros, Bacalhau com Broa 
e Salada Mista, Vitela Assada à Moda de 
Lafões, com Batata Assada; Arroz e Es-
parregado, Tarte de Maçã com Gelado 
de Nata, Bebidas, Café, Bolo Comemo-
rativo e Espumante.
Preço do Almoço: 21 euros, crianças 
até 4 Anos de idade grátis, dos 5 aos 12 
Anos 50% do preço.
Data Limite da Inscrição 05/03/2008

Coimbra

Acção Humanitária sobre rodas
Expedição à Guiné-Bissau

E stando em marcha, os preparativos 
para mais uma expedição, tendo 
como objectivo principal o apoio 

às crianças da Guiné-Bissau, a Delega-
ção de Coimbra da ADFA decidiu aderir 
a esta iniciativa, juntando-se a outras ins-
tituições – (Câmara Municipal de Coim-
bra, Governo Civil de Coimbra, Junta de 
Freguesia de Taveiro e outras…).
Estes parceiros associam-se assim à 
expedição, desta vez sobre a égide da 
Associação Humanitária – Memórias e 
Gentes – recentemente constituída para 
estas acções em África, especialmente 
nos PALOP.

Existem neste momento seis jipes e um 
contentor marítimo para transportar bens 
doados que serão entregues às institui-
ções guineenses (mobiliário, roupas, cal-
çado, medicamentos, cadeiras de rodas, 
material didáctico, desportivo, etc…
Apesar das difi culdades, tratando-se de 
uma acção humanitária e credível, sen-
do a matriz da ADFA a solidariedade, 
entendeu a Direcção da Delegação dar 
todo o apoio à iniciativa.
A chegada com os bens à Guiné está 
prevista para o dia 29 de Fevereiro de 
2008.

José Soles Girão

Évora

Inscrições abertas
Passeio

A Delegação está a organizar um 
passeio a Coimbra, Figueira da
Foz, Buçaco e Aveiro, previs-

to para os dias 01, 02 e 03 de Maio de 
2008 e destinado a todos os associados e 
familiares, com partida de Évora no dia 

01 de Maio pelas 08H00 e chegada no 
dia 03 prevista para as 19H00.
As inscrições estarão abertas na Delega-
ção até ao dia 04 de Abril de 2008.
Mais informações na Delegação ou pelo 
telefone 266 70 34 73.

Faro

Almoço convívio
80 associados reunidos

ADelegação de Faro organizou no dia 15 de Dezembro o seu almoço convívio 
de Natal. 
O evento teve lugar na COOPPOFA, onde almoçaram e conviveram cerca de 

80 pessoas, entre associados, familiares e amigos. A Direcção Nacional foi repre-
sentada pelo 3.º secretário Arlindo Santos.

Lisboa

Estamos atentos!

N   a Assembleia-Geral Nacional Ex-
traordinária de 27 de Outubro de 
2007, a Direcção Nacional utili-

zou o Slogan, “A ADFA COM OS AS-
SOCIADOS, PARA OS SERVIR ME-
LHOR”. Estamos totalmente de acordo.
Hoje o tempo voa, e nós aguardámos 
seis meses para tomar conhecimento 
dos resultados esperados, mas podemos 
dizer que isto é uma eternidade nos tem-
pos em que estamos.
Assim, sugerimos que a Direcção Na-
cional da ADFA, vá informando os as-
sociados de como vão decorrendo as 
coisas e, se for caso disso, que não te-
nha receio de tocar a rebate e que nos 
unamos todos para decidir o que pode e 
deve ser feito
Nós não podemos confundir o que será 
o desejo dos associados em tempo real e 
uma estratégica de conveniência da nos-
sa Direcção Nacional.
A Nossa Associação em matéria de rei-

vindicação tem sido ímpar na Sociedade 
Portuguesa.
Não podemos deixar cair esta marca, 
quando os associados em 27 de Outubro 
de 2007, se mobilizaram para vir a esta 
Assembleia, imbuídos de um verdadei-
ro espírito reivindicativo e prontos para 
dar um sinal da sua marca, (ADFA), a 
esta Direcção Nacional.
 Julgamos que na vida há que ser opor-
tuno em tempo útil e nunca demorar 
muito a pensar o que fazer com o poder 
que temos e muito menos ter receio de 
desagradar ao poder instituído que nos 
alimenta e nos vem anestesiando com 
palmadinhas nas costas, para continuar-
mos a ser os “rapazes” bem comporta-
dos numa sociedade que se quer pacífi ca 
enquanto cada vez se vive pior.
Lembramos os casos da Saúde e do IAS-
FA, que nos bateram com a porta recen-
temente.

A Direcção da Delegação de Lisboa

Porto

Campanha de sensibilização
Álcool”: uma solução ou mais um problema???

N   a sociedade moderna, somos 
constantemente atropelados por 
problemas difíceis de gerir e con-

frontados com situações relativamente 
às quais não sabemos dar resposta. No 
stress do dia-a-dia, os confl itos familia-
res e as difi culdades profi ssionais con-
tribuem signifi cativamente para a redu-
ção do nosso bem-estar, impelindo-nos 
a procurar diferentes formas de escape.
O álcool pode-se assumir como um 
desses mecanismos de fuga, quando o 
vemos como um meio para “conseguir 
esquecer…, ou quando socialmente traz 
maior desinibição”. O problema surge 
quando nos tornamos dependentes dessa 
substância ou somos confrontados com 
episódios agudos de intoxicação.
A Delegação do Porto, consciente de 
que estamos perante uma problemática 
que nos afecta a todos, de forma directa 
ou indirecta, está a efectuar, no decor-
rer deste primeiro trimestre do ano, uma 
campanha de informação e sensibiliza-
ção relativamente a esta patologia.

SINAIS DE ALARME:
Existem alguns sinais para os quais de-
vemos estar atentos, podendo indicar 
um quadro de dependência de álcool:
– Necessidade de quantidades marcada-
mente maiores de álcool para atingir a 
intoxicação ou o efeito desejado;
– Efeito marcadamente diminuído com 
o uso continuado da mesma quantidade 
de álcool;
– Síndrome de abstinência de álcool 
(com hiperactividade autónoma; tremor 
das mãos aumentado; insónia; náuseas 
ou vómitos; alucinações ou ilusões visu-
ais, tácteis ou auditivas; agitação psico-
motora; ansiedade e convulsões do tipo 
grande-mal);

– O álcool é tomado para aliviar ou evi-
tar os sintomas de abstinência;
– O álcool é muitas vezes ingerido em 
quantidades maiores ou por um período 
mais longo do que se pretendia;
– Há um esforço persistente ou esforços 
sem êxito para reduzir ou controlar o 
uso de álcool;
– Importantes actividades sociais, ocu-
pacionais e recreação são abandonadas 
ou reduzidas devido ao consumo do ál-
cool;
– Mantém-se o consumo de álcool, ape-
sar de se ter conhecimento da existência 
de um problema físico ou psíquico per-
sistente ou recorrente.

ATENÇÃO!
O consumo agudo de álcool altera as 
funções cognitivas e o consumo cróni-
co poderá conduzir a situações demen-
ciais.
Além disso, existe maior probabilida-
de de abuso de álcool em pessoas que 
possuem perturbações de humor ou de 
ansiedade.

RESPOSTAS TERAPÊUTICAS!
O Serviço de Apoio Médico, Psicológi-
co e Social da Delegação do Porto e da 
Associação dos Defi cientes das Forças 
Armadas visa fornecer o acompanha-
mento terapêutico adequado a esta pa-
tologia, funcionando num modelo de 
intervenção multidisciplinar:
– Clínica Geral – Dr. Moreira Martins
– Psicologia – Dra. Graciete Cruz
– Psiquiatria – Dr. Neves de Sá e Dra. 
Rosária Fialho
– Serviço Social – Dra. Margarida Mar-
ques
– Reencaminhamento para o Centro Re-
gional de Alcoologia do Porto.

Almoço 
de Aniversário 

Realizou-se no passado 
dia 12 de Abril de 2008, 
o Almoço de Aniversário 
desta delegação, em que 
estiveram presentes 
40 associados.
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34.º Aniversário da Delegação de Coimbra
ALMOÇO CONVIVIO
Dando sequência ao efectuado em anos anteriores, 
vai a Delegação de Coimbra, levar a efeito a come-
moração do seu 34º Aniversário, com um Almoço 
de confraternização, no dia 28 de Junho 2008 (sá-
bado), no Restaurante S. Sebastião – Pombal – que 
servirá para estreitar e reforçar os laços de amizade e 
sã camaradagem entre todos os sócios e respectivas 
famílias.
Na continuação da descentralização dos eventos da 
Delegação, este ano o convívio será na zona de Pom-
bal.

Estamos certos que para o ano, outra zona será es-
colhida.

EMENTA:
– Moscatel, Porto, Martini e Salgadinhos; Saladas 
frias, Grão com Bacalhau, Atum com Feijão Frade, 
Bolinhos de Bacalhau, Croquetes, Rissóis e Salsichas 
grelhadas no espeto, Sopa de Legumes; Bacalhau à 
S. Sebastião; Lombo Assado com ananás; Vinho da 
casa e vinho verde; Águas e refrigerantes, Pudim 
Caseiro ou Salada de Fruta; Bolo de Aniversário e 
Espumante.

MÚSICA AO VIVO 
Preço por pessoa – € 25,00 
Criança dos 5 aos 10 anos – € 10,00
Apesar do aumento do custo de vida, a Direcção da 
Delegação, decidiu manter os preços do ano passa-
do. O almoço será servido a partir das 12h30m.
As inscrições terão de ser efectuadas até ao dia 23 de 
Junho de 2008 (Seg. Feira)

Restaurante S. Sebastião – Estrada Nacional n.º 1
Travasso  – Pombal 

O Restaurante estará devidamente localizado por 
placas, com o emblema da ADFA

Teatro no Núcleo de Sintra
O Grupo de teatro, “ A Mos-
ca”, realizou uma peça de 
teatro no Núcleo de Sintra 
no dia 13 de Abril de 2008, 
pelas 22h00, sobre a guerra 
colonial. 
Estiveram presentes vários 
Associados da A.D.F.A, e 
residentes da área envolven-
te a este Núcleo a assistir a 
esta sessão.
Após exibição, houve um 
debate com os actores onde 
foram colocados várias 
perguntas sobre o evento.

REUNIÃO DE ASSOCIADOS NO DIA 10 DE MAIO DE 2008, 
(SÁBADO), ÀS 15H00 NA SEDE DO NÚCLEO DE SINTRA

A Delegação de Lisboa e o Núcleo de Sintra, convidam todos os Associados 
deste Núcleo a estarem presentes no dia 10 de Maio, (Sábado), às 15h00 
na Sede do Núcleo de Sintra, sita na Rua Ruy Cinatti n.º 2 A 1, Massamá, 
para uma reunião de Associados deste Núcleo.
Comparece porque há assuntos do teu interesse a tratar.
Contactos: Presidente – António Joaquim Macedo Fernandes, Tel. 919 371 774
1 Vogal – Joaquim Januário Vaz, Tel. 966 818 86�
2 Vogal – Manuel Luís Pina Vaz, Tel. 969 000 427

Passeios de Verão
A Delegação de Lisboa informa todos os associados de que ainda se encontram 
abertas as inscrições para o Passeio ao Norte Alentejano e Alqueva que se rea-
liza nos dias 24 e 25 de Maio, bem como para o Rio Douro a realizar dias 20 e 
21 de Setembro (inscrições até 04 de Setembro).
Quanto ao Passeio de � dias programado para os Açores, por motivo de falta de 
informação dos seus custos pela Agência de Viagens, não nos é possível, de mo-
mento, prestar informações. Solicitamos por isso que contactem a Dª Conceição.
Inscreva-se já. Não deixe de conhecer as maravilhosas paisagens que Portu-
gal tem e conviver com as suas gentes!

Para qualquer informação contactar: Conceição Valente ou D. Emília
Telefone 21 751 26 00 ou na Sede.

Por absoluta falta de espaço e não por qualquer acto discricionário 
da Redacção, esta fotografia ilustrativa 

da Assembleia-geral da Delegação de Lisboa, ocorrida 
em 1� de Março passado, não pôde ser publicado 

no último Elo.

FoToLegenda

Noite Brasileira
No Restaurante da Delegação de Lisboa realizou-se no pas-
sado dia 12 de Abril, um jantar convívio denominado "Noite 
Brasileira", onde estiveram presentes 8� pessoas, entre as-
sociados, familiares, amigos e Órgãos da Direcção Nacional 
e da Delegação. Depois do jantar deu-se início a um serão 
musical em que o Tesoureiro Luís Nabais nos brindou e nos 
mostrou como é bom tocar viola e cantar, sendo acompanha-
do em coro por todos os Associados com diversas cantigas 
populares e a D. Anunciação, esposa do associado Serafim 
Libório em diversos fados que a mesma interpretou. Seguiu-
se a actuação do convidado de honra o compositor e músico 
brasileiro Nonato Luiz com interpretação de músícas brasi-
lieras que muitos conheciam e trautearam.
No final o Presidente da delegação agradeceu a presença de 
todos.
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Castelo Branco

33 Anos de Castelo Branco
8 de Março de 2008

A      nossa Delegação vai comemo-
rar, no próximo dia 8 de Março, 
o seu 33º Aniversário. Durante 

todos estes anos a luta pela defesa dos 
nossos direitos não tem sido descurada 
pela nossa Associação não olhando a 
sacrifícios, muitas vezes, para alcançar 
os nossos objectivos. O que temos as-
sistido nos últimos tempos é a um reti-
rar de direitos que nos foram consagra-
dos pelo 43/76 e a um rol de promessas 
por parte dos sucessivos Governos sem 
que os mesmos sejam cumpridos. É 
mais que tempo de dizermos basta a 
tal chorrilho de afrontas à nossa digni-
dade e mostrar que estamos cada vez 
mais unidos na defesa intransigente 
dos nossos direitos. Aceita o convite da 
tua Direcção de Delegação para esta-
res presente, com os teus familiares, no 
33.º Aniversário da nossa Delegação 

para lhe dar o destaque e a honra que 
ela merece.
Aceita o nosso desafi o e vamos todos 
estar presentes.
Local: Hotel Colina do Castelo em Cas-
telo Branco
Programa:
12H30 - Recepção aos Convidados
13H00 – Almoço
Ementa: Cocktail Aperitivo com diver-
sas entradas, Couvert na mesa, Sopa de 
Cação com coentros, Bacalhau com Broa 
e Salada Mista, Vitela Assada à Moda de 
Lafões, com Batata Assada; Arroz e Es-
parregado, Tarte de Maçã com Gelado 
de Nata, Bebidas, Café, Bolo Comemo-
rativo e Espumante.
Preço do Almoço: 21 euros, crianças 
até 4 Anos de idade grátis, dos 5 aos 12 
Anos 50% do preço.
Data Limite da Inscrição 05/03/2008

Coimbra

Acção Humanitária sobre rodas
Expedição à Guiné-Bissau

E stando em marcha, os preparativos 
para mais uma expedição, tendo 
como objectivo principal o apoio 

às crianças da Guiné-Bissau, a Delega-
ção de Coimbra da ADFA decidiu aderir 
a esta iniciativa, juntando-se a outras ins-
tituições – (Câmara Municipal de Coim-
bra, Governo Civil de Coimbra, Junta de 
Freguesia de Taveiro e outras…).
Estes parceiros associam-se assim à 
expedição, desta vez sobre a égide da 
Associação Humanitária – Memórias e 
Gentes – recentemente constituída para 
estas acções em África, especialmente 
nos PALOP.

