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“Furriéis”

Tal como afirmou o secretário 
de Estado de Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar, João

Mira Gomes, na tomada de posse dos actuais Órgãos
Nacionais, o Ministério das Finanças 

assume a aplicação correcta da Tabela Indiciária 
aos furriéis Deficientes das Forças Armadas.

Pedido o nosso parecer, a Associação dos Deficientes 
das Forças Armadas prepara documento circunstanciado que

garanta a total reposição da justiça.

Direcção Nacional 

Depois da tomada de posse dos seus Órgãos Sociais, 
as Delegações promovem as suas 
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C omo informámos no anterior 
Elo, durante o mês de Feve-
reiro, o Instituto de Ciências 

Biomédicas de Abel Salazar (Uni-
versidade do Porto) e o Hospital de 
Santo António (Porto), através do 
seu Grupo de Estudo e em colabo-
ração com a ADFA, levará até ao 
seus associados um inquérito sobre o 
membro fantasma em amputados de 
guerra.
Este questionário visa «obter uma 
melhor compreensão desta dor e 
do número de pessoas afectadas a 
nível nacional, bem como do modo 
com se traduz no seu quotidiano 

para que possamos definir estra-
tégias mais adequadas para o seu 
tratamento», segundo o grupo de 
estudo.
O inquérito que é anónimo - com o 
intuito de assegurar total confi den-
cialidade – faz parte de uma das 
disciplinas do curso de Medicina do 
Instituto de Ciências Biomédicas de 
Abel Salazar, e pretende-se que seja 
apresentado nas Jornadas Médicas a 
realizar brevemente.
Mais uma vez, alertamos para a ne-
cessidade de que todos os inqueri-
dos colaborem. 

SAS

«Membro Fantasma 
nos Amputados de Guerra»

Início do Estudo A Através da L 22-A/2007, de 29 
de Junho, foi criado o Imposto 
Único de Circulação (IUC) que 

substitui o Imposto Municipal sobre 
Veículos, Imposto de Circulação e Im-
posto de Camionagem.

O IUC é devido por quem detém a propriedade do veículo, independentemente 
do seu uso

O pagamento do IUC é feito no mês da matrícula do veículo

Deixa de existir o dístico (“selo do carro”) para afi xação no veículo, devendo o 
interessado guardar o documento comprovativo da liquidação do imposto

A liquidação do IUC é feita ou através da Internet ou de serviço de Finanças

Se o veículo é anterior a 1981 não há lugar ao pagamento do IUC

Os defi cientes com um grau de incapacidade igual ou superior a 60% continuam 
a benefi ciar da isenção que já tinham no “selo do carro” e devem adquirir o com-
provativo no mês da matrícula do veículo, através da Internet ou de serviço de 
Finanças, tendo, no entanto, de fazer a prova

«Selo do Carro» deixa de existir
O novo Imposto Único de Circulação (IUC)

O Museu Nogueira da Silva/Universidade do 
Minho, em Braga, está a promover durante o 
passado mês de Janeiro e este mês um con-

junto de exposições especialmente direccionadas ao 
público com defi ciência visual.
Inseridas no projecto «Outras Percepções – Percursos 
Multisensoriais», abrangem 3 áreas artísticas: Porce-

lana e Faiança – de 6 a 15 de Fevereiro -, Pintura e 
Azulejo – de 20 a 29 de Fevereiro -, e Escultura (está 
já decorrida de 23 de Janeiro a 1 de Fevereiro).
Nestas, é possível, o visitante tocar nos objectos ex-
postos, e ainda contactar com alguns materiais utili-
zados no fabrico dos mesmos.
A visita terá uma duração aproximada de uma hora 

e o seu acesso é gratuito, embora esteja dependente 
de marcação que pode ser feita através de telefone e 
e-mail.

Tel.: 253 60 12 75
sec@mns.uminho.pt

SAS

Percepções multisensoriais
No Museu Nogueira da Silva, em Braga

No âmbito do aniversário da As-
sociação Jovem Valor, a ADFA 
disponibilizou-se para colaborar 

solidariamente com esta jovem associa-
ção, abrindo as portas da Sede Nacional 
para uma exposição que decorre de 18 
a 25 de Fevereiro no Auditório Jorge 
Maurício.
Esta exposição contará com a colabora-
ção de alguns artistas que se propuseram 
colaborar organizando uma exposição, 
cuja venda de obras reverterá para esta 
instituição.
De acordo com a direcção da Associa-
ção Jovem Valor, a Secretária de Estado 
Adjunta e da Reabilitação, Dra. Idália 
Moniz, a Presidente do Instituto Portu-
guês da Juventude, Dra. Helena Alves 
e o Dr. Adalberto Fernandes, represen-
tante do Instituto Nacional da Reabili-
tação foram já informados desta inicia-
tiva a levar a efeito com a colaboração 
da ADFA, que mereceu por parte destas 
entidades um aplauso manifesto, pelo 
facto de, mais uma vez, se concretizar 
uma parceria solidária que potencia o 
trabalho das organizações das pessoas 
com defi ciência.
Não tendo sido ao Elo fornecido o pro-
grama detalhado desta exposição, espe-
ramos, no entanto, que a mesma atinja os 

objectivos a que a AJOV 
se propôs e que passará, 
nomeadamente, pela gran-
de afl uência a este evento 
cultural.
O Elo pode já adiantar 
que nesta exposição esta-
rão patentes trabalhos das 
seguintes artistas já con-
fi rmadas: Teresa Ogando 
– cujo trabalho já foi ex-
posto na 12.ª Bienal de 
Cerâmica de Esplugues de 
Llobregat, em Barcelona, 
assim como numa exposi-
ção Colectiva de Cerâmica 
e Pintura, Caixa de Crédi-
to Agrícola Mútuo de Lis-
boa, entre muitas outras 
exposições; Salomé Soa-
res – com trabalho ligado 
à Exposição colectiva de 
apoio à Associação dos ar-
tistas plásticos de Cascais 
Viragem, expondo, ainda 
na  Exposição individual 
na Galeria da Fundação 
Pedro Falcão e Yanrub e 
mais recentemente nas Exposições Co-
lectivas de Pintura, Escultura, Cerâmica 
e Fotografi a, onde participou com o Gru-

po Amarte na Galeria da Câmara M. da 
Batalha e Exposição de pintura cerâmica 
no Palácio dos Marqueses da Praia em 
Loures; e ainda Inês Romão Gomes, uma 

jovem artista, que frequenta o 5.º Ano do 
Curso de Pintura da Faculdade de Belas 
Artes da Universidade de Lisboa.

SAS

Aniversário da Jovem Valor
Solidariedade entre associações

Pormenor de trabalho de Inês  Romão Gomes

O prazo para liquidação e pagamento do IUC para os veículos das categorias A, 
C, D, E, F e G, cujo aniversário da matrícula é no mês de Janeiro, foi prorrogado 
até ao dia 25 de Fevereiro de 2008

Notícias – EXTRA –

Dor Fantasma em Amputados de Guerra
1.º Prémio das XX Jornadas de Terapêutica

O Presidente da ADFA, acompanhado pela 
técnica Paula Afonso, esteve presente, no 
dia 23 de Maio, nas XX Jornadas de Te-

rapêutica, que ocorreram em Vila Nova de Gaia, 
no Hotel Meliá Gaia Porto, onde assistiu à apre-
sentação do trabalho realizado por um grupo de 
alunos do 4º Ano de Medicina, do Instituto de Ci-
ências Biomédicas Abel Salazar, da Universidade 
do Porto, intitulado “Membro fantasma em ampu-
tados de guerra”, que alcançou o 1º Prémio destas 
jornadas. 
Este estudo foi realizado no âmbito da disciplina 
de Terapêutica Geral, pelos alunos Ana Sofia Coe-
lho, Diana Coimbra, Ema Massa, Gonçalo Cação, 
Joana Pimenta, Joana Teixeira, Luísa Pacheco, 
Maria Filomena Ressurreição e Miriam Sánchez e 
foi orientado pelo Professor José Romão, que é o 
Coordenador da Unidade da Dor, do Hospital Ge-
ral de Santo António.
Este trabalho contou com o empenhamento e 
colaboração da ADFA e seus associados, que 
acederam a responder a um questionário sobre 
a dor fantasma do(s) membro(s) amputado(s), 

que foi enviado a 490 
sócios, dos quais fo-
ram recebidos 170 
(34,69%), tendo 4 
(2,35%) sido elimi-
nados e 21 (12,35%) 
anulados por se encon-
trarem incompletos.
Os objectivos deste 
estudo consistiram na 
avaliação da prevalên-
cia da dor pós-amputa-
ção em amputados de 
guerra, em Portugal, 
suas características 
(início das queixas, lo-
calização, intensidade/quantidade, carácter, fre-
quência, factores desencadeantes, agravantes ou 
aliviantes, procura de ajuda, tratamentos reali-
zados e eficácia do tratamento), na averiguação 
da prevalência da sensação fantasma e dor no 
coto, no impacto da dor fantasma no quotidia-
no dos doentes e na verificação da concordância 

dos resultados obtidos com a literatura interna-
cional. 
As conclusões deste estudo serão posteriormente 
publicadas no Jornal ELO.
A todos os associados que acederam colaborar 
neste estudo, a ADFA, em nome do grupo de in-
vestigação, agradece a vossa colaboração. A todos 
o nosso Bem-haja!

Alunos da Faculdade de Motricidade Humana visitam a sede da ADFA

N o passado dia 21 de Maio, a 
ADFA recebeu a visita de 
um grupo de estudantes do 

2.º Ano da Licenciatura em Reabi-
litação Psicomotora, da Faculdade 
de Motricidade Humana. Esta visita 
foi efectuada no âmbito da cadeira 
de Integração Social e Reabilitação, 
cujo intuito consistiu em compre-
ender o sistema e a problemática da 
integração social da pessoa com de-
ficiência.
O grupo, constituído por 24 alunos, 
que veio acompanhado pela profes-
sora da cadeira de Integração Social 
e Reabilitação, Dra. Celeste Simões, 
foi recebido pelo 2.º Vice-Presidente 
da Direcção Nacional, Coronel Lopes 
Dias e pelas técnicas Teresa Infante 
e Paula Afonso, que expuseram, su-

cintamente, aos alunos a questão da 
Guerra Colonial e suas consequên-
cias, a criação e a implementação da 
ADFA a nível nacional, a reabilitação 
dos deficientes das Forças Armadas, 
a Rede Nacional de Apoio e o Pro-
jecto ADFA – Rede Solidária. 
A equipa da ADFA realizou, poste-
riormente, uma visita guiada pelos 
serviços da sede e Delegação de Lis-
boa, na qual se chamou a atenção dos 
alunos para alguns pormenores de 
acessibilidade do próprio edifício. 
Ainda durante esta visita, foi possível 
a este grupo ouvir o testemunho de 
dois ex-combatentes, que descreve-
ram alguns episódios vivenciados em 
teatro de guerra e que foram bem elu-
cidativos dos traumas de que os nos-
sos associados padecem.

Esta visita permitiu aos alunos o 
contacto com uma realidade, para 
muitos desconhecida, tentando-se 
apelar para a sensibilidade e ne-
cessidade dos mesmos empreen-
derem a realização de trabalhos 

académicos que enveredem para 
as problemáticas da deficiência, 
das acessibilidades, ajudas téc-
nicas e reabilitação; áreas muitas 
vezes esquecidas no âmbito aca-
démico.

Projectos do CDS-PP
A DN recebeu do Grupo Parlamentar 
do Partido Popular os projectos legis-
lativos relativos à assistência médica 
e medicamentosa dos deficientes mi-
litares e ao IAS. Tal como anunciado 
por ocasião da manifestação nacional 
da ADFA, estas iniciativas legislati-
vas foram promovidas pelo deputado 
centrista João Rebelo que integra a 
Comissão Parlamentar de Defesa. 
A DN está a analisar estes projectos e 
em breve dará o seu parecer sobre os 
mesmos.

João Soares na ADFA
O deputado socialista João Soares, que 
visitou a ADFA no dia cinco do corrente 
mês de Junho onde teve uma reunião de 
trabalho com a Direcção Nacional, foi 
encarregado pelo Grupo Parlamentar do 
Partido Socialista de elaborar um relató-
rio sobre os projectos de lei do CDS-PP 
para ser apresentado na Comissão Par-
lamentar de Defesa. Desta visita ficou 
a expectativa de que aquelas iniciativas 
legislativas ainda serão discutidas no 
plenário da Assembleia da República 
no corrente ano parlamentar.

DN na Comissão Parlamentar 
de Defesa
A Direcção Nacional aguarda a con-
vocação da Comissão Parlamentar de 
Defesa para ser ouvida em sede desta 
Comissão sobre o processo reivindi-
cativo. Esta Comissão já ouviu o Se-
cretário de Estado da Defesa Nacio-
nal e dos Assuntos do Mar, João Mira 
Gomes, sobre o mesmo assunto.
Protocolo com o IASFA
A Direcção Nacional assinou com o 
IASFA um protocolo relativo à presta-
ção de serviços de saúde por parte dos 

Serviços Clínicos da ADFA, o qual 
veio substituir o que estava em vigor. 
As tabelas de comparticipações ane-
xas a este protocolo foram niveladas 
pelas da ADSE, o que representa uma 
significativa redução nos valores das 
respectivas comparticipações. Isto vai 
ocasionar maiores encargos para aque-
les Serviços e para os seus utentes. 
É de esclarecer que este protocolo 
é igual a todos os que o IASFA tem 
celebrado com as clínicas e hospitais 
com quem mantém serviços conven-
cionados.  
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Episódios
mcbastos
Episódios

A Dor Fantasma

Ó Manuel (a minha mãe pronun-
ciava sempre todas as sílabas do 
meu nome) está ali uma senhora 

que quer falar contigo. 
Eu fui de canadianas até à sala e a se-
nhora levantou-se e desatou a pedir des-
culpas numa torrente de palavras que 
não me dava hipótese de falar. 
– E o meu home’ chama-me tola, aquele 
bêbado diz qu’ isto é maluqueira minha. 
E mostrou a mão a que faltava o polegar. 
– Qu’ eu não devia vir incomodá-lo. Mas 
disseram-me q’ o senhor tinha fi cado sem 
uma perna em África e eu tinha que vir 
cá. Não estou nada maluca ‘tão não? 
Ainda o pó não tinha assentado bem na 
picada, e o Lemos para o enfermeiro 
Costa: – Eu sinto as minhas pernas… 
eu não fi quei sem as pernas, pois não, 
Costa? E nós a segurarmos o soluço na 
garganta. 
Ainda nesse mesmo dia, no Hospital 
do mato em Mueda, o cirurgião, num 
exercício didáctico de psicoterapia, a 
explicar-me a mim que o que eu sentia 
era psicológico, que o fenómeno se de-
via ao facto de o amputado não aceitar 
a mutilação e isso gerar alucinações, 
induzindo na imaginação a presença do 
membro perdido. Que a dor que eu sen-
tia era um sonho, era o desejo da pre-
servação da integridade anatómica do 
corpo. E o cabo enfermeiro: – Ó fur-
riel, isso são só as dores fantasmas, ‘tá 
pe’ceber?  