Existem neste momento seis jipes e um 
contentor marítimo para transportar bens 
doados que serão entregues às institui-
ções guineenses (mobiliário, roupas, cal-
çado, medicamentos, cadeiras de rodas, 
material didáctico, desportivo, etc…
Apesar das difi culdades, tratando-se de 
uma acção humanitária e credível, sen-
do a matriz da ADFA a solidariedade, 
entendeu a Direcção da Delegação dar 
todo o apoio à iniciativa.
A chegada com os bens à Guiné está 
prevista para o dia 29 de Fevereiro de 
2008.

José Soles Girão

Évora

Inscrições abertas
Passeio

A Delegação está a organizar um 
passeio a Coimbra, Figueira da
Foz, Buçaco e Aveiro, previs-

to para os dias 01, 02 e 03 de Maio de 
2008 e destinado a todos os associados e 
familiares, com partida de Évora no dia 

01 de Maio pelas 08H00 e chegada no 
dia 03 prevista para as 19H00.
As inscrições estarão abertas na Delega-
ção até ao dia 04 de Abril de 2008.
Mais informações na Delegação ou pelo 
telefone 266 70 34 73.

Faro

Almoço convívio
80 associados reunidos

ADelegação de Faro organizou no dia 15 de Dezembro o seu almoço convívio 
de Natal. 
O evento teve lugar na COOPPOFA, onde almoçaram e conviveram cerca de 

80 pessoas, entre associados, familiares e amigos. A Direcção Nacional foi repre-
sentada pelo 3.º secretário Arlindo Santos.

Lisboa

Estamos atentos!

N   a Assembleia-Geral Nacional Ex-
traordinária de 27 de Outubro de 
2007, a Direcção Nacional utili-

zou o Slogan, “A ADFA COM OS AS-
SOCIADOS, PARA OS SERVIR ME-
LHOR”. Estamos totalmente de acordo.
Hoje o tempo voa, e nós aguardámos 
seis meses para tomar conhecimento 
dos resultados esperados, mas podemos 
dizer que isto é uma eternidade nos tem-
pos em que estamos.
Assim, sugerimos que a Direcção Na-
cional da ADFA, vá informando os as-
sociados de como vão decorrendo as 
coisas e, se for caso disso, que não te-
nha receio de tocar a rebate e que nos 
unamos todos para decidir o que pode e 
deve ser feito
Nós não podemos confundir o que será 
o desejo dos associados em tempo real e 
uma estratégica de conveniência da nos-
sa Direcção Nacional.
A Nossa Associação em matéria de rei-

vindicação tem sido ímpar na Sociedade 
Portuguesa.
Não podemos deixar cair esta marca, 
quando os associados em 27 de Outubro 
de 2007, se mobilizaram para vir a esta 
Assembleia, imbuídos de um verdadei-
ro espírito reivindicativo e prontos para 
dar um sinal da sua marca, (ADFA), a 
esta Direcção Nacional.
 Julgamos que na vida há que ser opor-
tuno em tempo útil e nunca demorar 
muito a pensar o que fazer com o poder 
que temos e muito menos ter receio de 
desagradar ao poder instituído que nos 
alimenta e nos vem anestesiando com 
palmadinhas nas costas, para continuar-
mos a ser os “rapazes” bem comporta-
dos numa sociedade que se quer pacífi ca 
enquanto cada vez se vive pior.
Lembramos os casos da Saúde e do IAS-
FA, que nos bateram com a porta recen-
temente.

A Direcção da Delegação de Lisboa

Porto

Campanha de sensibilização
Álcool”: uma solução ou mais um problema???

N   a sociedade moderna, somos 
constantemente atropelados por 
problemas difíceis de gerir e con-

frontados com situações relativamente 
às quais não sabemos dar resposta. No 
stress do dia-a-dia, os confl itos familia-
res e as difi culdades profi ssionais con-
tribuem signifi cativamente para a redu-
ção do nosso bem-estar, impelindo-nos 
a procurar diferentes formas de escape.
O álcool pode-se assumir como um 
desses mecanismos de fuga, quando o 
vemos como um meio para “conseguir 
esquecer…, ou quando socialmente traz 
maior desinibição”. O problema surge 
quando nos tornamos dependentes dessa 
substância ou somos confrontados com 
episódios agudos de intoxicação.
A Delegação do Porto, consciente de 
que estamos perante uma problemática 
que nos afecta a todos, de forma directa 
ou indirecta, está a efectuar, no decor-
rer deste primeiro trimestre do ano, uma 
campanha de informação e sensibiliza-
ção relativamente a esta patologia.

SINAIS DE ALARME:
Existem alguns sinais para os quais de-
vemos estar atentos, podendo indicar 
um quadro de dependência de álcool:
– Necessidade de quantidades marcada-
mente maiores de álcool para atingir a 
intoxicação ou o efeito desejado;
– Efeito marcadamente diminuído com 
o uso continuado da mesma quantidade 
de álcool;
– Síndrome de abstinência de álcool 
(com hiperactividade autónoma; tremor 
das mãos aumentado; insónia; náuseas 
ou vómitos; alucinações ou ilusões visu-
ais, tácteis ou auditivas; agitação psico-
motora; ansiedade e convulsões do tipo 
grande-mal);

– O álcool é tomado para aliviar ou evi-
tar os sintomas de abstinência;
– O álcool é muitas vezes ingerido em 
quantidades maiores ou por um período 
mais longo do que se pretendia;
– Há um esforço persistente ou esforços 
sem êxito para reduzir ou controlar o 
uso de álcool;
– Importantes actividades sociais, ocu-
pacionais e recreação são abandonadas 
ou reduzidas devido ao consumo do ál-
cool;
– Mantém-se o consumo de álcool, ape-
sar de se ter conhecimento da existência 
de um problema físico ou psíquico per-
sistente ou recorrente.

ATENÇÃO!
O consumo agudo de álcool altera as 
funções cognitivas e o consumo cróni-
co poderá conduzir a situações demen-
ciais.
Além disso, existe maior probabilida-
de de abuso de álcool em pessoas que 
possuem perturbações de humor ou de 
ansiedade.

RESPOSTAS TERAPÊUTICAS!
O Serviço de Apoio Médico, Psicológi-
co e Social da Delegação do Porto e da 
Associação dos Defi cientes das Forças 
Armadas visa fornecer o acompanha-
mento terapêutico adequado a esta pa-
tologia, funcionando num modelo de 
intervenção multidisciplinar:
– Clínica Geral – Dr. Moreira Martins
– Psicologia – Dra. Graciete Cruz
– Psiquiatria – Dr. Neves de Sá e Dra. 
Rosária Fialho
– Serviço Social – Dra. Margarida Mar-
ques
– Reencaminhamento para o Centro Re-
gional de Alcoologia do Porto.

VIAGEM À EUROPA CENTRAL
DE 25 A 31 DE AGOSTO DE 2008

As informações sobe as condições deverão ser solicitadas  
no Serviço de Atendimento da Delegação.Inscrições:  

Até ao final do mês de Junho.

Reunião no Hospital Militar do Porto
A Direcção da Delegação do Porto foi recebida 
no passado dia 15 de Abril, pelo Director Clínico 
do Hospital Militar Regional nº 1 do Porto.
Nesta reunião foram abordadas as questões rela-
cionadas com o regime de Assistência Médica e 
Medicamentosa aos Deficientes Militares e suas 
famílias, tendo a Direcção da Delegação dado 
a conhecer as exigências que a ADFA mantem 
junto dos Ministérios da Defesa Nacional e das 
Finanças.
O Director do Hospital que se fez acompanhar pelo 
Director Financeiro, fez uma explanação sobre as 

alterações em curso relacionadas com os Estab-
elecimentos Hospitalares Militares e mostrou-se 
disponível para solucionar as situações em que se 
justifique intervir.
Uma vez mais foram abordados os aspectos 
respeitantes às questões de acessibilidade e 
mobilidade nos espaços do Hospital quer no 
seu interior quer no seu exterior com realce 
para a eliminação das “bolas de ferro”, nos 
passeios.
Também foi entregue ao responsável clínico um 
“Dossier” do Projecto do Centro de Apoio Inte-

grado do Porto com a explicação do seu programa 
funcional. Foi grande a receptividade deste Pro-
jecto da ADFA e, desde logo expressa a expectati-
va para a sua concretização, já que o equipamento 
projectado vai ao encontro de necessidades sen-
tidas pelo Hospital Militar do Porto. Daí ficou a 
intenção de que será desejável a formalização de 
uma articulação no futuro.
Esta reunião revestiu-se de grande importância e 
os dirigentes da Delegação puderam constatar uma 
grande abertura para os problemas da Assistência 
Médica e Medicamentosa.

Simpósio sobre Stress Traumático 
em Viana do Castelo
A Perturbação Pós-Stress Traumático 
vai estar em debate no Simpósio que 
o pólo do Porto da ADFA da Rede 
Nacional de Apoio vai levar a efei-
to no dia 16 de Maio, no Auditório 
do Centro Hospitalar do Alto Minho, 
em Viana do Castelo.
A iniciativa conta com o apoio e a 
colaboração do Departamento de 
Psiquiatria daquele Centro Hospita-
lar e tem como objectivos divulgar a 
realidade do Pós-Stress Traumático e 
patologias associadas, dar a conhecer 
as respostas terapêuticas adequadas e 
divulgar o funcionamento da Rede 
Nacional de Apoio ao Pós-Stress 
Traumático de Guerra.
O “Stress de Guerra” afecta milha-
res de ex-combatentes, sendo uma 
preocupação do Serviço de Apoio 
Médico, Psicológico e Social da De-
legação do Porto promover o conhe-
cimento correcto das consequências 
desta perturbação e dar a conhecer 
os apoios que estão ao dispor desta 
população, na sua área geográfica de 
intervenção.

O Programa do Simpósio é o seguinte:

09H00 – Abertura do secretariado e 
entrega de documentação.
09H30 – Sessão de abertura
– Projecção do documentário: Teste-
munhos de ex-combatentes e família 
– Produção A.D.F.A. Porto: Contex-
tualização pela Dra. Margarida Mar-
ques – Técnica Superior de Serviço 
Social da A.D.F.A.
– Pausa para café. 
10H30 – Realidades, especificidades 
e respostas terapêuticas
– Comunicações:
– Perturbação Pós-Stress Traumáti-
co (Dr. Neves de Sá – Psiquiatra da 
A.D.F.A.).

– Intervenção psicoterapêutica 
(Dra. Graciete Cruz – Psicóloga da 
A.D.F.A.).
– Perturbação Secundária de Stress 
(Dra. Rosária Fialho – Psiquiatra da 
A.D.F.A.).
– Debate.
– Almoço (livre).
14H30 – A realidade e as respostas 
no Alto Minho
– Comunicações:
– Perturbação Pós-Traumático – Vi-
são de um Médico de Família (Dr. 
Nelson Rodrigues – Médico de Clí-
nica Geral e Familiar /Director do 
Centro de Saúde de Darque).
– Comunicação do Dr. Aníbal Fonte 
(Director do Serviço de Psiquiatria 
do Centro Hospitalar do Alto Mi-
nho).
– A perspectiva social da Perturba-
ção Pós-Stress Traumático (Maria 
de Jesus Névoa – Coordenadora de 
I.P.S.S.)
– Debate.
– Pausa para café.
16H00 – O Funcionamento da Rede 
Nacional de Apoio
– Comunicações:
– Abordagem ao funcionamento da 
R.N.A. sob o ponto de vista do Hos-
pital Regional Militar nº 1. (Dr. Jorge 
Dinis – Psicólogo do H.M.R.1)
– Abordagem ao funcionamento 
da R.N.A. sob o ponto de vista da 
A.D.F.A. (Dra. Teresa Infante – Psi-
cóloga da A.D.F.A.)
_ Debate.
_ Encerramento com a apresentação 
das conclusões.
Os associados da ADFA que pre-
tenderem participar deverão fazer a 
respectiva inscrição no Serviço de 
Apoio Médico, Psicológico e Social 
da Delegação do Porto (telefone: 
228347202).

Bem-vindo ao Império Habsburgo! 640 anos de 
governação deixaram marcas indeléveis na história, 
na cultura e monumentalidade da Europa Central. 
Sinta-se a levitar pela magia de Praga, deixe-se 
embalar pelo som das valsas de Strauss em Viena e 
deleite-se com a beleza do Danúbio em Budapeste.

1º Dia – Porto (avião) – Praga 
Comparência no aeroporto Francisco Sá Carneiro 
duas horas antes para embarque no voo regular TAP 
das 06H05 com destino a Praga, via Lisboa. Chegada 
pelas 13H50 e transporte para o hotel. Praga, a 
cidade mágica, dos palácios, das praças, dos cantos 
e recantos e das pontes. Como dizia Kafka, “Praga 
não deixa a gente ir embora, tem garras”. É a musica, 
o Teatro Negro, é o fascínio de uma cidade única, a 
cidade das 100 Torres, um verdadeiro museu ao ar 
livre. Alojamento.

2º Dia – Praga
Após o pequeno-almoço, início das visitas com 
destaque para a famosa Biblioteca barroca de 
Strahov, a Praça de Nª Sr.ª de Loreto, os Palácios 
da Praça de Hradcany e o Castelo. Centro político 
e espiritual da Boémia, Hradcany é uma cidade 
dentro da cidade. O Castelo de Praga é o mais antigo 
Castelo Real da Europa. Visita à Catedral de S. Vito, 
aos jardins do Castelo e ao Palácio Real. Visita à Malá 
Strana, uma das zonas mais charmosas de Praga, 
com as suas magnífi cas igrejas, palácios e jardins 
barrocos. Visita à Igreja do Menino Jesus de Praga, 
jurisdição dos Cavaleiros de Malta, ilha de Kampa 

e travessia do rio Vltava pela Ponte Carlos. À noite, 
cruzeiro no rio Vltava com jantar. Alojamento.

3º Dia – Praga
De manhã, continuação das visitas a Praga com 
destaque para a Cidade Velha, a Praça da República, 
a Casa Municipal, a Torre do Relógio, a Igreja de 
Santiago, a Rua Celetná, a Universidade Carlos e 
a Praça Venceslau. Tarde livre para actividades de 
carácter particular. Á noite, espectáculo de Teatro 
Negro. Alojamento. 

4º Dia – Praga – Viena 
Após o pequeno-almoço, saída com destino a Viena, 
a encantadora capital Austríaca, passando pelos 
vales e fl orestas checos. É a cidade dos músicos, da 
grandiosidade, da classe, do luxo, do civismo, da 
elegância, da distinção e do requinte. É uma cidade 
magistral, cheia de história, cultura e arte. À noite, 
concerto de música clássica com valsas e polkas. 
Alojamento.

5º Dia – Viena 
Manhã inteiramente dedicada à visita histórico-
monumental de Viena. Panorâmica da principal 
avenida da cidade – a Ringstrasse, onde se encontram 
grande parte dos edifícios emblemáticos da cidade 
tais como a Ópera; Hofburg, Palácio Imperial de 
Inverno; o Parlamento; a Câmara Municipal; os 
Museus de História Natural e Belas Artes; entre 
muitos outros. Visita do Palácio de Schönbrunn e 
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Nunca interrompas o teu inimigo, enquanto estiver 

a cometer um erro.
Napoleão Bonaparte

Frases feitas!