– É assim como se tirássemos daí essa 
cama, ‘tá pe’ceber? Depois carregáva-
mos na pêra e lá dentro tocava à mes-
ma a campainha a dizer “cama 6”. ‘Tá 
pe’ceber? Ali, na sala, sentada à minha 
frente, a senhora de olhos muito aber-
tos, brilhantes de alegria. Eu a com-
parar o polegar que lhe faltava com a 
cama do hospital do mato e ela sem 
perceber nada, só dizia: – Obrigado. 
Obrigado. Obrigado. E a minha mãe de 
olhos comovidos a segurar o soluço na 
garganta. 
Todos os amputados sabem que não é um 
distúrbio psicológico. De facto o nosso 
cérebro é enganado pela alteração anató-
mica do corpo, dado que continua a rece-
ber, através do sistema nervoso residual 
aquilo que este está programado para lhe 
transmitir após um traumatismo brutal 
como aquele: dor. Tal e qual como a luz 
que se acendia no hospital de Mueda a 
dizer “cama 6. Tirassem ou não tirassem 
aquela cama, diria sempre “cama 6”, e 
para nós o pé também continuava ali, in-
visível, a doer. 
O Luciano, no Anexo do Hospital Mi-
litar em Lisboa, tinha uma explicação 
mais transcendente. Sentir a perna am-
putada era a prova evidente que tínha-
mos uma alma. Uma parte do corpo ti-
nha desaparecido, mas nós sentíamos o 
pé na mesma porque, como não tínha-
mos morrido, a alma continuava ínte-
gra, com pé e tudo. 

Eu, no meu insensível sarcasmo de 
ateu, costumava adoptar esta explica-
ção do Luciano, por me parecer a mais 
poética, e explicava às pessoas que me 
viam caminhar de uma forma quase es-
correita, que tudo se devia ao facto de 
a parte da alma correspondente à perna 
se encontrar agora dentro da prótese, 
tornando-a aos olhos de deus, tão hu-
mana como qualquer criatura divina. 
E a minha mãe, mortifi cada de temor 
cristão segurava mais uma vez o soluço 
na garganta.  
Muitos soluços teve a minha mãe que 
segurar na garganta desde aquela noi-
te fria de inverno em que me viu partir 
de fardeta verde no corpo e boina bas-
ca de fi tas a esvoaçar ao vento, como 
dois longos lenços, um verde, outro 
vermelho, a despedirem-se dela; até ao 
dia em que me viu chegar de canadia-
nas e com a perneira das calças vazia. 
Segurava o soluço, abafava a dor, ca-
lava a desgraça, para que a minha avó, 
na sua cândida senilidade, não sofresse 
também, desnecessariamente. Quan-
do se fala da guerra colonial, poucas 
vezes se fala da outra guerra; a outra 
guerra travada sem tréguas, nas aldeias 
e nos campos, pelas mães portuguesas; 
impotentes, sem amparo nem consolo 
de uma pátria que pouco lhes dava e as 
deixava assim a sofrer, à distância de 
meio mundo dessa parte de si mesmas 
que lhes havia amputado; carne da sua 

carne, sangue do seu sangue, e já agora, 
alma da sua alma. 
As mães portuguesas também sabem 
que é possível sentir a dor de algo que 
nos é arrancado e que persiste para além 
do corpo, para além da vista, para além 
do entendimento; não como um distúr-
bio psíquico, não como um truque de 
electricidade, não como uma metafóri-
ca extensão da alma; nem sequer essa 
dor que o nosso sistema nervoso per-
siste em manter real apesar de o órgão 
que dói já não existir; mas uma outra 
dor, que uma vida inteira não sei se terá 
dado para nos ajudar a perceber, e que 
agora felizmente, em tempo de paz, só 
com um exercício de imaginação con-
seguimos conceber. Essa dor que só 
uma mulher podia sentir, por saber que 
o ser que se gerou do seu ser, no único 
milagre possível, o improvável milagre 
da vida; disputava, em paragens cuja 
distância não entendia, o jogo mais ra-
dical e defi nitivo e se entregava ao ri-
tual mais macabro e obsceno, de braço 
dado com a Morte. Essa dor de sentir a 
dor de quem se ama, não como alguém 
que nos pertence, mas como alguém 
que emana de nós, que só o mistério 
dos afectos maternos mais uterinamen-
te íntimos mantém a latejar, apesar da 
distância, apesar do silêncio, apesar 
da ignorância. Essa fantasmática dor, 
como um fl amejante e indestrutível 
cordão umbilical. 

BrevesBreves...
Agradecimento
ao General Mendonça 
da Luz
O Sr. General Mendonça da 
Luz, cessou funções do cargo 
de Director da Direcção do 
Serviço de Pessoal do Exército, 
dirigindo à Direcção Nacional 
um cartão informando a sua 
intenção e agradecendo todo o 
apoio e colaboração.
A ADFA agradece ao Sr. 
General por «ser uma amigo 
da ADFA», lamentando perder 
com a sua saída um colaborador 
«com extrema 
sensibilidade no tratamento dos 
problemas dos defi cientes».
Protocolo a subscrever com 
o Centro Médico de Aveiras de Malaca
Durante o mês de Janeiro chegou 
à ADFA um pedido de subscrição de protocolo entre a Delegação 
de Lisboa e o Centro Médico 
de Aveiras de Malaca.
Foi solicitada uma apreciação ao Gabinete Jurídico, e após a sua aprecia-
ção a Direcção Nacional decidiu concordar na generalidade com o referido 
protocolo, estando este em fase de preparação.

General Mendonça da Luz

Por motivo da demissão da direcção do Núcleo da Margem Sul, 
foi anulada a prova de BTT em Corroios, 
anunciada no ELO anterior para 9 de Fevereiro.
Esta prova era uma parceria entre este Núcleo da ADFA, 
a Câmara Municipal do Seixal e a Junta de Freguesia de Corroios.
Pelo facto pedimos desculpa a todos os interessados. 

Saída do 1.º Vice Presidente
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral Nacional
recebeu o pedido de renúncia, por razões pessoais, 
do 1.º Vice Presidente da Direcção Nacional, 
Artur José Caldeira Vilares, sendo substituído 
pelo associado António Manuel Garcia Miranda.

Anulação da prova de BTT em Corroios

Anulação da prova BTT em Corroios
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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
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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.