1. Pior que o soneto. 2. Medo exagerado do mar. 3. Curso de Água (plural), 
4. Grupo de músicos que tocam em conjunto. 5. Grupo de cães. 6. Fruto sub-
terrâneo, comestível depois de torrado, do qual se pode fazer óleo ou manteiga. 
7. Contas de vidro, de cores variadas, usadas como enfeites em colares. 8. Pro-
porção entre a medida de um mapa e as dimensões reais.  9. Desenho do vestuário 
criado especialmente para uma peça de teatro. 10. Essa Estrela indica o Norte. 11. 
Som da galinha. 12. O mesmo que irra. 13. Estabelecimento onde se lava, limpa e 
passa a ferro a roupa. 14. Fazer das tripas...

SOLUÇÕES
PALAVRAS CRUZADAS: 1) emenda;  2) talassofobia; 3) rios; 4) banda; 5) matilha; 6) amendoim; 7) missan-
gas; 8) escala; 9) fi gurino; 10) polar; 11) cacarejar;  12) safa; 13) lavandaria; 14) coração.

Bata os queijos com as gemas e o açúcar, junte à massa 
um pouco de farinha para lhe dar consistência. Faça outra 
massa com a farinha, a água e o sal (pretende-se uma mas-
sa rija) e estenda-a com o rolo da massa.
Com uma faca, ou um corta-massa, corte massa para forrar 
formas de queijadas. Encha as formas com a mistura do 
queijo, leve ao forno a cozer a massa e a tostar o creme.

Receitas com História

Queijadas de Sintra

N a doçaria portuguesa, as quei-
jadas são uma das imagens de 
marca da região de Sintra – a 

par dos Travesseiros, do Leitão Assado 
de Negrais ou, ainda, do Bacalhau Es-
piritual.
Este doce tem uma origem muito antiga, 
sendo possível encontrá-lo referido em 
foros do reinado de D. Sancho II como 
método de pagamento, p. ex. no Foro do 
Casal do Rebolo: “(…) cem alqueires de 
trigo e noventa de cevada, um porco de 
dois anos, e uma dúzia de queijadas, nas 
vésperas da Santíssima Trindade (…)”.
Camilo Castelo Branco também o refere 

nas “Aventuras de Basílio Fernando 
Enxertado”  (novela com 1.ª edição de 
1863): “Basílio levava na algibeira do 
albornoz um embrulho de queijadas da 
Sapa.”, referindo-se à “Fábrica das Ver-
dadeiras Queijadas da Sapa”, provavel-
mente, a fábrica mais antiga, com início 
de fabrico por Maria Sapa, em 1756.
Ontem – como hoje – uma visita a Sintra 
não dispensa que se saboreie este excep-
cional doce tradicional português!
A receita que se segue é uma das mui-
tas que é possível encontrar; esperamos 
que não sendo a exacta sirva para, pelo 
menos, adoçar a boca:

INGREDIENTES
Açúcar 400 gr

Água q.b.
Farinha q.b.

Gemas 12
Queijo fresco 6

Sal q.b.

Efemérides
01/02/1908 - Assassinato do rei 
D.Carlos I e do príncipe herdeiro, D. 
Luís Filipe. 
03/02/1488 - Bartolomeu Dias dobra 
o Cabo da Boa Esperança.
04/02/1799 - Nasce, no Porto, João 
Baptista da Silva Leitão de Almeida 
Garrett, escritor romântico português.
05/02/2003 -  Morre José Craveiri-
nha, escritor moçambicano.
06/02/1713 – Assinatura do Tratado 
de Utreque que põe fi m ao envolvi-

mento de Portugal na Guerra da Su-
cessão de Espanha.
08/02/1962 – o Navio Escola “Sa-
gres” é incorporado na Marinha de 
Guerra Portuguesa.
13/02/1668 – Assinatura pela Espa-
nha do tratado que põe fi m à Guerra 
da Restauração iniciada em 1640.
24/02/1777 – Morte do rei D. José I.   
28/02/1904 – Fundação do Grupo 
Sport Lisboa, primeira designação 
do Sport Lisboa e Benfi ca.
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BREVES
* Teve lugar no dia 2 de Abril o Ple-
nário do Núcleo de Chaves, tendo 
estado na Ordem de Trabalhos a elei-
ção da Direcção do Núcleo para os 
próximos dois anos.
Os mais de cinquenta associados pre-
sentes adiaram a escolha para o mês de 
Junho, embora tivessem apelado para 
que o associado Manuel Morais venha 
a ser o responsável pela nova equipa.
Os associados salientaram o bom 
trabalho desenvolvido pela actual 
Direcção do Núcleo e manifestaram 
a vontade de que continuasse até ao 
fi nal do ano 2009.
* No dia 5 de Abril realizaram-se reu-
niões da Direcção de Delegação com 

associados, em Penafi el e no Porto, 
esta na sede da Delegação.
Foram reuniões que registaram uma 
grande participação associativa e em 
que a discussão se centrou sobre o 
actual momento associativo particu-
larmente no que se refere às medidas 
reivindicativas.
* Também no dia 9 de Abril teve lu-
gar uma reunião com associados em 
Ponte da Barca, que registou a pre-
sença de 30 associados.
* No dia 11 de Abril, no Governo Ci-
vil do Porto uma Sessão Pública para 
a apresentação da avaliação intercalar 
do 1º Plano de Acção para a integra-
ção das Pessoas com Defi ciências ou 
incapacidade * PAIPDI. A avaliação 

foi efectuada pela Directora do Ins-
tituto Nacional para a Reabilitação e 
pela Secretária de Estado Adjunta e 
da Reabilitação (Dr.ª. Idália Moniz).
* As reuniões que a Direcção da De-
legação efectuou com os associados 
no dia 12 de Abril em Arouca, Santo 
Tirso, Santa Maria da Feira e Viana 
do Castelo registaram grande inte-
resse pois foram bastante participa-
dos, já que foram discutidos temas 
relacionados com os nossos direitos.
* O Conjunto de reuniões descentra-
lizadas encerrou-se com a reunião 
efectuada no Peso da Régua e que 
despertou idêntico interesse.
* Teve lugar no dia 14 de Abril, no 
Auditório da Freguesia de Paranhos, 

uma Sessão com Instituições da área 
social do concelho do Porto.
Neste Encontro, a Vereadora do Pe-
louro da Habitação e da Acção So-
cial do Município do Porto, fez uma 
explanação sobre a actividade desen-
volvida pela Câmara Municipal no 
domínio social.
* Dia 15 de Abril a Direcção da De-
legação foi recebida no hospital Mi-
litar Regional n.º 1 pelo Director Clí-
nico e pelo director Financeiro.
A evocação do 34.º Aniversário do 
“25 de Abril” foi assinalado com 
a realização de um Programa que 
constou de um jantar comemorativo 
no dia 24 de Abril e de um Torneio 
de Futebol de 5, no dia 25 de Abril.

Fevereiro
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Delegações
e Núcleos

Castelo Branco

33 Anos de Castelo Branco
8 de Março de 2008

A      nossa Delegação vai comemo-
rar, no próximo dia 8 de Março, 
o seu 33º Aniversário. Durante 

todos estes anos a luta pela defesa dos 
nossos direitos não tem sido descurada 
pela nossa Associação não olhando a 
sacrifícios, muitas vezes, para alcançar 
os nossos objectivos. O que temos as-
sistido nos últimos tempos é a um reti-
rar de direitos que nos foram consagra-
dos pelo 43/76 e a um rol de promessas 
por parte dos sucessivos Governos sem 
que os mesmos sejam cumpridos. É 
mais que tempo de dizermos basta a 
tal chorrilho de afrontas à nossa digni-
dade e mostrar que estamos cada vez 
mais unidos na defesa intransigente 
dos nossos direitos. Aceita o convite da 
tua Direcção de Delegação para esta-
res presente, com os teus familiares, no 
33.º Aniversário da nossa Delegação 

para lhe dar o destaque e a honra que 
ela merece.
Aceita o nosso desafi o e vamos todos 
estar presentes.
Local: Hotel Colina do Castelo em Cas-
telo Branco
Programa:
12H30 - Recepção aos Convidados
13H00 – Almoço
Ementa: Cocktail Aperitivo com diver-
sas entradas, Couvert na mesa, Sopa de 
Cação com coentros, Bacalhau com Broa 
e Salada Mista, Vitela Assada à Moda de 
Lafões, com Batata Assada; Arroz e Es-
parregado, Tarte de Maçã com Gelado 
de Nata, Bebidas, Café, Bolo Comemo-
rativo e Espumante.
Preço do Almoço: 21 euros, crianças 
até 4 Anos de idade grátis, dos 5 aos 12 
Anos 50% do preço.
Data Limite da Inscrição 05/03/2008

Coimbra

Acção Humanitária sobre rodas
Expedição à Guiné-Bissau

E stando em marcha, os preparativos 
para mais uma expedição, tendo 
como objectivo principal o apoio 

às crianças da Guiné-Bissau, a Delega-
ção de Coimbra da ADFA decidiu aderir 
a esta iniciativa, juntando-se a outras ins-
tituições – (Câmara Municipal de Coim-
bra, Governo Civil de Coimbra, Junta de 
Freguesia de Taveiro e outras…).
Estes parceiros associam-se assim à 
expedição, desta vez sobre a égide da 
Associação Humanitária – Memórias e 
Gentes – recentemente constituída para 
estas acções em África, especialmente 
nos PALOP.

Existem neste momento seis jipes e um 
contentor marítimo para transportar bens 
doados que serão entregues às institui-
ções guineenses (mobiliário, roupas, cal-
çado, medicamentos, cadeiras de rodas, 
material didáctico, desportivo, etc…
Apesar das difi culdades, tratando-se de 
uma acção humanitária e credível, sen-
do a matriz da ADFA a solidariedade, 
entendeu a Direcção da Delegação dar 
todo o apoio à iniciativa.
A chegada com os bens à Guiné está 
prevista para o dia 29 de Fevereiro de 
2008.

José Soles Girão

Évora

Inscrições abertas
Passeio

A Delegação está a organizar um 
passeio a Coimbra, Figueira da
Foz, Buçaco e Aveiro, previs-

to para os dias 01, 02 e 03 de Maio de 
2008 e destinado a todos os associados e 
familiares, com partida de Évora no dia 

01 de Maio pelas 08H00 e chegada no 
dia 03 prevista para as 19H00.
As inscrições estarão abertas na Delega-
ção até ao dia 04 de Abril de 2008.
Mais informações na Delegação ou pelo 
telefone 266 70 34 73.

Faro

Almoço convívio
80 associados reunidos

ADelegação de Faro organizou no dia 15 de Dezembro o seu almoço convívio 
de Natal. 
O evento teve lugar na COOPPOFA, onde almoçaram e conviveram cerca de 

80 pessoas, entre associados, familiares e amigos. A Direcção Nacional foi repre-
sentada pelo 3.º secretário Arlindo Santos.

Lisboa

Estamos atentos!

N   a Assembleia-Geral Nacional Ex-
traordinária de 27 de Outubro de 
2007, a Direcção Nacional utili-

zou o Slogan, “A ADFA COM OS AS-
SOCIADOS, PARA OS SERVIR ME-
LHOR”. Estamos totalmente de acordo.
Hoje o tempo voa, e nós aguardámos 
seis meses para tomar conhecimento 
dos resultados esperados, mas podemos 
dizer que isto é uma eternidade nos tem-
pos em que estamos.
Assim, sugerimos que a Direcção Na-
cional da ADFA, vá informando os as-
sociados de como vão decorrendo as 
coisas e, se for caso disso, que não te-
nha receio de tocar a rebate e que nos 
unamos todos para decidir o que pode e 
deve ser feito
Nós não podemos confundir o que será 
o desejo dos associados em tempo real e 
uma estratégica de conveniência da nos-
sa Direcção Nacional.
A Nossa Associação em matéria de rei-

vindicação tem sido ímpar na Sociedade 
Portuguesa.
Não podemos deixar cair esta marca, 
quando os associados em 27 de Outubro 
de 2007, se mobilizaram para vir a esta 
Assembleia, imbuídos de um verdadei-
ro espírito reivindicativo e prontos para 
dar um sinal da sua marca, (ADFA), a 
esta Direcção Nacional.
 Julgamos que na vida há que ser opor-
tuno em tempo útil e nunca demorar 
muito a pensar o que fazer com o poder 
que temos e muito menos ter receio de 
desagradar ao poder instituído que nos 
alimenta e nos vem anestesiando com 
palmadinhas nas costas, para continuar-
mos a ser os “rapazes” bem comporta-
dos numa sociedade que se quer pacífi ca 
enquanto cada vez se vive pior.
Lembramos os casos da Saúde e do IAS-
FA, que nos bateram com a porta recen-
temente.

A Direcção da Delegação de Lisboa

Porto

Campanha de sensibilização
Álcool”: uma solução ou mais um problema???

N   a sociedade moderna, somos 
constantemente atropelados por 
problemas difíceis de gerir e con-

frontados com situações relativamente 
às quais não sabemos dar resposta. No 
stress do dia-a-dia, os confl itos familia-
res e as difi culdades profi ssionais con-
tribuem signifi cativamente para a redu-
ção do nosso bem-estar, impelindo-nos 
a procurar diferentes formas de escape.
O álcool pode-se assumir como um 
desses mecanismos de fuga, quando o 
vemos como um meio para “conseguir 
esquecer…, ou quando socialmente traz 
maior desinibição”. O problema surge 
quando nos tornamos dependentes dessa 
substância ou somos confrontados com 
episódios agudos de intoxicação.
A Delegação do Porto, consciente de 
que estamos perante uma problemática 
que nos afecta a todos, de forma directa 
ou indirecta, está a efectuar, no decor-
rer deste primeiro trimestre do ano, uma 
campanha de informação e sensibiliza-
ção relativamente a esta patologia.

SINAIS DE ALARME:
Existem alguns sinais para os quais de-
vemos estar atentos, podendo indicar 
um quadro de dependência de álcool:
– Necessidade de quantidades marcada-
mente maiores de álcool para atingir a 
intoxicação ou o efeito desejado;
– Efeito marcadamente diminuído com 
o uso continuado da mesma quantidade 
de álcool;
– Síndrome de abstinência de álcool 
(com hiperactividade autónoma; tremor 
das mãos aumentado; insónia; náuseas 
ou vómitos; alucinações ou ilusões visu-
ais, tácteis ou auditivas; agitação psico-
motora; ansiedade e convulsões do tipo 
grande-mal);

– O álcool é tomado para aliviar ou evi-
tar os sintomas de abstinência;
– O álcool é muitas vezes ingerido em 
quantidades maiores ou por um período 
mais longo do que se pretendia;
– Há um esforço persistente ou esforços 
sem êxito para reduzir ou controlar o 
uso de álcool;
– Importantes actividades sociais, ocu-
pacionais e recreação são abandonadas 
ou reduzidas devido ao consumo do ál-
cool;
– Mantém-se o consumo de álcool, ape-
sar de se ter conhecimento da existência 
de um problema físico ou psíquico per-
sistente ou recorrente.

ATENÇÃO!
O consumo agudo de álcool altera as 
funções cognitivas e o consumo cróni-
co poderá conduzir a situações demen-
ciais.
Além disso, existe maior probabilida-
de de abuso de álcool em pessoas que 
possuem perturbações de humor ou de 
ansiedade.

RESPOSTAS TERAPÊUTICAS!
O Serviço de Apoio Médico, Psicológi-
co e Social da Delegação do Porto e da 
Associação dos Defi cientes das Forças 
Armadas visa fornecer o acompanha-
mento terapêutico adequado a esta pa-
tologia, funcionando num modelo de 
intervenção multidisciplinar:
– Clínica Geral – Dr. Moreira Martins
– Psicologia – Dra. Graciete Cruz
– Psiquiatria – Dr. Neves de Sá e Dra. 
Rosária Fialho
– Serviço Social – Dra. Margarida Mar-
ques
– Reencaminhamento para o Centro Re-
gional de Alcoologia do Porto.