A Geração da Guerra saiu à rua

A 14 de Maio revivemos uma grande jornada associativa! 
Foi inequívoca e genuína a tomada de consciência, cumprimos a 
vontade dos associados levando a cabo a decisão da AGN de 19 de 

Abril. 
Voltámos, assim, à nossa Génese, afirmando o primado da maioria.
O 14 de Maio marcou a reafirmação de uma Instituição na Sociedade Civil, 
que sabia esse seu direito em se manifestar. Demonstrámos a nossa indigna-
ção, gritando bem alto “A Geração da Guerra Colonial não suporta a Indi-
ferença do poder!” Aquela geração que sofreu e sofre na carne e na alma as 
consequências dessa guerra.
Após concentração no largo da Estrela, marchámos a partir do Hospital 
Militar Principal, em grande número e bastante coesos, caminhando na 
frente da marcha os grandes deficientes, cadeiras de rodas, apoiados em 
canadianas e cegos, oriundos de todo o Portugal Continental e Ilhas, assim 
como de Angola, Guiné, Moçambique e Índia. E, apesar dos muitos asso-
ciados que gostariam de ter participado e que não o puderam fazer por se 

encontrarem doentes, fomos mais de 2000 a manifestar-nos, dissolvendo 
quaisquer dúvidas que existissem, respeitantes à nossa força, a razão da 
nossa manifestação.  
Neste mesmo dia, em frente à Assembleia da República, debaixo de uma 
chuva que teimava em cair, lembrámos o 14 de Maio de 1974, data da nossa 
fundação. Lemos a nossa Moção, expressámos a nossa Indignação, e recebe-
mos solidariedade mas também indiferença.
Os políticos têm agora nas mãos, nos olhos, nos ouvidos, e esperamos que 
também na consciência, uma realidade que não podem ignorar, que é a dos 
Cidadãos que serviram Portugal na Guerra Colonial, que tiveram de matar 
para não morrer, e que ficaram marcados, física e psicologicamente, para 
toda a vida. 
Esta foi a primeira manifestação da nossa Associação no século XXI. 
É nosso compromisso dizer, bem alto, aos Portugueses e, particularmente, 
ao Poder Político quem somo nós. “Nós somos a força justa das vítimas de 
uma guerra injusta!”

nota da redacção
Por razões alheias à Redacção do Elo, a colaboração regularmente 

enviada pela Delegação de Famalicão não foi recebida na nossa caixa 

de correio electrónico para publicação nos números de Abril e Maio. 

Lamentamos o sucedido e pedimos desculpa aos associados daquela 

Delegação e aos respectivos órgãos sociais

E o Primeiro-Ministro disse nada

N o dia 5 de Junho, quando se discutia na Assembleia da República a 
moção de censura ao governo, apresentada pelo CDS/PP, o deputado 
João Rebelo (deste partido), entrepelou o Primeiro-Ministro sobre se 

o governo estava disposto a rever os critérios de indexação das prestações e 
suplementos de invalidez e se era sua intenção repor o direito de assistência 
medicamentosa a 100% ao deficientes das Forças Armadas. Quando usou da 
palavra, José Sócrates desviou as atenções para a questão política, ignorando as 
questões concretas apresentadas.
Entendemos que a Guerra Colonial e as suas vítimas também são uma questão 
política e que devem estar igualmente presentes na mente do Primeiro-Minis-
tro, esperando nós que, em breve, lhe dê a devida atenção.
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33.º Aniversário de Bragança
A Delegação vai comemorar o seu aniversário no dia 22 de Junho de 2008 - Domingo em Mirandela, com o seguinte programa:

10.00 Horas  — Concentração no Auditório Municipal. 
	 —	Apresentação	do	filme	da	cidade	de	Mirandela 

 — Visita ao Museu Armindo Teixeira Lopes 
 — Porto de Honra no Bar do Auditório Municipal.
11.00 Horas  — Descerramento da Placa de Aniversário da ADFA  
 – Delegação de Bragança, no Monumento 

 dos Ex-Combatentes.

11.30 Horas  — Missa Solene na Igreja da Encarnação, 
 junto à Câmara Municipal.
12.45 Horas  — Saída Para a Quinta do Pinhal, na Freguesia  
 de Frechas, a 7 Km de Mirandela. Este percurso  
 será feito de Metropolitano.

— Aos Associados da Delegação apela-se que façam a sua inscrição atempadamente, para não causarem transtornos à organização. 
Como sempre este convívio é aberto a qualquer sócio, desde de Bragança aos Açores. Mas o convite especial é feito ao sócio que nasceu em terras trasmon-
tanas, a esses dizemos venham à vossa terra, um dia não são dias. A Delegação vai fazer 33 anos ao serviço dos seus associados e quer continuar muitos 
mais, por isso caro associado comparece e se houver um sócio teu vizinho sem meio de transporte oferece-lhe uma boleia.
Nota: As inscrições só serão aceites até ao dia 16 de Junho, dado que o restaurante não nos facilita as inscrições a partir dessa data.

34.º Aniversário de Coimbra
ALMOÇO CONVIVIO
Dando sequência ao efectuado em 
anos anteriores, vai a Delegação de 
Coimbra, levar a efeito a comemo-
ração do seu 3�.º Aniversário, com 
um Almoço de confraternização, no 
dia 28 de Junho 2008 (sábado), no 
Restaurante S. Sebastião – Pombal 
- que servirá para estreitar e reforçar 
os laços de amizade e sã camarada-
gem entre todos os sócios e respec-
tivas famílias.
Na continuação da descentralização 
dos eventos da Delegação, este ano o 
convívio será na zona de Pombal.
Estamos certos que para o ano, outra 
zona será escolhida.
Para maior segurança e comodidade, 
pensamos alugar 1 ou 2 autocarros, 

com saída e chegada a Coimbra, jun-
to à Ponte de Santa Clara  – Estádio 
Universitário – 10H30/18H00.
Inscrições na Delegação ou por tele-
fone	–	preço	por	lugar	-	€5,00.
Restaurante S. Sebastião, Estrada 
Nacional n.º 1, Travasso – Pombal.

EMENTA
Moscatel, Porto, Martini e Salga-
dinhos, Saladas frias, Grão com 
Bacalhau, Atum dom Feijão Frade, 
Bolinhos de Bacalhau, Croquetes, 
Rissóis e Salsichas grelhadas no 
espeto, Sopa de Legumes; Baca-
lhau à S. Sebastião; Lombo Assa-
do com ananás; Vinho da casa e 
vinho verde; Águas e refrigeran-
tes, Pudim Caseiro ou Salada de 

Fruta; Bolo de Aniversário e Es-
pumante;
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 passado.
O almoço será servido a partir das 
12h00 e 30 minutos.

As inscrições terão de ser efectua-
das até ao dia 23 de Junho de 2008 
(Seg.-feira)

O Restaurante estará devidamente 
localizado por placas, com o emble-
ma da ADFA.

A Direcção  

da Delegação de Coimbra, 

informa todos os associados, 

que a Delegação  

manterá o seu Funcionamento 

normal no período de férias.

9H00 - 12H30

13H00-17H00

Jornadas de Abril
Os professores de história da escola EB 2,3/S Ribeiro Sanches, organizaram um 
conjunto de actividades – projecções e sonoridades da época – com a intenção de 
assinalar	mais	um	anivérsário	sobre	a	Revolução	dos	Cravos,	decorrida	a	25	de	
Abril de 197�.
Esta jornada culminou numa palestra apresentada pelo Vice-presidente Lopes 
Dias,	que	elucidou	os	jovens	presentes	sobre	o	significado	deste	acontecimento	
tão importante da História recentes deste país.
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A Delegação de Évora promove no próximo dia 28 de Junho 2008 (sábado), 
mais uma visita guiada à cidade de Évora e à feira de S. João.
As inscrições devem ser feitas na Delegação ou pelo telefone 266703473 até 
dia 23 de Junho. A visita tem o programa que se discrimina e o custo de 10€ 
para cada participante:
- 10H00 – Concentração na Delegação
- 13H00 – Almoço na Delegação
- 15H00 – Visita à feira de S. João

Visita à cidade e à feira de S. João

Informamos que por motivos de serviço 

do nosso funcionário, a secretaria está encerrada 

no período de 23 de Junho a 04 de Julho inclusive

Passeio da Delegação" Um Dia 
Fora"

Boa pescaria acessível a todos
No Damaia Ginásio Clube 
No passado dia 4 de Maio a ADFA 
foi representada por Jorge Neto, 
Moreira, José Joaquim e Francisco, 
no convívio do evento organizado 
pelo Damaia Ginásio Clube em que 
a ADFA marcou a sua presença na 
companhia de mais de 130 pescado-
res na “luta” de esforços de mais de 
20 equipas.
Na classifi cação Geral o Jorge Neto 
honrou-nos com um 6.º lugar com 
3,280 kg, Moreira com 1,780 kg, 
José Joaquim com 0,680 kg e Fran-

cisco com 0,260 kg. Por equipas na 
geral a ADFA obteve um honroso 
3.º lugar.  As nossas cores assim vão 
desfraldando sempre e sempre no 
melhor do seu valor.

E Bombeiros Voluntários 
da Trafaria
Os Bombeiros Voluntários da Trafa-
ria realizaram o seu 6.º Concurso de 
Pesca Desportiva no passado dia 18 
de Maio.  O Evento realizou-se num 
dia com várias caras (vento, chuva e 
sol) e a ADFA a convite dos mesmos 

disse pronto. Éramos mais de 90 pes-
cadores e 15 equipas.
O dia e o peixe eram compinchas, os 
anzóis espreitavam, era o fi m. O peso 
era disputado com mais uma tainha 
ou mais dois peixes rei não esque-
cendo o peixe-agulha que por ali pas-
sou marcando a diferença. O realce 
deste evento vai para o defi ciente de 
cadeira de rodas do CAP. de Setúbal 
com 5,480 kg, que ganhou a geral in-
dividual.
Assim, no geral, o 25.º do Moreira 
com 2,100 kg, Jorge Neto com 1,850 

kg, Francisco com 1,560 kg, José 
Joaquim com 0,740 kg e o Azevedo 
com dois peixes rei.
Os bravos da ADFA sempre a dar o 
seu melhor, cara levantada, espírito 
ganhador e um sorriso é um Lema, 
mesmo quando os eventos são mais 
sombrios, conta isso sim o convívio 
e a ADFA representada com a digni-
dade que lhe é peculiar.
Outros eventos virão e o nosso caris-
ma faz a diferença no reconhecimen-
to dos demais Clubes.

Alberto Moreira

Núcleo de Sintra

Reunião de Associados
O Núcleo de Sintra convocou uma 
reunião com os seus associados, no 
dia 10 de Maio de 2008, (Sábado). 
Estiveram presentes cinquenta asso-
ciados daquele Núcleo. O Presidente 
do Núcleo solicitou a colaboração de 
todos para que este seja uma mais 
valia para os associados daquela área 
geográfi ca.
A Direcção daquele Núcleo está em-
penhada em criar várias actividades 

em prol dos seus associados no âm-
bito de lazer e cultura. 
Os associados debateram com a Di-
recção do Núcleo assim como com 
a Direcção da Delegação ali pre-
sente, diversos problemas que os 
afl igem, quer no campo da saúde, 
assim como no âmbito social e que 
a Direcção da Delegação vai ter em 
conta para minimizar os seus pro-
blemas. 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
DO NÚCLEO DE SINTRA

TERÇAS, QUINTAS E SEXTAS 
DAS 14H30 ÀS 19H00

SEGUNDA E QUARTA DAS 10H00 ÀS 13H00
Contactos: Presidente – António Joaquim Macedo Fernandes, 
 Tel. 919 371 774   
 1 Vogal – Joaquim Januário Vaz, Tel. 966 818 865
 2 Vogal – Manuel Luís Pina Vaz, Tel. 969 000 427 

Morada – Rua Ruy Cinatti, n.º 2 A 1, Massamá

Madeira

Almoço 27.º Aniversário
Para comemorar mais um aniver-
sário esta Delegação realizará no 
próximo dia 5 de Julho (Sábado) 
um almoço-convívio, com sócios e 
familiares, no Restaurante “A PAR-
REIRA”, Caminho da Penteada, 
Santo António - Funchal, pelas 13 
horas.

Para efeitos de inscrições, os inte-
ressados deverão contactar a Dele-
gação através do tel. 291 765 171 
ou telemóvel 961 798 731, até o dia 
03 de Julho.
O preço do almoço é 20,00 € por 
adulto e 10,00 € para crianças entre 
os 6 e 12 anos.

Realiza-se no proximo dia 5 de Julho 
- Sabado.
Programa:
Visita à Cidade de Coimbra
Passeio no Barco "O Basófi as" pelo 
rio Mondego
Devem levar farnel para o almoço.

Preço por pessoa: 15,00 euros.
Inscrições até dia 25 de Junho.
Os lugares no autocarro são ocupa-
dos por ordem de inscrição.
Para mais informações devem os in-
teressados contactar com a Delega-
ção.

34.º Aniversário ADFA – Famalicão
No passado dia 25 de Maio de 2008 realizou-se o Almoço de Aniversário na 
Quinta do Coelho em Encourados-Barcelos.
Estiveram presentes 150 associados e diversos convidados entre os quais a 
DN, a MAGN e o CFN.
A Camara Municipal de Barcelos ofereceu a todos os presentes uma lem-
brança tipica: o Galo de Barcelos.
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Breves
Z  A Delegação participou activamen-

te na Assembleia Geral Nacional 
que teve lugar no dia 19 de Abril 
em Lisboa.

  Autocarros com partidas de várias 
localidades, permitiram a desloca-
ção de cerca de três centenas de as-
sociados e familiares. 

Z  Teve lugar no dia 28 de Abril a ceri-
mónia de posse dos Órgãos Sociais 
da Associação do Porto de Parali-
sia Cerebral. A eleição dos novos 
órgãos surgiu por motivo do faleci-
mento de José Carlos Pinto Viana, o 
qual foi substituído na Presidência 
da Direcção pelo Sr. Abílio Cunha.

  A Delegação esteve presente no 
acto de posse representada pelos 
Presidentes da Direcção e do Con-
selho Fiscal.

Z  No dia 29 de Abril realizou-se uma 
reunião na Fundação Porto Social com 
a equipa técnica do CLASP, tendo em 
vista a apreciação do Projecto do Cen-
tro de Apoio Integrado do Porto.