Assembleia Geral – Manifestação
Na preparação da ida à Assembleia 
Geral Nacional, as coisas nem sem-
pre correm como nós queremos. 
Acontece que saímos de Viseu muito 
atrasados da hora prevista, mesmo 
assim, fruto do associativismo, cum-
primos e chegamos à Assembleia 
com esta jà a decorrer, mas a tempo 
de participar.
Agradece-se a participação e a com-
preensão de todos, na certeza de que 
temos sempre que dar e muito, à 
Associação, não podemos, nem de-
vemos querer que seja só a Associa-
ção a garantir tudo, teremos sempre 
que nos questionar sobre o que é que 
nós, associados, podemos dar à As-
sociação, que somos todos nós.

Lamentam-se as desistências de 
última hora, por motivos de doença 
e outros imprevistos. Para todos, vão 
os votos de melhoras e sabem que es-
tamos sempre disponíveis.
Decidiu a Assembleia Geral Nacio-
nal realizar uma manifestação em 
Lisboa, no dia do aniversàrio da 
ADFA - 14 de Maio de 2008. Diz-se 
aos associados para estarem atentos 
às informações da Direcção Nacio-
nal, sobre o programa e data defi ni-
tiva. Està organizado transporte com 
hora de partida para as 8h00m, saída 
em frente às instalações da delega-
ção. Inscrevam-se e participem, para 
que com a  vossa presença dêm mais 
força à nossa, vossa razão!

Passeio a Fátima
A exemplo do que jà se fez, vai le-
var-se  efeito um passeio convívio a 
Fàtima, terra sagrada e de fé, à Nossa 
Senhora, que zela e vela por todos 
nós!

O passeio convívio é no dia 21 de 
Junho e é ao preço de 10€/pessoa.
Inscreve-te o mais ràpido possível e 
vamos viver mais uma manifestação 
de fé na nova Basílica de Fàtima.

IASFA
Com o fecho da unidade de SAP e 
de internamento do Hospital Militar 
de Coimbra, mais difícil se torna a 
assistência médica no Centro da 
Beira Alta desta importante região 
do País, que agora se têm que des-
locar ao Porto ou Lisboa, com to-
das as difi culdades criadas pela 

demora das consultas, transporte e 
pelas despesas que as mesmas acar-
retam.
Apela-se a quem de direito para 
que sejam criadas condições de as-
sistência médica, em igualdade de 
condições, como o têm a família mil-
itar, de Lisboa ou Porto.
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Ficha Técnica

Evocação do “25 de abril”
A passagem de mais um aniversário 
do “25 de Abril” foi motivo de evo-
cação pela Delegação do Porto. Pro-
grama constou de um jantar evoca-
tivo na noite de 24 de Abril e de um 
torneio de Futebol de cinco.
No jantar participaram sessenta asso-
ciados e familiares, decorreu em am-
biente de grande confraternização e 
foi pretexto para lembrar o signifi ca-
do de que se revestiu para os Defi ci-

entes Militares: O fi m de 13 anos de 
Guerra Colonial, de muitos milhares 
de mortos e de feridos, sem esquecer 
que devolveu aos portugueses a de-
mocracia e a liberdade.
O “25 de Abril” fez renascer o di-
reito à cidadania e por isso neste jan-
tar foi feito um apelo aos associados 
presentes para que o exercessem em 
todas os momentos da vida associa-
tiva.

Troféu “Liberdade”
Depois de uma cerimónia de hasteamento das Bandeiras, organizada com a 
colaboração de uma secção de caixas e clarins do Regimento de Artilharia 
Ligeira Nº 5, disputou-se durante a manhã do dia 25 de Abril, o Troféu 
“Liberdade”, em futebol de cinco.
Participaram neste torneio 4 equipas, sendo uma em representação da ADFA 
– Porto, outra de Militares e duas da Comunidade Local.
A equipa vencedora foi a representante da Comunidade do Carvalhido, a 
qual disputou a fi nal com a da Associação.
Nesta prática desportiva esteve presente o espírito de confraternização e de 
amizade.



Maio
20088 TODOS AO LARGO DA ESTRELA, EM 14 DE MAIO!

Federação Mundial de Antigos Combatentes em Lisboa

21.ª REUNIÃO DA CPAE FOI UM ÊXITO 

A sessão especial da 21.ª Reunião da CPAE fi cou marcada 
por um acto cheio de simbolismo que foi a assinatura de 
um protocolo de cooperação entre a Associação dos Defi -
cientes das Forças Armadas e a Associação das Forças Ar-
madas Portuguesas em Moçambique, designação actual do 
Núcleo da ADFA no Maputo. Estas duas associações irmãs, 
compostas por antigos combatentes que lutaram nas fi lei-
ras das Forças Armadas Portuguesas na Guerra Colonial, 
acordaram entre si manter uma permanente cooperação na 
defesa e na promoção dos interesses sociais, económicos, 
culturais, morais e profi ssionais dos respectivos associa-

dos. Esta cooperação alarga-se pelas seguintes áreas: apoio 
institucional e administrativo, em especial a prestar pela 
ADFA  nos processos para atribuição de pensões de invali-
dez, de preço de sangue e de sobrevivência e nas desloca-
ções a Portugal para a realização de tratamentos médicos 
e aquisição de ajudas técnicas; apoio fi nanceiro a fornecer 
pelo Estado Português para o “funcionamento e desenvol-
vimento e desenvolvimento de acções de reabilitação e in-
clusão dos defi cientes das Forças Armadas residentes em 
Moçambique”; desenvolvimento de acções de cooperação 
técnica, nomeadamente nas áreas da formação de quadros, 

nos projectos de reabilitação e em “acções de cooperação e 
solidariedade que visem o reconhecimento, a amizade e a 
tolerância entre todos os combatentes e vítimas de guerra”. 
Por último, as duas associações afi rmam-se empenhadas 
em “desenvolver todos os esforços na salvaguarda e reco-
nhecimento dos militares falecidos ao serviço das Forças 
Armadas Portuguesas e sepultados em Moçambique”. 
O nosso jornal também faz parte das cláusulas deste acor-
do, comprometendo-se a ADFA a enviar o ELO aos as-
sociados da ADFAPM mediante listagem a fornecer por 
esta.

Protocolo de Cooperação entre a ADFA e a ADFAPM

C    onforme previsto e anunciado nas edições anteriores 
do nosso jornal, esteve reunida no período de 7 a 11 de 
Abril a 21.ª Reunião da CPAE (Comissão Permanente 

dos Assuntos Europeus), órgão regional da FMAC (Federação 
Mundial dos Antigos Combatentes), evento que foi promovido, 
conjuntamente, pela Liga dos Combatentes e pela ADFA, insti-
tuições que constituíram a Comissão Organizadora. 
As sessões de trabalho decorreram no Hotel Tivoli Tejo, situado 
no Parque das Nações em Lisboa, e tiveram a participação 
de 98 delegados de 33 países. 
Depois de alguns meses de muito trabalho nos preparati-
vos, a Comissão Organizadora esteve reunida nos dias 5 e 
6 de Abril com o Secretariado da FMAC e com o “Execu-
tive Board” para acertar os últimos pormenores e estabele-
cer o programa defi nitivo. 
A sessão solene de abertura teve lugar no dia 7 e decorreu 
no Centro Cultural de Belém, sob a presidência do Minis-
tro da Defesa Nacional, Prof. Doutor Severiano Teixeira. 
A abrir a sessão usou da palavra o Presidente da ADFA, 
José Arruda, que começou por referir o contributo que a 
Associação tem dado, ao longo dos seus 34 anos de vida, 
para a defi nição de uma política de reabilitação em Portu-
gal e o seu determinante papel na defesa dos direitos dos 
defi cientes das Forças Armadas. Lembrou que a ADFA é 
membro da FMAC há 25 anos e enalteceu o papel desta 
organização internacional na defesa dos direitos dos anti-
gos combatentes e vítimas de guerra. Referiu a participa-
ção da Associação nas estruturas e assembleias da FMAC 
e as iniciativas tomadas para a realização das reuniões da 
CPAE em Portugal nos anos de 1984 e 1990, bem como da 
6.ª Conferência Internacional sobre Legislação da FMAC, 
em Março de 1994. Fez o ponto da situação das relações 
institucionais com os órgãos de soberania e agradeceu o 
apoio do Ministério da Defesa Nacional para a realização 
deste encontro internacional. 
Seguiram-se no uso da palavra o Presidente da Liga dos 
Combatentes, General Chito Rodrigues, o Presidente da 
CPAE, Brigadeiro Ian Townsend, e, por último, o Presi-
dente da FMAC, Senhor Abdul Hmid Ibrahim.
Estava programada uma cerimónia de homenagem aos 
antigos combatentes junto do Monumento aos Com-
batentes do Ultramar, mas, devido ao mau tempo que 
se fazia sentir na altura, esse acto do programa não foi 
cumprido. 
Este primeiro dia terminou com um jantar no Forte do Bom 
Sucesso, oferecido pelo Governo Regional dos Açores. 
O dia 8 de Abril decorreu de acordo com o programa, tendo 
tido como ponto principal, a apresentação do relatório de cada 
país sobre as actividades de cada associação sobre o trabalho e 
projectos em curso.
A ADFA e a Liga dos Combatentes apresentaram os respectivos 
relatórios através dos correspondentes presidentes. 
No decorrer do pequeno almoço do dia 9 de Abril teve lugar 
uma reunião entre as delegações da  ADFA, de Moçambique 
e de Angola com o grupo de trabalho sobre reconhecimento e 
reconciliação, composto pelo General Daniel Pietyer Knobel, 
da Africa do Sul, pelo Professor Michal Chilcluk, da Polónia, e 
pelo Coronel Anthony Chan, de Singapura.
Dos assuntos tratados neste terceiro dia são de destacar a expo-
sição feita pelo Comité de Pilotagem sobre cooperação interna-
cional para a saúde e bem-estar dos antigos combatentes, que 
constitui um trabalho interessantíssimo sobre a investigação 
efectuada pelos especialistas nomeados para a respectiva ela-
boração com enfoque particular sobre o stress pós-traumático, 
doenças clinicamente não explicáveis e o envelhecimento dos 
antigos combatentes defi cientes de guerra. Também se assistiu 
a uma exposição feita pela Comissão das Mulheres que focou 
os problemas ligados à educação, às carreiras profi ssionais, à 
estigmatização e socialização e aos abusos sexuais. 
Realizaram-se reuniões de vários grupos de trabalho. O Grupo 
D, integrado por Portugal, Albânia, França, Rússia e Espanha, 
analisou o trabalho desenvolvido em reuniões anteriores e cada 
país apresentou uma síntese do apoio prestado aos antigos com-
batentes e defi cientes militares nos respectivos países. 

Estava prevista a eleição do presidente, do relator geral e dos 
coordenadores dos grupos de trabalho da CPAE, mas só se 
apresentou um candidato a relator geral, o Coronel Santa Clara 
Gomes proposto pela Liga dos Combatentes, que foi eleito por 
aclamação, substituindo no cargo o Senhor M. Juhani Saari da 
Finlândia.
A culminar esta jornada de trabalho a ADFA ofereceu um jantar 
no restaurante da sede nacional. 

O dia 10 foi também de intenso trabalho, em que a ADFA pontifi -
cou em várias ocasiões. A jornada começou com a apresentação 
de um interessante trabalho sobre “Reconhecimento, Comemo-
rações e Reconciliação”, tendo por base as seguintes aspectos: 
falta de reconhecimento de todas as partes implicadas num con-
fl ito armado; falta de participação de todas as partes nos eventos 
comemorativos; situação ainda irreconciliável entre os antigos 
riovais no campo de batalha. O grupo especial de trabalho en-
carregado da sua elaboração, liderado pelo General sul-africano 
Pieter Knobel, expôs os resultados dos estudos efectuados, ilus-
trados com gráfi cos e fotos sobre a situação ao nível da Europa, 
África, Ásia-Pacífi co e Américas, com elementos estatísticos 
sobre o número de antigos combatentes e sua situação. O levan-
tamento feito indica que na Europa existem cerca de 15 milhões 
de antigos combatentes, na África 6 milhões, na Ásia-Pacífi co 
6,5 milhões e nas Américas 2,5 milhões. 
Na sessão destinada à apresentação de recomendações, entre os 
muitos projectos de várias delegações, foram aprovadas quatro 
da iniciativa da ADFA, uma da Liga dos Combatentes (sobre 
o Terrorismo) e uma da França (por um mundo livre de armas 
nucleares). Dos cinco projectos de recomendação apresentados 
pela ADFA, foram aprovadas as seguintes: sobre “Assistência 
Médica”, no sentido de os Governos aceitarem e incluírem nas 
respectivas legislações nacionais “os Princípios Directores dos 
Direitos Fundamentais dos Antigos Combatentes e Vítimas de 
Guerra”; sobre “Inclusão Social dos Defi cientes Militares e An-
tigos Combatentes”, apelando-se aos Governos que assumam 
como obrigação nacional essa mesma inclusão em todas as suas 

vertentes; sobre “Defi cientes Militares de novos Países”, que 
chama a atenção das obrigações dos Estados para com os com-
batentes que se defi cientaram ao seu serviço e que, entretanto, 
se tornaram cidadãos de novos países; sobre o “Carácter Indem-
nizatório das pensões e prestações recebidas pelos defi cientes 
militares”. Por sua vez, a recomendação apresentada pela Liga 
dos Combatentes propõe a criação no seio da FMAC e das suas 
Comissões permanentes de um “Centro de Refl exão para fazer 

face à mundialização do terror”.
A Sessão Especial da responsabilidade da ADFA e da 
Liga dos Combatentes iniciou-se com uma exposição 
feita pelo General Chito Rodrigues sobre as actividades 
da organização a que preside. 
Da parte da ADFA foi feita a apresentação do centro in-
tegrado do Porto que foi introduzido pelo Presidente da 
Delegação do Porto, Abel Fortuna, e minuciosamente 
explicado por duas técnicas. 
João Cassimo, presidente da Associação das Defi cien-
tes das Forças Armadas Portuguesas em Moçambique 
(ADFAPM), e Abubacri, da Guiné-Bissau, tiveram 
oportunidade de explicar os problemas que se colocam 
aos militares dos respectivos países e combatentes sob 
a bandeira portuguesa. Na ocasião foi assinado um “Pro-
tocolo de Cooperação” entre a ADFA  e a ADFAPM (ver 
caixa). 
José Arruda, presidente da ADFA, encerrou esta sessão 
com algumas informações complementares sobre a ins-
tituição.
No fi nal do dia teve lugar a sessão de encerramento desta 
21.ª Reunião da CPAE, sob a presidência do Secretário 
de Estado da Defesa e dos Assuntos do Mar, Dr. João 
Mira Gomes. Usaram da palavra o Brigadeiro Ian Town-
send, José Arruda, o General Chito Rodrigues e o Secre-
tário de Estado.
O último dia deste evento foi preenchido com um pro-
grama social que incluiu uma visita a Sintra e ao Cabo 
da Roca, durante a qual os participantes foram obsequia-
dos com um almoço oferecido pela Câmara Municipal 
de Sintra. 
O êxito deste encontro internacional em Lisboa, de asso-
ciações e organizações de antigos combatentes e vítimas 
de guerra, muito fi cou a dever-se ao trabalho incansável 
da respectiva Comissão Organizadora, em que pontifi -
cou, por parte da ADFA o associado Mário Dias. Muitos 
dos funcionários da sede nacional da Associação tam-
bém estiveram envolvidos em trabalho de secretariado e 

de protocolo no decorrer da Reunião que contou com preciosos 
apoios logísticos externos, como foi o caso do Governo Regio-
nal dos Açores (jantar do dia 7) e das Câmaras Municipais de 
Cascais (jantar do dia 8), de Lisboa (cocktail do dia 10), de 
Sintra (almoço do dia 11) e de Loures, que cedeu três autocarros 
para as deslocações dos participantes. 