  Este Conselho Local da Acção So-
cial emitiu parecer favorável por 
unanimidade na reunião plenária 
de 9 de Maio efectuada no auditó-
rio da Junta de Freguesia de Para-
nhos.

Z  No dia 3 de Maio, Manuel Santos 
representou a Delegação no Ani-
versário da Delegação em Viseu.

Z  Efectuou-se no dia 3 de Maio, a ha-
bitual reunião mensal da Direcção 
com associados.

  Nesta reunião foram discutidos os 
motivos que levaram a ADFA a re-
alizar uma manifestação pública, 
junto à Assembleia da República

Z  Duas centenas e meia de associados 
e familiares da área geográfica da 
Delegação, participaram na mani-
festação pública, efectuada no dia 
14 de Maio, tendo sido organizados 
transportes para o efeito.

Z  Teve lugar no dia 1� de Maio no 
auditório do Centro Hospitalar de 
Viana do Castelo, um simpósio 

sobre Perturbação Pós-Stress Trau-
mático.

  Este evento contou com a cola-
boração do Departamento de Psi-
quiatria daquele Centro Hospitalar 
e com a presença da Presidente 
da Comissão Nacional de Acom-
panhamento da Rede Nacional de 
Apoio ao Stress de Guerra (Dra. 
Catarina Cardoso) e do Director do 
Departamento dos Antigos Com-
batentes do MDN (Tenente-Coro-
nel Jara Franco). [vide reportagem 
desenvolvida na pág. 12]

Z  A casa dos “Cinfanenses” promo-
veu o seu convívio anual no dia 18 
de Maio, nas instalações da De-
legação, as quais foram cedidas 
àquela associação para o efeito.

Z  Na sequência da visita do General 
Rui Rodrigues da Direcção da Ad-
ministração dos Recursos Humanos 
do Comando de Pessoal efectuada 
no dia 8 de Maio, realizou-se no dia 
20 de Maio uma reunião de traba-

lho com elementos daquela Direc-
ção para troca de impressões sobre 
alterações a introduzir na emissão 
e renovação dos cartões dos Defi-
cientes Militares.

  É de esperar que venham a ser faci-
litados e melhorados os processos 
actualmente em vigor, já que não 
é compreensível que estando a ser 
impulsionados procedimentos para 
a desburocratização noutras áreas, 
continuem a vigorar procedimen-
tos e normas que apenas servem 
para dificultar o acesso a um mero 
cartão de identificação como defi-
ciente militar.

Z  No dia 25 de Maio, representantes 
da Delegação participaram no 34º 
Aniversário da Delegação de Vila 
Nova de Famalicão.

  Também no mesmo dia 25, a De-
legação fez-se representar pelo as-
sociado Sá Fernandes, no convívio 
dos Ex-combatentes do Concelho 
de Monção.

Agenda
NOITE DE SÃO JOÃO
Vai realizar-se, à semelhança de anos anteriores, de 
23 para 24 de Junho, nas instalações da Delegação, 
a tradicional noite de São João.
Haverá sardinha assada, febras e pão, tudo regado 
com bom vinho.
Também a música popular se fará ouvir e quem ti-
ver jeito poderá dar um pezinho de dança.
Inscrições no Serviço de Atendimento até ao dia 19 
de Junho.

SEMINÁRIO SOBRE  
“A PESSOA COM DEFICIÊNCIA”
Vai realizar-se no dia 13 de Junho, em Chaves, no 
auditório da Escola Superior de Enfermagem, um 

seminário que abordará alguns aspectos relaciona-
dos com “A Pessoa com Deficiência”.
Aspectos legais, recursos e apoios existentes, assim 
como, a abordagem terapêutica na continuidade de 
cuidados de saúde são questões que constam do 
programa.
A organização deste seminário é da ADFA / Dele-
gação do Porto / Núcleo de Chaves e da Escola Su-
perior de Enfermagem daquela cidade.

20.º CONVÍVIO ANUAL  
DE PAREDES / PAÇOS DE FERREIRA
Vai ter lugar no dia 28 de Junho o Convívio Anual 
dos associados dos concelhos de Paredes e de Paços 
de Ferreira.

Neste ano assinalam-se vinte anos consecutivos da 
realização deste evento associativo que junta asso-
ciados e familiares destes concelhos.
É de esperar que haja uma grande participação 
e que o espírito associativo marque este conví-
vio.

PASSEIO ÀS CIDADES IMPERIAIS
Como já foi noticiado no último “ELO”, vai reali-
zar-se de 25 a 31 de Agosto, o passeio anual cujo 
destino será as cidades imperiais de Viena, Praga e 
Budapeste.
O programa encontra-se à disposição no Serviço de 
Atendimento e os interessados terão que fazer a ins-
crição até ao final do mês de Junho.

DARh promete simplificar cartões de Deficientes militares
O General Rui Rodrigues e o Coro-
nel Ambrósio efectuaram no dia 8 de 
Maio, uma visita às instalações da 
Delegação do Porto, seguida de uma 
reunião em que para além dos Diri-
gentes da Delegação, também esteve 
presente o Presidente da Direcção Na-
cional, José Arruda.
Os responsáveis da DARH tomaram 
contacto com o funcionamento dos 
serviços, recolheram as opiniões da 
ADFA sobre a emissão e a renovação 
dos cartões dos Deficientes Milita-
res, tendo-lhes sido dado a conhecer 
o grande descontentamento pela mo-
rosidade e burocratização do proces-
so. Também foram informados pelo 
Presidente da Direcção Nacional so-

bre as razões que levavam a ADFA 
à realização de uma manifestação 
pública.
Foi no final deste encontro acordada 
a realização de uma reunião de traba-
lho no dia 20 de Maio, a qual veio de 
novo a concretizar-se no Porto, com a 
presença do Coronel Ambrósio e do 
Tenente-Coronel Teixeira.
Nesta reunião de trabalho foram no-
vamente abordadas as questões rela-
cionadas com a emissão e a renova-
ção dos cartões. Para resolver esta 
situação, os responsáveis da DARH 
deixaram compromisso de, em bre-
ve, entregar à Direcção Nacional uma 
proposta.
Para além dos aspectos já referidos, 

foram ainda abordadas outras ques-
tões relacionadas com a tramitação de 

processos, nomeadamente as juntas 
médicas e revisões.



Junho
2008 �

Fátima
A Delegação está a organizar um passeio a Fátima para o dia 21 de Junho. 
Inscreva-se com a máxima urgência, para que possamos organizar tudo a 
tempo e horas. 

25 de Abril
Ao comemorar Abril, realizou-se, em colaboração com Associações e es-
truturas sindicais, um jantar no dia 24 de Abril, com actividades culturais e 
recreativas, no dia 25 de Abril.
As actividades com alunos e professores nas Escolas EB 2+3 de Vouzela, de 
Campia, em Nelas e na Grão Vasco, em Viseu, tendo mantido uma exposição 
durante 10 dias, na Escola de Campia.
Estas acções são muito importantes para a informação e divulgação do que 
foi a guerra Colonial, que foi o principal motivo que levou ao 25 de Abril de 
19�4. 

Aniversário
Foi no dia 3 de Maio que a ADFA- Delegação de Viseu- celebrou o seu ani-
versário. Este ano com cerca de 100 pessoas, apesar de ter faltado a publica-
ção no Jornal ELO, mesmo assim foi significativo.
Na certeza de que se procederá para que seja sempre melhor, se reconhece 
a presença dos associados, família e amigos,  Directores das Delegações do 
Porto, Famalicão, Coimbra, Lisboa, do Conselho Fiscal Nacional e da Di-
recção Nacional, bem como da Associação  dos Comandos, Liga, Governo 
Civil, Câmara Municipal e Regimento de Infantaria 14, ao qual se agradece 
a colaboração.

 Encontro Convívio
No dia 13 de Junho, na Serra do Santo António, em Mangualde, junto à sua 
capelinha, vai realizar-se mais um encontro convívio, que terá o seu ponto 
alto o debate de ideias, o ver as ovelhinhas a rodar em volta da capelinha e o 
já tradicional almoço convívio.
Tudo é aberto a todos, só precisa comunicar para saber quantos somos. 

Museu Grão Vasco
De acordo com a Direcção do Museu Grão Vasco, a Delegação da ADFA de 
Viseu está a promover visitas guiadas para dar a conhecer as obras expostas, 
antigas e actuais e toda a zona histórica da cidade de Viseu, que por sinal é 
muito bonita.
Convidam-se os associados da área da delegação e também de outros pontos 
do País a visitarem o Museu e a cidade de Viseu, apreciar esta bonita cidade, 
os seus belos monumentos a sua gastronomia e as suas gentes.
Para marcações, o contacto da Delegação é 232 41 60 34 e fax 232 41 68 29. 

Informação
O Instituto de Acção Social das Forças Armadas é uma instituição que trata 
da assistência médica da família militar, pessoas deficientes e família.
A Associação dos Deficientes das Forças Armadas trata de todo o resto, no 
acompanhamento, tratamento e defesa dos direitos dos deficientes militares 
e família.
Para qualquer esclarecimento e apoio, contacte a delegação

34.º Aniversário da ADFA Nacional
Sob o signo do inconformismo, da 
indignação e revolta, mas de cora-
gem e de confiança no amanhã, que 
serà melhor e menos penoso. Assim, 
queremos acreditar que vamos con-
seguir fazer actualizar a legislação ao 
tempo em que vivemos, como o ficou 

bem demonstrado no dia 14 de Maio 
passado, na grande manifestação/con-
centração dos deficientes militares à 
Estrela Hospital Militar e terminou 
em frente da Assembleia da Repúbli-
ca, dando assim toda a força e voto de 
confiança à Direcção Nacional para 

continuar a desenvolver as activida-
des necessárias, via ao reconhecimen-
to dos valores aqui representados.
Acreditamos no trabalho da Direcção 
Nacional, na participação de todos os 
associados na vida associativa que 
quando chamados respondem pre-

sente, sejam de S. João da Pesqueira, 
de Oliveira do Hospital, Oliveira de 
Frades, Seia, Guarda, Moimenta da 
Beira, Tabuaço, Tondela, Carregal 
do Sal, Viseu e outros Concelhos. A 
todos o nosso reconhecimento pelo 
dever cumprido. Até Sempre!

Com todos os defeitos e virtudes, a 
democracia é o sistema político que 
melhor se adapta ao modelo de so-
ciedade que vivemos e queremos 
continuar a viver. Assim, os valores 
representados se cumpram e façam 
cumprir, no direito e o dever, de todo 
o cidadão participar na vida activa li-
vremente!
Em Portugal, fruto de umas eleições 
livres e democráticas, que não foram 
muito claras quanto à sua convoca-
ção, mas que os portugueses livre-
mente votaram, hoje temos à frente 
dos destinos de Portugal, um gover-
no de maioria, que podia e devia go-
vernar com o povo e para o povo, 
na criação e distribuição da riqueza 
gerada, apoiando e não perseguindo 
aqueles que mais precisam, que tudo 
fizeram para fazer valer os valores 
das paz, arriscaram tudo em defesa 

da Pátria, que ía do Minho a Timor, 
mataram para não morrer, no cum-
primento do serviço militar obrigató-
rio, na guerra de África, ou colonial, 
cujos frutos fizeram florescer Abril.
A liberdade que hoje vivemos foi 
fruto do muito sangue derramado por 
milhares de deficientes militares e 
que continuam a derranar, porque as 
feridas não estão saradas, passados 
que são mais de 34 anos do términus 
da guerra colonial. Com o força e 
o querer dos Capitães de Abril, que 
em 19�4, depois de em 16 de Março 
de 19�4, no golpe das Caldas, onde 
participou o Coronel Ramos, que foi 
preso pelo regime ditaturial, mas que 
veio a servir de balão de ensaio para 
que o 25 de Abril de 19�4 trouxes-
se a Portugal a liberdade e a paz, há 
muito desejada. Fruto da revolução, 
da liberdade, da democracia e da paz, 

fruto da luta justa dos deficientes das 
Forças Armadas, foram criados um 
conjunto de direitos, consignados 
no Dec. Lei 43/�6 de 20 de Janeiro e 
outra legislação avulsa para abranger 
os combatentes deficientes das For-
ças Armadas, entendendo-se como 
justo para reparação dos males das 
deficiências adquiridas na guerra, em 
defesa de Portugal.
Dos diversos governos, saídos das 
eleições democráticas, todos, sem 
excepção, têm reconhecido os altos 
serviços prestados á Pátria, quer aos 
homens, heróis nacionais, que tom-
baram no campo da honra na guer-
ra, quer aos que ficaram deficientes 
a sofrer os horrores da guerra e que 
na sua juventude, com 20 anos de 
idade ficaram cegos, sem pernas, 
sem braços, surdos, estropiados, pa-
raplégicos, em cadeiras de rodas, em 

acidentes com armas de fogo, minas, 
armadilhas, emboscadas, uma guerra 
que durou mais de 13 anos, nas pro-
víncias de Angola, Guiné-Bissau e 
Moçambique, que prova bem a dure-
za com que esta geração foi obrigada 
a cumprir, na defesa da Pátria e por 
isso, adquiriram as suas deficiências 
na guerra, em condições muito difí-
ceis, pondo em risco a vida, a todo 
o segundo, frisando aqui, ao adquir 
uma deficiência, nunca pode ser 
comparado com um acidente ao ser-
viço de uma empresa ou num escritó-
rio, repartição pública, um acidente 
na estrada ou outro. Foi por Portugal, 
para cumprir o dever, na guerra, em 
defesa da Pátria e que nunca pode ser 
comparada como se de um acidente 
qualquer se tratasse!
Quem sofre os horrores das guerras, 
exige ser tratado com dignidade!