Albânia
Angola
Austrália
Bósnia Herzegovina
Chipre
Coreia
Croácia
Dinamarca
Eslovénia
Espanha
EUA
Finlândia
França
Grécia
Guiné-Bissau
Holanda
Israel

Kosovo
Malásia
Marrocos
Moçambique
Noruega
Palestina
Polónia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Roménia
Rússia
Servia
Singapura
Suécia
Turquia

PAÍSES PARTICIPANTES 
NA 21.ª REUNIÃO DA CPAE:

Em cima, o Presidente da ADFA, José Arruda
Em baixo, Datuk Abdul Hamid Ibrahim, Presidente da FMAC
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Q    uase 700 asso-ciados acorreram de todo o País ao Centro 
de Congressos, em Lisboa, para marcar a sua presença 
na Assembleia-Geral Nacional Ordinária realizada no 

dia 19 de Abril. Para assembleias ordinárias é pouco vulgar tanta 
afl uência, mas esta, para além do cumprimento dos preceitos es-
tatutários da aprovação das Contas e dos vários relatórios anuais, 
tinha como grande motivação dos associados a perda recente de 
direitos considerados intocáveis e a insensibilidade do Gover-
no face às reivindicações apresentadas 
pela ADFA.
A discussão dos pontos da ordem de 
trabalhos seguiu o seu curso normal 
em ambiente de grande serenidade, 
não faltando intervenções oportunas 
e críticas em relação aos documentos 
apresentados. Mereceu atenção espe-
cial a análise do Relatório de Activida-
des e as Contas de 2007, tendo fi cado 
evidenciado não só o esforço de equi-
líbrio orçamental e de contenção de 
despesas levado a cabo pela Direcção 
Nacional, como também a viragem por 
que a Associação está a passar em ter-
mos de gestão de recursos, por forma 
a preparar a sua sustentabilidade futu-
ra. Neste processo a DN tem contado 
com a colaboração e a compreensão 
das Delegações, facto que foi bem re-
alçado pelo próprio executivo nacional 
e pelo presidente da Mesa da Assem-
bleia-Geral.
Este ambiente de preo-
cupação, mas de alguma 
expectativa optimista no 
futuro está  caracterizado 
de forma clara no Pare-
cer do Conselho Fiscal 
Nacional que não foca 
apenas as questões de 
controle orçamental e de 
gestão económica. No seu 
papel fi scalizador abran-
gente que os Estatutos da 
ADFA lhe atribuem, este 
órgão nacional louva a 
Direcção Nacional e as 
Direcções das Delega-
ções pelo trabalho desen-
volvido desde o início do 
actual mandato, fazendo 
notar que este louvor não 
é só pela acção de gestão 
e de contenção de gastos, 
mas também pelo grande 
esforço de fortalecimento 
da coesão e da unidade 
da ADFA e pelo trabalho 
incansável dos actuais ór-
gãos nacionais em manter 
bem presente a questão 
reivindicativa junto dos 
vários órgãos do poder 
político e da estrutura das 
Forças Armadas. 
Ao entrar no ponto três 
da ordem de trabalhos 
já se ouviam vozes na 
Assembleia a reclamar 
para se passar ao ponto 
cinco, pois a maioria dos associados presentes queriam saber o 
que é que a DN tinha para lhes dizer sobre o processo reivindica-
tivo e que medidas associativas poderiam ser tomadas para que 
a voz da ADFA se ouvisse publicamente. Apesar de haver alguns 
ânimos mais exaltados, o presidente da MAGN soube conduzir 
os trabalhos de forma assisada, não deixando que o ambiente 
de tensão prejudicasse o andamento normal dos trabalhos. Mes-
mo a discussão do ponto quatro, que tratava da actualização das 
quotas para o ano de 2009, foi bem participada e, como quase 
todos os anos, suscitou intervenções acaloradas com prós e con-
tras ao aumento das quotas. Acabou por prevalecer a posição da 
DN e de alguns associados, que iam no sentido da manutenção, 
em 2009, do actual valor da quotização, pedindo antes alguns 
oradores que se concentrassem esforços na recuperação dos as-
sociados que deixaram de cumprir este dever estatutário e na 
captação de novos associados.

Esgotado este ponto, o presidente da Mesa da Assembleia pro-
pôs que se passasse a tratar o ponto seis, fi cando o cinco para o 
fi nal. Esta alteração foi bem aceite bem como a aprovação do 
que se propunha depois do esclarecimento pormenorizado da 
DN sobre a alienação de um bem imóvel doado à ADFA e a 
outras instituições.
A hora já ia avançada, mas o auditório mantinha-se cheio de as-
sociados na expectativa do que a Direcção Nacional tinha para 
dizer sobre a perda de direitos e sobre a não satisfação de justas 

reivindicações reclamadas de há muito. Antes de passar a pala-
vra ao presidente da DN, o presidente da Mesa apelou à sere-
nidade e à elevação na discussão sobre o assunto, não devendo 
a Assembleia dar mostras de divisão. Falou então o associado 
José Arruda, presidente da Direcção Nacional, que começou por 
afi rmar que a grande luta da ADFA neste momento difícil e de 
viragem deve ser pautada pela coesão, pelo pluralismo criativo 
e pela intransigência na luta. Historiou a intensa acção reivindi-
cativa e de sensibilização levada a cabo depois da Assembleia-
Geral Nacional extraordinária de 27 de Outubro de 2007 e, como 
refl exo dessa acção persistente, deu conta dos intensos contactos 
mantidos nos últimos dias com o presidente da Assembleia da 
República e com os Ministérios da Defesa e das Finanças, levan-
do o Secretário de Estado da Defesa Nacional e dos Assuntos do 
Mar a contactar a DN para fazer o ponto da situação dos assuntos 
em estudo, referindo, designadamente, a assistência na doença, o 

IAS e os benefícios fi scais. Não garantiu soluções para breve e 
sobre a Saúde disse mesmo que em 2008 não vai haver qualquer 
alteração. Também o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais 
tomou a iniciativa de mandar um documento e de contactar, mas, 
de concreto, apenas esclareceu que a isenção do IRS abrange 
apenas o suplemento de invalidez.  José Arruda referiu o apoio 
precioso que a ADFA tem recebido do Dr. Jaime Gama, presiden-
te da Assembleia da República, que recebeu a DN há três dias e 
prometeu fazer todas as diligências junto do Governo para que 

o processo reivindicativo avance. E foi 
fruto dessa magistratura de infl uência que 
os dois Secretários de Estado tomaram a 
iniciativa dos últimos contactos, conven-
cidos, talvez, de que a época das palma-
dinhas nas costas e das palavras bonitas 
não chegam e que a Direcção Nacional 
não pode continuar a ir aos gabinetes do 
Poder e voltar de mãos vazias.
Face a este vazio de soluções, o presi-
dente da DN informou que a ADFA pe-
diu autorização ao Governo Civil para 
realizar, logo a seguir a esta Assembleia, 
uma concentração de associados no Jar-
dim da Estrela, marchando daí para a 
Assembleia da República para entregar 
um documento. Este acto simbólico ser-
virá para mostrar ao Estado e ao País que 
ainda existimos e que nos estão a tirar 
direitos. Apelou para que esta acção ou 
outra que a Assembleia venha a decidir 

decorra de forma pa-
cífi ca, mas de modo a 
demonstrar bem a fi r-
meza das posições da 
ADFA. E deixou logo 
à consideração dos 
presentes a alterna-
tiva de a Assembleia 
marcar uma grande 
manifestação nacio-
nal para outra data.
Seguiram-se momen-
tos bem emotivos 
com as intervenções 
que se seguiram cor-
tadas com alguma 
agitação que a Mesa 
foi controlando como 
pôde. Da discussão 
das propostas apre-
sentadas, umas mais 
radicais que outras, 
chegando-se mesmo 
a propor o corte do 
trânsito na Avenida 
da Índia, mesmo ali 
ao lado, acabou por 
prevalecer o bom 
senso e a serenida-
de. Ainda com a sala 
completa cheia a pro-
posta fi oi aprovada 
por larga maioria dan-
do um mandato claro 
à Direcção Nacional 
para organizar uma 
grande manifestação 
nacional, em Lisboa, 
no 34.º aniversário da 

ADFA, que ocorrerá em 14 de Maio. A DN fi cou igualmente 
mandatada para entregar um documento ao Presidente da As-
sembleia da República e para continuar os contactos com o Go-
verno e com outras entidades. 
O presidente da DN retomou a palavra com “Vivas” à ADFA, 
congratulou-se pela coesão manifestada e por serem os asso-
ciados reunidos em Assembleia a decidir sobre tão momentoso 
problema. Prometeu que a Direcção Nacional vai cumprir, na ín-
tegra, o que a Assembleia-Geral Nacional acabou de deliberar.
A reunião magna da ADFA terminou em clima de euforia, pelo 
que se antevê que o 14 de Maio de 2008 será marcado por uma 
grande jornada de luta pelos direitos dos defi cientes militares, se 
até lá o Governo não der mostras de reposição dos direitos retira-
dos e de satisfação das reivindicações apresentadas no documento 
“Estratégia Reivindicativa da ADFA” aprovado na Assembleia-
Geral Nacional Extraordinária de 27 de Outubro de 2007. 

Sob o signo da participação, fi rmeza e exigência

QQ

ASSEMBLEIA-GERAL NACIONAL DECIDIU 
MANIFESTAÇÃO PÚBLICA PARA 14 DE MAIO
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Audiência com Mira Gomes confirma que não haverá novidades para já

N a sequência da audiência que 
Sua Excelência o Secretário 
de Estado da Defesa Nacional 

e dos Assuntos do Mar, concedeu à 
ADFA (Presidente da MAGN, Presi-
dente da DN e Presidente do CFN),  
no dia 4 de Abril e tendo em conta 
a premência dos assuntos a serem 
discutidos na AGNO de 19 de Abril, 
quis a DN ouvir por parte do Gover-
no o resultado das respostas ao docu-
mento “ Estratégia Reivindicativa “.
Assim, em relação à saúde aquele 
membro do Governo, Dr. Mira Go-
mes foi peremptório em dizer que 
para o ano de 2008/2009, "não have-
ria nada e em 2010, talvez”.
Em relação às carreiras militares, 
garantiu que as mesmas ficariam 
de acordo com as reivindicações da 
ADFA, que é o respeito pelo Decreto 
Lei 43/76, de 20 de Janeiro.
No que se refere ao IAS, garantiu 
que da parte do Ministério da Defesa 
Nacional e de acordo com o parecer, 
enviado à ADFA dos serviços da Di-
recção Geral de Pessoal e Recruta-
mento Militar, o qual reconhece que 
o cálculo do abono e da prestação 
suplementar de invalidez deve ser 
calculado pelo Ordenado Mínimo 

Nacional e não pelo Indexante de 
Apoio Social. Mais tarde informou 
que estava feita uma proposta legis-
lativa, estando a promover os con-
tactos com a Secretaria de Estado do 
Orçamento.
No que diz respeito aos vários ou-
tros assuntos, garantiu à DN que os 
mesmos se encontravam em estudo e 
desenvolvimento nos vários departa-
mentos daquele Ministério. Sobre o 
IRS, iria confirmar junto da Secreta-
ria de Estado dos Assuntos Fiscais o 
ponto da situação e fazer a confirma-
ção de uma  eventual proposta com o 
colega do Governo.
A 10 deste mesmo mês e quando do 
encerramento da 21ª CPAE/FMAC, o 
Senhor Secretário de Estado da Defe-
sa Nacional, informou a ADFA, que 
se confirmava uma proposta, e que 
a Secretaria de Estado dos Assuntos 
Fiscais daria conhecimento à ADFA, 
o que aconteceu na tarde do dia 18 
de Abril. O Secretário de Estado da 
Defesa Nacional, durante a audiência 
reconheceu a justeza das nossas rei-
vindicações, de todas, mas também 
manifestou que a ADFA criou eleva-
da expectativa aos associados em re-
lação às propostas Governamentais. 

A ADFA devolveu esta responsabili-
dade, chamando a atenção, que terá 
sido da parte dos governantes que 
a expectativa  foi criada, pelo então 
Ministro da Defesa Nacional, Dr. 
Luis Amado em relação à saúde, pelo 
Secretário de Estado dos Assuntos 
Fiscais, Dr. Amaral Tomás, pela pró-
pria Defesa Nacional em relação ao 
IAS e a outras propostas, tais como:
- Morosidade dos processos que se 
encontram nos Estados Maiores em 
particular no do Exército;
- Questões dos Deficientes das For-
ças Armadas, residentes em Angola, 
Moçambique e Guiné-Bissau.

A ADFA, também, aqui manifestou 
a posição inequívoca do reconheci-
mento do Estatuto dos Deficientes 
Militares, nas pessoas de Suas Exce-
lências o Presidente da República e 
Presidente da Assembleia da Repú-
blica e de toda a Instituição Militar.
A ADFA reconhece a importância 
deste encontro, mas face à inexistên-
cia de resultados concretos e de acor-
do com a decisão da AGNO de 27 
de Outubro/07, informou o Senhor 
SEDNAM que se nada mudasse até 
à Assembleia Geral de 19 de Abril, 
iria manifestar publicamente o seu 
descontentamento.  

Para o ano de 2008/2009, "não haveria nada e em 2010, talvez”

CoimBra
Todos à Manifestação dia 14/05/08 (quarta-feira) em Lisboa

A Delegação reservou 6 autocarros com saída prevista às 9H00 
(junto ao Estádio Universitário) – Ponte Santa Clara

Preço p/ pessoa - € 5,00
Levar farnel (Sandes)

PorTo
AUTOCARROS PARA TRANSPORTE 

DE ASSOCIADOS NO DIA 14 DE MAIO
A Delegação do Porto organiza a viagem em autocarro, para os associados que quei-
ram estar presentes em Lisboa, no dia 14 de Maio, na manifestação pública.
RELAÇÃO DE AUTOCARROS
AUTOCARRO Nº 1 - Partida do Porto (Sede da Delegação), pelas 08H00
AUTOCARRO Nº 2 - Partida de Santa Maria da Feira (Junto ao núcleo da ADFA), 
pelas 08H00
AUTOCARRO Nº 3 - Partida de Santo Tirso às 06H15 (Junto à Central de Cami-
onagem), com passagem em Paços de Ferreira às 07H00 (Junto ao Tribunal), por 
Lordelo às 07H15 (Monumento ao Ciclista), por Rebordosa às 07H30 (Junto às Bom-
bas Galp) e por Valongo às 07H45 (Junto à Caixa Geral de Depósitos)
AUTOCARRO Nº 4 - Partida de Arcos de Valdevez às 06H00 (Central de Cami-
onagem), com passagem por Ponte da Barca às 06H15 (Fonte de São João), por Ponte 
de Lima às 06H30 (Central de Camionagem), por Viana do Castelo, às 07H15 (Pav. 
Gimnodesportivo), por Esposende às 07H30 (Bombas Galp), por Póvoa de Varzim às 
07H45 (Praça do Almada) e por Vila do Conde às 08H00 (Junto ao Jardim)
AUTOCARRO Nº 5 - Partida de Vila Real às 06H00 (Junto ao Cabanelas), por pas-
sagem em Lixa às 07H00 (No cruzamento do Auto da Lixa), por Penafiel às 07H20 
(Bombeiros Voluntários) e por Paredes às 07H30 (Junto ao Palácio de Justiça)
INSCRIÇÕES:

- Serviço de Atendimento (TELF: 228 347 201)

E ste ano as comemorações do 
Dia do Combatente (9 de Abril) 
foi antecipado para o dia 5, em 

virtude da realização da 21.ª Reunião 
da CPAE, como referimos noutra pá-
gina deste jornal. 
As cerimónias nacionais centraram-
se, como de costume, no Mosteiro da 
Batalha junto ao túmulo do Soldado 
Desconhecido e foram presididas 
pelo Secretário de Estado da Defe-
sa Nacional e dos Assuntos do Mar, 
Dr. João Mira Gomes. Entre as en-
tidades presentes viam-se o General 
CEMGFA, os Chefes dos Estados-
Maiores dos três Ramos das Forças 
Armadas, o Presidente da Comissão 
Parlamentar de Defesa, Dr. Miranda 
Calha, e vários Adidos Militares es-
trangeiros. A ADFA foi representada 
pelo presidente e pelo secretário da 
Direcção Nacional.
Neste 90.º aniversário da Batalha 
de La Lys o orador convidado foi o 

General Rocha Vieira que dissertou 
sobre a Condição Militar e sobre o 
papel das Forças Armadas como ga-
rante da independência, da liberdade 
e dos valores das Nações. A dado 
passo do seu discurso afirmou: “Pe-
rante dois camaradas nossos, tomba-
dos em combate em terras da Euro-
pa e em terras de África, afirmamos 
e honramos aqueles que, sujeitos à 
condição militar, venceram a luta 
pelo prestígio pagando como preço a 
própria vida. 
Todos os que tombaram em combate, 
todos os que perderam uma parte da 
sua vida em nome do dever militar, 
têm direito à nossa homenagem. É 
isso que distingue os homens livres 
dos escravos. Pouco importa se ven-
ceram ou perderam a guerra em que 
morreram. Quem combate, quando 
combate, não conhece o fim da His-
tória. Não tem a distância do crítico, 
nem a serenidade do historiador.”

Dia do Combatente
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"Morte na Picada"
O livro de estreia do jornalista Henrique 
Antunes Ferreira, chefe de redacção do 
Diário de Notícias e fundador da rádio 
TSF, retrata as experiências do autor, 
nos seus cincos anos de serviço militar 
obrigatório (dois dos quais foram pas-
sados em Angola). Trata-se de um con-

junto de trinta  short-stories que reúnem 
acontecimentos fi ctícios e reais, que pre-
tendem servir de "espelho para a mente 
dos jovens soldados no Ultramar, evo-
cando toda uma série de experiências".
Joaquim Vieira, jornalista da Rádio 
Televisão Portuguesa e ex-director de 

programas da RTP, assina o prefácio e 
destaca a composição entre "o insólito 
apontamento e o enredo imprevisto, e 
tudo poderia passar facilmente por efab-
ulação"; os enredos são denominados 
por "uma urgência vital de sexo ou de 
sangue".

Fevereiro
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2 – Por cada dependente com defi ciência bem como 
cada ascendente com defi ciência: Euros 604,50
3 – São dedutíveis à colecta 30% da totalidade das 
despesas efectuadas com a educação e reabilitação do 
sujeito passivo ou dependentes com defi ciência.
4 – São dedutíveis à colecta 25% da totalidade dos 
prémios de seguros de vida que garantam exclusi-
vamente os riscos de morte, invalidez ou reforma 
por velhice, neste último caso desde que o benefício 
seja garantido após os 55 anos de idade e 5 anos de 
duração do contrato e em que aqueles fi gurem como 
primeiros benefi ciários. A dedução dos prémios de 
seguros não pode exceder 15% da colecta do IRS.
5 – É dedutível à colecta, a título de despesas de acom-
panhamento, Euros 806,00, por cada sujeito passivo 
ou dependente, cujo grau de incapacidade permanente 
seja igual ou superior a 90%.
6 – Por cada sujeito passivo Defi ciente das Forças 
Armadas (DL 43/76, de 20JAN) e Grande Defi cien-
te das Forças Armadas (DL 314/90, de 13OUT): 
Euros 1.813,50.
7 – As deduções previstas em 1, 5 e 6 são cumula-
tivas.

Planos Poupança-Reforma 
(artigo 21.º do EBF)
São deduzidos à colecta do IRS 20% dos valores apli-
cados no respectivo ano por sujeito passivo não casado, 
ou por cada um dos cônjuges não separados judicial-
mente de pessoas e bens, com os seguintes limites:

–  Euros 400,00 por sujeito passivo com idade inferior 
a 35 anos;

–  Euros 350,00 por sujeito passivo com idade compre-
endida entre os 35  e os 50 anos;

–  Euros 300,00 por sujeito passivo com idade superior 
a 50 anos.

Taxas (artigo 68.º do CIRS)
(vide quadro supra)
Quantitativo do rendimento colectável, quando superior 
a Euros 4.544,00, é dividido em duas partes: uma, igual 
ao limite do maior dos escalões que nele couber, à qual se 
aplica a taxa da coluna (B) correspondente a esse escalão; 
outra, igual ao excedente, a que se aplica a taxa da coluna 
(A) respeitante ao escalão imediatamente superior.

Policiamento de Proximidade – Idosos em Segurança
Programa Apoio 65

Com o intuito de aproximar a Polícia 
da população foi criado o Progra-
ma Apoio 65; o conceito “Policia-

mento de Proximidade” pretende trazer a 
polícia até às populações, torná-la visível, 
e prevenir/evitar situações de risco.
Este processo, iniciativa do Ministério 
da Administração Interna, pretende re-
forçar a segurança nos locais públicos 
frequentados por idosos; criar um siste-
ma de ligação imediata entre os órgãos 
policiais e a população; promover a ins-
talação de telefones nas residências em 
áreas mais isoladas; estabelecer uma li-
gação entre as várias entidades de apoio 
aos idosos, prevenindo as situações de 
isolamento.

Este programa, efectuado por equipas 
de agentes preparados para apoiar e 
aconselhar conta ainda com a colabo-
ração de instituições de apoio domi-
ciliário, com quem mantém uma rede 
de informações úteis, com o intuito de 
prevenir problemas; pretende-se, ainda, 
que os funcionários destas instituições 
tenham uma formação dentro da àrea 
da segurança.
Para se informar em relação a este pro-
grama contacte as forças policiais da 
área da sua residência, e lembre-se que 
a segurança é responsabilidade de todos, 
e que o melhor método é prevenir.

SAS

E para prevenir siga estes conselhos:
–  Certifi que-se que deixou as janelas e portas fechadas, sempre que sai.
–  Um óculo e uma corrente de segurança, é uma maneira de assegurar a identi-

fi cação das pessoas desconhecidas, antes de lhes facultar a entrada.
–  Tenha sempre à mão os números de telefone úteis: Polícia, Bombeiros, Hos-

pital…
–  Quando se ausentar por longos períodos, informe a polícia da sua área de 

residência.
–  Não deixe acumular correspondência na sua caixa do correio, dando a ideia 

que se encontra ausente.
–  Transporte consigo apenas o dinheiro indispensável e evite usar objectos de 

valor.
–  Tenha atenção ao circular na rua: não transporte malas do lado de fora do 

passeio, não circule sozinho de noite, não comente de ausências, nem conte 
pormenores dos seus hábitos.

Miguel Pinheiro Cerqueira
natural de Rio Tinto, Gondomar
serviu na CCS do B-1896

A todos os familiares dos nossos 
associados apresentamos as nossas 

mais sinceras condolências
Associados Falecidos

Manuel Martins Simão
natural de Santana de Cambas,
Mértola
serviu na Companhia 368

Humberto da Silva Santos
natural de Atouguia da Baleia,
Peniche
serviu na C.ª 2603-B.2888

Armando Escaleira da Eira
natural de Vilarinho de Samardã,
Vila Real
serviu na Bat. Caç. - 2904 - Angola

António de Sousa Leal
natural de Lordelo, Paredes
serviu na E.P.E.

Gracinda Fernandes da Silva
natural de Vila de Andorinho,
Vila Nova de Gaia
viúva de Leonídio Alves Monteiro

Adelino Firmino Rodrigues
Artur Manuel Marques Ferreira
Fernando dos Santos Almeida de Castro
Francisco António Gromicho Balseiro
Fernando Ribeiro Anselmo da Cruz
Horácio da Silva Mourão
João Teixeira de Carvalho
Jaime Mucavata Chongo
Joaquim João dos Santos Pina
Joaquim Osório
José Joaquim Barbosa Martins Lopes
Manuel Agonia Mato da Aurora
Manuel Coelho Baldaia
Manuel Constantino das Neves Ferreira
Manuel Filipe da Silva Fernandes
Manuel Loureiro de Sousa
Maria Fernanda da Costa Gomes Xavier de 
Brito
Maria Florinda Pereira da Fonseca
Maria de Lurdes Ferreira Pereira Simão
Maria José Correia Nunes Morais Pereira
Maria Madalena Santos Gonçalves
Rosa de Jesus Raposo
Rufi no José Rodrigues Cordeiro

Novos Associados

Por lapso no último número do Elo, voltamos a publicar as indicações referentes há
associada Gracinda Fernandes da Silva. Pelo facto pedimos desculpa.
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P ara assinalar os 34 anos do 25 
de Abril de 1974, a Direcção 
Nacional e a Direcção da De-

legação de Lisboa organizaram, na 
tarde do dia 24, um Colóquio para 
debater questões ligadas à Revolução 
dos Cravos e à luta que a ADFA tem 
travado ao longo de todos estes anos 
para conquistar e garantir os seus di-
reitos. 
Para avivar memórias e partilhar ex-
periências esteve connosco o Almi-
rante Martins Guerreiro, antigo Con-
selheiro da Revolução, e um amigo 
de longa data da ADFA. 

Falou sobre o período revolucionário 
que viveu por dentro e respondeu a 
várias questões ligadas ao período 
agitado que se viveu nos primeiros 
anos da Revolução, em que se teve de 
fazer face às consequências do corte 
radical com o passado que trouxe um 
enorme cortejo de problemas sociais 
e políticos para dar solução urgente, 
como foi o caso das lutas laborais, da 
agitação nos quartéis, do equilíbrio 
precário entre o poder político e o 
poder militar, da descolonização, da 

construção e consolidação 
da Democracia. Sobre a des-
colonização reconheceu que 
houve muitas coisas que não 
correram bem dada a forma 
apressada como as coisas se 
foram passando no terreno, 
após o cessar-fogo nas várias 
frentes da guerra. Deu escla-
recimentos sobre algumas 
dessas situações cujo desfecho 
não foi dos melhores, referin-
do, por exemplo, o abandono a 
que fi caram votados os comba-
tentes africanos que integraram 

as fi leiras das Forças Armadas Por-
tuguesas e que não benefi ciaram de 
qualquer programa que acautelasse 
as previsíveis consequências dessa 
opção após a independência dos ter-
ritórios ultramarinos. Muitos desses 
combatentes tiveram destinos bem 
dramáticos e ainda hoje sofremos 
com essa lacuna da descolonização. 
A Direcção Nacional lembrou a liga-
ção do Almirante Martins Guerreiro 
à ADFA e realçou o papel que este 
antigo conselheiro da Revolução 

t e v e 
no desfecho positivo do 

processo de reivindicação da as-
sistência médica e medicamentosa 
para os defi cientes militares e seus 
dependentes, em pé de igualdade 
com os militares no activo, na re-
serva ou na reforma. Na verdade, 
Martins Guerreiro, juntamente com 
Vasco Lourenço, Costa Neves, Mar-
ques Júnior e Vítor Crespo, esteve 
ao lado das pretensões da ADFA 
na extensão do sistema de Assis-
tência na Doença aos Militares 
(ADM) aos defi cientes das Forças 
Armadas, culminando este proces-
so na aprovação da legislação que 
contemplou essas reivindicações 
da ADFA. Essa decisão teve lugar 
no dia 26 de Outubro de 1982 e foi 
um dos últimos actos legislativos 
do Conselho da Revolução antes 
da sua extinção. Para este desfecho 
positivo foi necessária uma inten-
sa e fi rme acção negocial conduzi-
da pela então Direcção Central da 
ADFA junto dos Conselheiros da 

Revolução e das Chefi as Militares 
como dá conta a primeira página do 
ELO de Outubro de 1982. 
Então como agora, que nos estão a 
querer retirar direitos no que se re-
fere à assistência médica e medica-
mentosa, foi necessário conduzir 
uma paciente e intransigente acção 
de contactos com os órgãos do po-
der político e militar para que não se 
cumprisse aquela máxima popular 
que diz que quem não aparece, quem 
não marca a sua presença e as suas 
razões acaba no esquecimento. E esta 
liberdade de afi rmação foi umas das 
conquistas de Abril. 
No fi nal do colóquio o presidente da 
DN ofereceu ao Almirante Martins 
Guerreiro um placa gravada em agra-
decimento pelo apoio e amizade que 
sempre tem demonstrado para com a 
ADFA e as suas causas.
O convívio e a conversa familiar 
continuou durante o jantar que foi 
servido no restaurante da sede nacio-
nal, que contou com grande número 
de associados. 

recimentos sobre algumas 
dessas situações cujo desfecho 
não foi dos melhores, referin-
do, por exemplo, o abandono a 
que fi caram votados os comba-
tentes africanos que integraram 

t e v e Revolução e das Chefi as Militares 
como dá conta a primeira página do 

O 25 de Abril na ADFA

A nossa reivindicação em relação à saúde militar
Com a publicação do Decreto-Lei n.º 
167/2005, de 23 de Setembro, a com-
participação na assistência medica-
mentosa passou a reger-se pelo regime 
da ADSE, pelo que os defi cientes das 
Forças Armadas (todos os militares 
defi cientados ao serviço das Forças 
Armadas) perderam a comparticipa-
ção a cem por cento como decorria 
do regime jurídico anterior a este di-
ploma (Despacho 115/MDN/1992 e 
Despacho 221/MDN/1995).
A assistência medicamentosa na parte 
relacionada com a defi ciência conti-
nua a ser comparticipada a cem por 
cento, pelo respectivo Ramo das For-

ças Armadas, desde que os medica-
mentos sejam adquiridos em farmá-
cias militares.
A Portaria n.º 1394/2007, de 25 de 
Outubro, que veio regulamentar a as-
sistência na doença aos benefi ciários 
da ADM quanto ao pagamento das 
despesas de saúde decorrentes de aci-
dentes de serviço e doenças profi ssion-
ais, apenas refere, no que é aplicável 
aos defi cientes das Forças Armadas, 
que “o pagamento das despesas de 
saúde é da responsabilidade do ser-
viço de saúde militar do ramo das For-
ças Armadas a que pertence o militar 
incapacitado” (artigo 1.º, n.º 2).

Por sua vez, o n.º 1, do artigo 2.º da 
mesma Portaria refere que os Ramos 
das Forças Armadas “asseguram a 
organização de todos os processos 
referentes a acidentes de serviço e 
doenças profi ssionais dos militares” e 
o n.º 2 contempla que os respectivos 
Ramos asseguram ainda, directa-
mente ou através de terceiros, “a) 
As prestações de natureza médica, 
cirúrgica, de enfermagem, hospitalar, 
medicamentosa e quaisquer outras, 
incluindo tratamentos termais, fi siote-
rapia e o fornecimento de próteses e 
ortóteses, seja qual for a sua forma, 
desde que necessárias e adequadas ao 

diagnóstico ou ao restabelecimento 
do estado de saúde físico ou mental e 
da capacidade de trabalho ou de gan-
ho do sinistrado e à sua recuperação 
para a vida activa; b) O transporte e a 
estada, designadamente para observa-
ção, tratamento, comparência perante 
juntas médicas ou actos judiciais.”
Neste sentido, a ADFA reivindica a 
adopção de medida legislativa que 
preveja para todos os defi cientes das 
Forças Armadas a comparticipação a 
cem por cento das despesas suporta-
das com cuidados médicos decorren-
tes de lesões/doenças não relaciona-
das com a defi ciência.
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Efemérides
1 de Maio de 1960 – O avião espião americano 
U2, pilotado por Francis Gary Powers é abatido 
sobre a União Soviética, provocando uma crise di-
plomática.
1 de Maio de 1974 - O político português Mário 
Soares regressa do seu exílio na França.
2 de Maio 1968 – França: início das manifestações 
estudantis de Maio de 1968.
4 de Maio 1979 - Margaret Thatcher é a primeira 
mulher eleita como chefe do governo britânico.
6 de Maio 1840 - A Inglaterra realiza a primeira 
emissão de selos postais do mundo, o one penny 
black. 

6 de Maio de 1889 - A Torre Eiffel é ofi cialmente 
aberta ao público durante a Exposição Universal 
em Paris. 
9 de Maio de 1994 - Nelson Mandela torna-se o 
primeiro presidente negro da África do Sul.
10 de Maio de 1940 - Segunda Guerra Mundial: 
Começa a guerra-relâmpago (Blitzkrieg) contra 
os Países Baixos, a Bélgica e o Luxemburgo com 
uma ofensiva generalizada do exército alemão na 
frente ocidental.
13 de Maio de 1888 - Sanção da Lei Áurea, abo-
lindo a escravidão no Brasil.
13 de Maio de 1917 - Três crianças declaram te-

rem visto uma aparição da Virgem Maria sobre 
uma azinheira, na Cova da Iria, perto de Fátima.
19 de Maio de 1954 - Catarina Eufémia é morta 
a tiro pelo tenente Carrajola da GNR, tornando-se 
assim um símbolo da resistência ao Estado Novo.
24 de Maio 1940 - O primeiro vôo bem-sucedido 
de um helicóptero monorrotor é realizado por Igor 
Sikorski.
28 de Maio de 1926 - Em Portugal, um golpe de 
estado leva à queda da I República e abre caminho 
à implantação do Estado Novo.
31 de Maio - Dia Mundial de Luta contra o Ta-
baco

3.º Campeonato do Mundo de Ciclismo INAS-FID

Marco Chagas marca presença na apresentação do Mundial
Teve lugar, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Ida-
nha-a-Nova, a Conferência de Imprensa de apresentação 
do 3.º Campeonato do Mundo de Ciclismo para pessoas 
com Defi ciência Intelectual.
Organizado pela ANDDEM/ANDDI-Portugal (Associa-
ção Nacional de Desporto para a Defi ciência Intelectual) 
em parceria com a Câmara Municipal de Idanha-a-Nova 
e a ACIN (Associação de Cicloturismo de Idanha-a-
Nova), este Campeonato irá decorrer entre os dias 15 e 21 
de Maio e contará com a presença de 10 países (Bélgica, 
Espanha, EUA, Guiné, Hungria, Mali, Nigéria, Polónia, 

Portugal e República Checa) num total de 150 pessoas 
entre ciclistas, equipa técnica e staff.
Na conferência de imprensa marcarão presença João 
Pardal, Presidente da ANDDEM/ANDDI-Portugal, Ál-
varo Rocha, Presidente da Câmara Municipal de Idanha-
a-Nova, João Cordeiro Afonso, Presidente da ACIN e o 
ex-ciclista Marco Chagas que é, igualmente, o patrono 
do evento. 
Na conferência, decorrerá, também, a assinatura do Pro-
tocolo entre as três entidades organizadoras do Mundial 
de Ciclismo.

Torneio Internacional de Manchester

Selecção Nacional de Goalball prepara-se para o Europeu
A Selecção Nacional de Goalball já regressou do 
Torneio Internacional de Manchester, onde terminou 
a competição em 7..º lugar.
Portugal teve uma prestação bastante positiva, uma 
vez que esteve em competição com grandes potências 
do Goalball como a Espanha e a Bélgica. A selecção 
lusa já não participava em competições internacio-
nais desde Maio de 1999, ano em que participou num 
Torneio Internacional na República Checa.
No pódio fi caram as selecções da Espanha (19 pon-
tos), da Bélgica (16 pontos) e da Argélia (13 pontos).

José Silva, Seleccionador Nacional, salientou a 
importância desta competição como forma de 
aumentar a experiência dos jogadores portu-
gueses. “Apesar dos objectivos não terem sido 
alcançados (fi car nos quatro primeiros), o Tor-
neio proporcionou uma experiência a nível in-
ternacional aos nossos Atletas, o que permite, 
igualmente, preparar a participação portuguesa 
no Campeonato da Europa de Goalball – Divi-
são C que irá decorrer em 2009” referiu o Selec-
cionador.

Classifi cação Final: 
1.º Espanha 19 pontos
2.º Bélgica 16 pontos
3.º Argélia 13 pontos
4.º Turquia 12 pontos
5.º Irão 10 pontos
6.º Inglaterra 7 pontos
7.º Portugal 4 pontos
8.º Arábia Saudita 0 pontos

Resultados:
Portugal 3 – Turquia 6
Portugal 3 – Inglaterra 3
Portugal 10 – Arábia Saudita 3
Portugal 6 – Argélia 9
Portugal 2 – Espanha 6
Portugal 5 – Bélgica 6
Portugal 2 – Irão 3
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Icones do 25 de Abril

N o último 25 de Abril o Presidente da República Dr. Cavaco Silva declarou que “os mais novos, sobretudo, quando interrogados sobre o que sucedeu 
em 25 de Abril de 1974 produzam afirmações que surpreendem pela total ignorância”. É contra esta ignorância e tentando contribuir para a ausência 
da mesma que abordamos duas questões relacionadas com o 25 de Abril, e que habitualmente não são do conhecimento geral: as senhas (no caso, 

musicais) que despoletaram os acontecimentos dessa madrugada, resultando numa revolução pacífica (lamentaram-se, apenas, a morte de quatro pessoas, 
embora tenha mudado avida de muitos mais) e os cravos quer deram nome à revolução.

As senhAs
O Movimento das Forças Armadas 
decidiu que o dia 25 de Abril de 
1974, seria o dia em que, concertan-
do os esforços nos quartéis espalha-
dos pelo país, avançaria sobre Lisboa 
e destituiria do Poder aqueles que, já 
há várias décadas mantinham o país 
“orgulhosamente só” na sua visão 
nacionalista e impediam o fim do co-
lonialismo. 
Não estando na era dos telemóveis, e 
precisando os militares de coordenar 
as suas saídas dos quartéis - assim 
como, confirmar que o Movimento 
das Forças Armadas estava em mar-
cha – sentiam necessidade de recorrer 
àquele que seria o meio de comunica-
ção por excelência da altura: a rádio.
Contactaram-se, assim, alguns res-
ponsáveis de programas radiofóni-
cos, e acordou-se na difusão de duas 
canções da época.
A primeira, a que desecadearia o 
Movimento seria difundida aos mi-
crofones dos Emissores Associados 
de Lisboa, no programa de João 
Paulo Dinis, às 22h55m da véspe-

ra de dia 25. A música cantada por 
Paulo de Carvalho, era “E Depois do 
Adeus…”, e a este acontecimento fi-
cou para sempre ligada.
Para servir de ordem de saída dos 
quartéis foi emitida a canção “Grân-
dola, Vila Morena”, de José Afonso 
(gravação de Leite Vasconcellos).
A segunda senha foi dufundida no 
programa Limite, na Rádio Renas-
cença, e era apresentado por Manuel 
Tomás.
Esta senha foi emitida pela 00h20m 
do dia 25 e foi seguida pela leitura 
de poemas de Carlos Albino, jorna-
lista do República, que tinha ficado 
responsável pela sincronização do 
Movimento das Forças Armadas.

O CrAvO
É na maioria das vezes reconhecido 
como símbolo, por excelência, do 25 
de Abril; tornou-se um símbolo da 
revolução, mas como lhe foi dada tal 
importância é muito mais difícil de 
averiguar!
Vários motivos são indicados. Todas as 
versões são válidas e repartem-se por:

- um casamento, que pelo desenrolar 
dos acontecimentos, não se realizou, 
devido ao fecho das conservatórias;
- Ao carregamento de uma florista, 
para um hotel;
- Um carregamento de cravos, 
para exportação, que pelo encer-
ramento do aeroporto, fôra en-
viado para o Rossio;
- E flores para oferecer às se-
nhoras, pelo aniversário de um 
restaurante (aos senhores seriam 
oferecidas garrafas de vinho do 
Porto).
Nenhuma dessas hipóteses pode 
ser confirmada como sendo a 
verdadeira, sabemos, apenas, que 
os cravos vermelhos foram 
distribuídos aos soldados que 
representando (intencional-
mente, ou não) a intenção 
não-violenta das suas acções, 
as colocaram nos canos das 
espingardas.
A flor tornou-se mesmo o 
nome por que este levanta-
mento (inicialmente militar e 
depois de toda a população) 

ficou conhe-
cido: a Re-
volução dos 
Cravos.

A Associação dos Deficientes das 
Forças Armadas está diferente, para 
melhor e se melhor não está é porque 
os associados não querem, como o 
demonstraram na Assembleia Geral 
ao rejeitarem a proposta  da D. N. da 
ida ao Parlamento, como forma de 
atingir os seus objectivos de alcançar 
os direitos perdidos por causa do tal 
célebre memorando e do aproveita-
mento do Governo em retirar direitos 
adquiridos. Como se pode ver  e sen-
tir a ADFA está diferente.
A saúde a 100% é inquestionável 
para todos os deficientes militares, 
assim como a reposição das isenções 
em sede de IRS das pensões, a com-
pra de carro utilitário dos deficien-
tes em serviço pela entidade militar, 
que foi onde se deficientaram e não 
pela decisão da Junta do Centro Re-
gional de Segurança Social da àrea, 
o direito a quem se deficientou, em 
zona de campanha e que está em ser-
viço, deve passar para campanha, as 
viúvas, que vencem pensões de cem 
e cento e onze Euros, devem passar 

já para valores aceitáveis, ou seja, 
no mínimo iguais às pensões que 
os maridos, deficientes, venciam, 
e porque não puxar as pensões dos 
deficientes em serviço, no mínimo, 
para os valores do salário mínimo 
nacional e quanto ao IAS, que al-
terou  a actualização das pensões 
dos deficientes das Forças Armadas, 
deve ser  já actualizado pelos valores 
do salário mínimo nacional.
A Assembleia Geral Nacional, de 19 
de Abril, foi despoletar, mais uma 
vez, para a realidade daquilo que os 
políticos e governantes pensam dos 
homens que lutaram e sofrem pelos 
valores da liberdade e da paz, va-
lores que estão esquecidos ou não 
são reconhecidos pelo Sr. Ministro 
da Defesa Nacional. A exemplo na 
conferência organizada pela FMAC, 
em Lisboa, o Sr,. Ministro presidiu à 
sessão de abertura e nem uma pala-
vra de boas vindas às Delegações dos 
mais de 40 países presentes e muito 
menos à Liga e à ADFA e aos seus 
deficientes militares em particular! 

Seguiu-se a homenagem aos heróis  
que combateram na grande guerra, 
de 1914 a 1918, em França, que tom-
baram no campo de batalha, naquela 
que ficou conhecida como a batalha 
de La Lys. Na cerimónia realizada 
no cemitério português em França, 
o Sr. Ministro comparou os valores 
da paz, defendidos por estes bra-
vos heróis, aos defendidos hoje nas 
missões de paz, na Bósnia, Kosovo 
e Iraque. Como que tenha compara-
ção possível o que foi o inferno das 
trinxeiras, em que enfrentaram o frio, 
a lama, o barulho ensurdecedor dos 
bombardeamentos, a fraca alimenta-
ção, passando fome , sentiram medo, 
desolação e cansaço, comparar este 
terror às missões de paz em que hoje 
e muito bem se tem tudo, pode ser 
considerado crime de guerra!
Desta forma se lamenta o que o Sr. 
Ministro da Defesa Nacional não 
tenha, nem sequer entenda, o justo 
reconhecimento, na luta pelos va-
lores da paz a todos os que tombaram 
no campo de batalha das guerras do 

Ultramar e dos que carregam no cor-
po as marcas dessa mesma guerra, 
que levaram aqueles países à inde-
pendência e à paz, paz e liberdade  
de que Portugal tem disfrutado. Per-
gunta-se: à custa do sangue, suor e 
lágrimas, de quem?
O Sr. Ministro e este Governo tem 
dado sinais claros do que não quer 
reconhecer, mas sim, sugar aos ho-
mens que combateram na defesa dos 
valores da Pátria, da liberdade e da 
paz, valores dignos e nobres de quem 
deu tudo na sua juventude e para toda 
a vida ficou marcado e a sofrer
Pese embora não esteja de acordo 
com a estratégia aprovada na As-
sembleia Geral, acredito no trabalho 
desenvolvido por esta Direcção Na-
cional, que com certeza vai levar à 
reposição dos direitos que nos foram 
tirados, à actualização dos postos, 
carreiras e escalões, fazendo valer 
escrupulosamente o cumprimento e 
que seja regulamentado o Dec- Lei 
43/76 de 20 de Janeiro.
A união e coesão existe. Tem a pala-

valores ADFA
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Este ano festeja-se 40 anos passados so-
bre a Revolução Estudantil de Maio de 
1968, em França.
A Fundação Mário Soares (para além de 
outras instituições) está a promover um 
conjunto de debates, para além de uma 
exposição de cartazes, para assinalar es-
tes acontecimentos que (conjuntamente 
com outros que referimos em caixa) tor-
naram este um dos anos mais agitados 
do século XX.

em França
Apesar de culminarem em Maio, os 
acontecimentos que resultaram na Revo-
lução Estudantil, tinham-se iniciado em 
8 de Janeiro, altura em qque o Ministro 
da Juventude e Desporto François Mis-
toffe, de visita à Universidade Nanterre, 
é fortemente vaiado pelos estudantes.
Em termos internacionais o mundo de-
parava-se com a guerra entre Estados 
Unidos da América e o Vietname, e a 
forte contestação que começava a gras-
sar um pouco por todo o mundo contra 
as pretensões americanas.
Em França este movimento também já 
se iniciara, e em 20 de Mar-
ço a agência American Ex-
press é atacada como for-
ma de protesto, sendo logo 
dois dias depois, criado o 
Movimento 22 de Março, 
por estudantes de Nanterre 
que ocuparam um edifício 
administrativo desta uni-
versidade.
Daniel Cohn-Bendit enca-
beçava este movimento e 
encabeçaria os aconteci-
mentos seguintes.
Devido aos acontecimentos 
a Faculdade de Letras en-
contrava-se encerrada, pelo 
que a 3 de Maio os estudantes exigiram 
a sua reabertura; em resposta o reitor 
convoca a polícia que detém vários alu-
nos. Destes confrontos em Quartier-La-
tin resultam vários presos e a ocupação 
das instalações universitárias, por parte 
dos estudantes.
A Daniel Cohn-Bendit juntam-se Ja-
cques Sauvegeot (vice-presidente da 
União Nacional dos Estudaantes Fran-
ceses) e Alain Geismar (secretário do 
Sindicato do Ensino Superior).
Entre 6 e 10 de Maio realizam-se mais 
manifestações reprimidas violentamente 
pela polícia, culminando no dia 11 de 
Maio com a convocação por parte das 
confederações sindicais de uma greve-
geral para o dia 13, que afectaria todo 
o país.
A Sorbonne é reaberta e retomada ime-
diatamente pelos estudantes.
Entre 15 e 21 de Maio a greve vai re-

cebendo novos partidários: os em-
pregados da Renault que tomam a 
fábrica de Cléon; a sede da Acade-
mia Francesa, é ocupada; a ORTF 
(televisão) é controlada por técnicos 
e jornalistas; o porto de Marselha e 
as centrais telefónicas e eléctricas, 
estão bloqueados.
A 21 de Maio o movimento já contava 
com cerca de sete milhões de trabalha-
dores, contando entre as suas fileira com 
Jean-Paul Sartre, filósofo que defendia a 
descolonização da Argélia e recusara em 
1964 o Nobel da Literatura.
No dia seguinte, a moção de censura 
apresentada contra o governo é perdi-
da e num golpe contra o movimento é 
retirada a autorização de permanência, 
em território francês, de Daniel Cohn-
Bendit (o estudante tinha nacionalidade 
alemã).
O governo, sindicatos e patrões assinam 
um acordo, a 27 de Maio, que prevê o 
aumento de salário mínimo, redução do 
horário de trabalho e diminuição da ida-
de da reforma.
Após a demissão do Ministro da Edu-

cação, a 30 de Maio, 
o General DeGaulle 
anuncia a dissolução do 
parlamento e convoca 
eleições antecipadas 
para Junho, eleições 
que deram ao governo 
uma maioria esmaga-
dora.
O movimento evapo-
rava-se, quase tão de-
pressa como quando se 
iniciara e ao contrário 
do esperado o partido 
gaullista saíra mais po-
deroso.

em Portugal
Em 1933 iniciara-se, em Portugal, o 
período denominado Estado-Novo, 
que duraria até 1968. Caracterizado 
por uma postura unipartidária tinha 
como bases o nacionalismo corpora-
tivo, o intervencionismo económico e 
social e o imperialismo colonial; ba-
sicamente isolacionista acabou por fa-
zer de Portugal um país voltado para 
si mesmo, enquanto lá fora decorriam 
uma série de acontecimentos que mu-
daram a face do mundo, como a guer-
ra civil espanhola e a Segunda Guerra 
Mundial.
Esta postura manteve-nos fora do desen-
rolar dos acontecimentos, mas não nos 
isolou das consequências internacionais 
que deles decorreram.
A partir do fim da Segunda Grande 
Guerra instalou-se mundialmente uma 
intenção de dar autonomia aos países 

colonizados, defendida pela comunida-
de internacional e pela Organização das 
Nações Unidas. A descolonização das 
“províncias ultramarinas” era recusada 
por Portugal que se encontrava “orgu-
lhosamente só” na sua política externa.
Em 1961 no Norte de Angola inicia-se 
uma revolta pró-libertação que rapida-
mente se alastra à Guiné e a Moçam-
bique; para reprimir esta revolta, são 
enviadas tropas para as colónias, inicia-
ra-se assim a Guerra 
Colonial.
A oposição que a pou-
co e pouco se levanta-
ra (e já que Salazar ti-
nha sido forçado pela 
comunidade interna-
cional) tentava or-
ganizar movimentos 
que proporcionassem 
o debate político, mas 
devido à manipulação 
eleitoral, nunca con-
seguiram ganhar as 
eleições. Muitos dos 
opositores foram per-
seguidos e obrigados 
à clandestinidade, à 
prisão e ao exílio.
As eleições de 1958 
abalaram o poder apesar do General 
Humberto Delgado não ter ganho, e fo-
ram o despoletar de uma série de acon-
tecimentos que pretendiam mostrar ao 
mundo o que se passava no nosso país, 
pelo que em 1961 se organizaram duas 
demonstrações opositoras ao regime, 
ambas protagonizadas por Henrique 
Galvão: o sequestro do paquete “Santa 
Maria”, jóia da marinha-mercante e o 
desvio do avião de carreira Casablan-
ca-Lisboa, usado para lançar panfletos 
sobre a capital em que se mencionava 
“a economia nacional e utltramarina 
esfrangalhada, a desonra das colónias 
e o sacrifício da nossa juventude numa 
guerra sem fim”.
É no início da década de 60 que se ini-
ciam, assim, os mais fortes protestos 
opositores ao regime. A estes aconteci-
mentos seguiram-se, em 1962, a crise 
académica que opôs estudantes univer-
sitários e o estado e a tentativa de golpe 
de estado por parte de oficiais liberais 
liderados pelo General Botelho Moniz 
(Ministro da Defesa).
A crise académica ficou a dever-se à 

proibição dos festejos do Dia do 
Estudante, ao que os estudantes 
da Universidade Clássica de Lis-
boa reagiram ocupando a cantina. 
Criado o Secretariado Nacional 
dos Estudantes e com o apoio 
dos estudantes de Coimbra, con-

vocou-se uma greve que foi violenta-
mente reprimida. A dificuldade de or-
ganização e a repressão acabaram por 
dissuadir os estudantes.
O Golpe Botelho Moniz também fracas-
sou, neste caso, devido não só à desor-
ganização como à denúncia. Na verdade 
o povo só se apercebeu da repentina mu-
dança ministerial.
Em 1968 espera-se uma reviravolta dos 

acontecimentos, dado 
que a 7 de Setembro, e 
ao cair de uma cadei-
ra, Salazar sofre um 
hematoma craneano 
irreversível. Améri-
co Tomás, presidente 
da República, chama 
Marcello Caetano para 
o substituir; apesar 
desta mudança e da 
hipótese de agilização 
do governo, o panora-
ma manteve-se. 
A guerra colonial 
que se arrastaria por 
13 anos (de 1961 a 
1974), mobilizaria oi-
tocentos mil homens, 
gastaria os recursos 

dos cofres nacionais e provocaria o exí-
lio auto-imposto de dezenas de milhares 
de homens que clandestinamente davam 
“o salto” para a liberdade.
Portugal via os seus recursos gastarem-
se na insistência isoladora de políticas 
de guerra contra os movimentos na-
cionalistas africanos, sofria os pesados 
embargos externos e delapidava a sua 
juventude que, obrigada a cumprir pe-
los menos dois anos de serviço militar, 
voltava ao seu país cansada e ferida, na 
alma e no corpo.
O fim da guerra que se adivinhava cada 
vez mais longe, e a recusa numa so-
lução política pacífica para a questão 
colonial, provoca um alinhamento das 
áreas financeiras, classe média e opera-
riado, intelectuais e por fim das Forças 
Armadas.
É deste alinhamento que nascem movi-
mentos clandestinos, como o Movimen-
to das Forças Armadas.
Este tinha como objectivos principais 
(conhecidos por 3 Ds): democratizar, 
descolonicar e desenvolver, e iriam ter 
a sua concretização e expressão máxima 
no dia 25 de Abril de 1974.

SAS

em França e em Portugal

(maio) 1968 – ano de viragem

estados unidos da américa – Martin Luther King 
e Roberto Kennedy são assassinados. As revoltas 
estudantis e pelos direitos cívicos, são reprimidas, 
Richard Nixon é eleito presidente. O slogan “Make 
love, not war” é expressão mais utilizada por aqueles 
que se manifestam contra a guerra que opõe este país 
ao Vietname.
méxico – Durante os Jogos Olímpicos os atletas ven-
cedores dos 200 metros, os norte-americanos Tom-

mie Smith e John Carlos, fazem a saudação Black-
Power.
angola – MPLA é reconhecido como organização 
combatente pela Ordem dos Estados Africanos.
moçambique – A FRELIMO reorganiza a sua postu-
ra política e o estado português autoriza a construção 
da Barragem de Cahora-Bassa.
Indonésia – Hadji Mohamed Suharto sobe ao po-
der.

Japão – Protestos contra a guerra do Vietname 
culminam em confrontos entre estudantes e po-
lícia.
grã-Bretanha – Manifestações contra a guerra do 
Vietname.
Vietname – Mantém-se o impasse na investida norte-
americana; aumentam as manifestações dos jovens nor-
te-americanos, assim como a recusa em participarem 
nesta guerra.

Internacional
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Ú
LTIM

A
 H

O
R

A
A

udição na C
om

issão Parlam
entar de D

efesa
N

o dia do fecho desta edição chegou à R
edacção a inform

ação de que a C
om

issão Parlam
entar de D

efesa 
acaba de aprovar, em

 decisão unânim
e, a audição, em

 separado, do Secretário de Estado da D
efesa N

acional e 
dos A

ssuntos do M
ar no dia 8 de M

aio, e da D
irecção N

acional da A
D

FA
 em

 data a fixar. Por seu lado, o seu 
SED

N
A

M
 vai receber a D

N
 no dia 12.

A Secretária de Estado A
djunta e da R

eabilitação recebeu a D
N

 no dia 5 de M
aio e disponibilizou-se a 

estudar, com
 urgência, o dossier reivindicativo.

14 DE MAIO DE 2008 

MANIFESTAÇÃO
NACIONAL

1. O
 reconhecim

ento inequívoco da situação específica dos deficientes m
ilitares, obrigados 

ao cum
prim

ento do serviço m
ilitar, nom

eadam
ente em

 situações de risco e perigosidade agra-
vada com

o foi o caso da guerra colonial de 1961-1975;
2. Q

ue os direitos, duram
ente conquistados e reconhecidos pelos sucessivos G

overnos C
onstitucionais 

com
o justas reparações m

orais e m
ateriais devidas aos deficientes m

ilitares, constituem
 um

 patrim
ónio 

de valores cívicos que não podem
 ser postos em

 causa por razões sócio-políticas conjunturais;
3. Q

ue seja tida em
 consideração o escalão etário da esm

agadora m
aioria dos deficientes m

ilitares, con-
frontados agora com

 o agravam
ento das deficiências e da desagregação das condições sociais e fam

ilia-
res, que exige o respeito daqueles que suportam

, desde a sua juventude, um
 “pesado fardo” e hoje têm

 
direito a encarar com

 serenidade o últim
o ciclo das suas vidas;

4. Q
ue as reparações m

orais e m
ateriais devidas aos deficientes m

ilitares já consagradas em
 lei e pagas 

a título de pensão com
 carácter indem

nizatório, não sejam
 entendidas com

o fonte de rendim
entos;

5. Q
ue o nº2 do A

rtº. 5º do D
ecreto Lei nº 43/76, de 20 de Janeiro de 1976, seja regulam

entado com
 ca-

rácter de urgência, tendo em
 conta o agravam

ento das deficiências provocadas pelo avançar da idade 
que já exige o apoio dom

iciliário e o internam
ento em

 estabelecim
entos apropriados, conform

e o desejo 
m

anifesto pelos deficientes m
ilitares;

6. Q
ue aos deficientes m

ilitares em
 serviço seja atribuído o abono suplem

entar de invalidez, com
o com

-
pensação da degradação das suas pensões;
7. Q

ue seja reposta de im
ediato a assistência m

édica e m
edicam

entosa que vigorava antes da publicação 
do D

ecreto-Lei n.º 167/2005, de 23 Setem
bro;

8. Q
ue os associados de origem

 africana que residem
 nos PA

LO
P e que por razões várias se deslocam

 a 
Portugal para reivindicar as reparações m

orais e m
ateriais a que têm

 direito e cujos processos se arras-
tam

 indefinidam
ente pelas repartições m

ilitares, sejam
 tratados com

 dignidade no quadro dos direitos 
hum

anos de que são credores por parte do Estado Português;
9. Q

ue a A
D

FA na sua qualidade de O
rganização N

ão G
overnam

ental (O
N

G
), seja reconhecida pela 

R
ede N

acional de A
poio (R

N
A

), com
o Instituição com

petente para desenvolver todo o processo de des-
piste, avaliação, tratam

ento e encam
inham

ento dos processos dos ex-com
batentes e deficientes afecta-

dos pelo Stress de G
uerra;

10. Q
ue seja equacionada toda a problem

ática relacionada com
 as viúvas dos deficientes m

ilitares no 
sentido de m

elhorar a sua qualidade de vida, reconhecendo o papel indispensável que desem
penharam

 
ao longo da vida, substituindo-se em

 m
uito aos deveres do Estado perante aqueles que se deficientaram

 
no cum

prim
ento do serviço m

ilitar obrigatório;
11. Q

ue a assistência m
édica, m

edicam
entosa e ajudas técnicas sejam

 garantidas pelos três ram
os da 

Forças A
rm

adas em
 tem

po útil e com
 qualidade;

12. Q
ue o conceito de serviço de cam

panha consagrado pelo nº 2 do artigo 1º do D
ecreto Lei nº 43/76, 

de 20 de Janeiro, seja objecto de clarificação (interpretação), no sentido de elim
inar as injustiças na 

qualificação de D
eficientes das Forças A

rm
adas,

13. Q
ue aos m

ilitares em
penhados hoje, nas acções de prom

oção da paz e na cooperação, sejam
 salva-

guardados os m
esm

os direitos já adquiridos pelos deficientes das Forças A
rm

adas.

Conform
e 

foi deliberado 
pela 

Assem
bleia-

Geral Nacional, em
 19 

de Abril, a Direcção Nacio-
nal, em

 estreita ligação com
 as 

delegações, está a organizar um
a 

m
anifestação de todos os associados 

que terá lugar no dia 14 do corrente m
ês de 

M
aio, em

 Lisboa.
LoCAL

E hoRA
DE

ConCEntRAção: Largo da 
Estrela, frente à basílica, às 14h30.

PERCuRSo:Largo da Estrela e Calçada da Estrela até à As-
sem

bleia da República.
Frente ao Parlam

ento será lida um
a m

oção que expõe as razões do des-
contentam

ento dos Deficientes M
ilitares em

 relação à perda de direitos e 
recusa do Governo relativa às reivindicações não satisfeitas. Em

 seguida, um
a 

delegação da ADFA irá entregar aos gabinetes do Presidente da Assem
bleia da Repú-

blica, do Presidente da Com
issão Parlam

entar de Defesa e dos Grupos Parlam
entares um

 
dossier com

 toda a docum
entação apresentada aos associados. 

RECom
EnDAçõES:

Durante a m
anifestação apenas serão autorizadas as palavras de ordem

 e as faixas aprovadas pela Di-
recção nacional.

Os associados devem
 contactar, quanto antes, as respectivas delegações a fim

 de estas poderem
 organizar os 

transportes para o local da m
anifestação. 

DO H.M.P. NA ESTRELA QUE NOS RECEBEU EVACUADOS DA GUERRA, PARTIMOS, AGORA, PARA A ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Ponto 2 - R
esolvida em

 parte a situação dos Furriéis; Ponto 5 – D
espacho de 30M

ai07, sobre 
Lar M

ilitar; Ponto 9 – A
ssinado Protocolo com

 M
D

N
 em

 21N
ov07

R
estantes pontos continuam

 sem
 solução.
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