Por Portugal
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Ao fi m de 34 anos de existência quem diria 
que fosse necessário voltarmos à rua para 
defender os direitos adquiridos. Depois do 
frenesim dos primeiros anos na conquis-
ta de direitos e em que andámos à frente 
do movimento de defi cientes em Portugal 
e depois de instaurado e estabilizado o re-
gime democrático, poucos de nós julgáva-
mos que fosse necessário voltar hoje à rua a 
manifestar o nosso descontentamento pela 
perda de direitos conquistados. Julgáva-
mos, realmente, que éramos a “prioridade 
das prioridades” e que merecíamos o reco-
nhecimento da Pátria e o respeito dos seus 
governantes. “Olhámos” a Pátria, servindo-
a e derramando o nosso sangue, mas a Pá-
tria parece que já não nos “contempla”!... 
Diz-se que a História não se repete, mas 
no caso dos defi cientes militares, em par-
ticular, e dos antigos 

combatentes, em geral, 
parece que se está a 

contradizer este princípio e, lamenta-
velmente, a cumprir-se, mais uma vez, 
o que dizia o Padre António Vieira no 
Séc. XVII: “Se servistes a Pátria e ela 
vos foi ingrata, vós fi zestes o que de-
víeis e ela o que costuma”. 
A Democracia e a Liberdade que tam-

bém ajudámos a conquistar permitiu-nos co-
memorar o 34.º aniversário da ADFA nas ruas 
de Lisboa numa jornada em que lembrámos à 
população e ao poder político que ainda não 
morremos todos e que não somos uma memó-
ria longínqua de uma guerra que se passou há 
muitos anos, já no século passado, e a que já 
nem os programas escolares dão importância. 
Eram 1.500, como calculou a Polícia. Eram 
mais de 2.000 como disseram alguns órgãos 
de comunicação. Na verdade éramos muitos 
os que naquela tarde de 14 de Maio nos con-
centrámos no Largo da Estrela, frente ao Hos-
pital Militar, e desfi lámos pela Calçada da Es-
trela até à Assembleia da República. Mais para 
os 2.000 que para os 1.500. No universo da 
ADFA é revelador do grande descontentamen-
to que vai nos nossos associados e demonstra 

bem a força e a capacidade de mobilização 
da nossa Associação. 
Viemos muitos de todos os recantos de Por-
tugal e não arredámos pé mesmo com a 
chuva a ameaçar. Viemos determinados a 
lutar, agora de forma espontânea, ao con-
trário do que aconteceu há 40 anos em que 
nos foram buscar aos mesmos recantos do 
mesmo Portugal para combater em África. 
Apesar de obrigados e metidos em po-
rões bafi entos de navios, não renegámos 
a Pátria e fomos determinados na contra-

guerrilha, assim como 
estamos a ser hoje. Foi 
assim que aprendemos 
a sobreviver da guerra 

e da magra ração que nos ofereciam. O que re-
clamamos agora é que nos deixem viver o resto 
dos nossos dias com a dignidade que merece-
mos. E não estamos a pedir muito: são apenas 
umas migalhas comparadas com os lautos orça-
mentos e os desperdícios que vemos por aí. 
Quando os países decidem envolver as sua For-
ças Armadas em campanhas militares ou em 
acções de manutenção da Paz, os respectivos 
governantes não podem fazer contas apenas aos 
custos imediatos desses envolvimentos mais ou 
menos prolongados. São operações de alto risco 
ou de risco acrescido a que os militares envol-
vidos estão sujeitos não só nas consequências 
directas da campanha (morte e ferimentos), 
mas também nas maleitas físicas e psicológicas 
que esse envolvimento pode acarretar, como as 
doenças crónicas adquiridas ou agravadas e o 
stress pós-traumático. Por exemplo, muitos dos 
antigos combatentes da Primeira Guerra Mun-
dial sofreram até ao fi m das suas vidas as conse-
quências da exposição aos gases, arma terrível 
e silenciosa então usada por ambos os lados em 
confl ito. Também muitos milhares de antigos 
combatentes do Ultramar carregam para o res-
to das suas vidas as sequelas da exposição ao 
combate e às indescritíveis condições de vida 
que muitos viveram durante meses e anos. Tudo 
isto devia fazer parte das estimativas iniciais das 
campanhas militares, pois também são custos 
inevitáveis e a muito longo prazo para os quais 
deviam ser reservados fundos bem folgados e 
não regateados como está a acontecer. Não pro-
ceder assim é como fazer uma obra ou comprar 
um equipamento e não acautelar as verbas para 
a respectiva manutenção e conservação. E quan-
do se trata de pessoas mais cuidado devia haver, 
a não ser que nos considerem coisas inúteis e 

que só servem para 
a sucata. Pela forma 
como os defi cientes 
das Forças Armadas 
estão a ser tratados, 
mais parece que são en-
carados como um peso 
morto que nem para a 
reciclagem prestam. 
As palavras bonitas e as 
palmadinhas nas costas 
podem alimentar o nosso ego e toda a gente 
gosta de ouvir um louvor merecido, mas isso 
não basta para curar os nossos males, indem-
nizar as sequelas da guerra e viver com dig-
nidade os poucos anos que nos restam.
Estiveram connosco participan-
do nesta jornada, em sinal de so-
lidariedade, as direcções da As-
sociação de Ofi ciais das Forças 
Armadas, da Associação Nacio-
nal de Sargentos e da Associação 
de Praças da Armada. Também 
manifestaram a sua solidariedade 
as associações de antigos comba-
tentes, a Confederação Nacional 
de Organizações de Defi cientes e 
a Associação Portuguesa de De-
fi cientes, entre outras. 
De referir ainda o apoio prestado 
pelo Hospital Militar Principal, cujo 
director mandou distribuir água aos 
nossos associados e pôs à disposição 
os serviços do Hospital, em caso de 
necessidade.
J.D.
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34 anos de Luta

Fotografi as de Farinho Lopes
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ADFA congratula-se com apoio do provedor de justiça
Nascimento Rodrigues preocupado com atrasos nos processos dos Defi cientes das Forças Armadas

D ando continuidade às preocu-
pações que lhe foram trans-
mitidas pela Associação de 

Defi cientes das Forças Armadas, 
inúmeros associados e ex-combaten-
tes, em nome individual, o Provedor 
de Justiça manifestou ontem, publi-
camente, a sua preocupação com o 
estado dos dossiers de processos de 
invalidez dos ex-combatentes e da 
sua qualifi cação como defi cientes 
das Forças Armadas. 
Nascimento Rodrigues torna-se, 
assim, mais uma voz que dá voz ao 
drama nacional dos defi cientes mi-
litares, uma das situação que moti-
vou aliás a manifestação do passa-
do dia 14 de Maio, promovida pela 
ADFA, que juntou em Lisboa perto 
de 2.000 defi cientes das Forças Ar-
madas.
Tendo em conta as mais diversas 
manifestações de apoio da socieda-
de civil, militar e política que en-
grossam diariamente, a ADFA não 
compreende o continuado silêncio 
do Governo.

Estando muito claras - e claramen-
te justas – as suas reivindicações de 
reposição de direitos retirados pelo 
executivo em funções, bem como 
tantos outros que continuam por 
regulamentar e efectivar, como é o 
caso da saúde, internamento em la-
res e residências assistidas, a ADFA 
regista uma vontade política, só apa-
rente do Governo, que continua a 
não materializar em lei as  carências 
e dramas cada vez mais pronuncia-
dos dos defi cientes militares, que 
foram vítimas da Guerra Colonial e 
chegam agora à terceira idade.
Na linha do diagnóstico efectuado 
pela Provedoria de Justiça, a ADFA 
considera nomeadamente escanda-
loso que muitos defi cientes militares 
cheguem a esperar entre cinco a sete 
anos para que os seus processos de  
qualifi cação como defi cientes das 
forças armadas sejam concluídos. A 
ADFA aguarda com elevada expec-
tativa, as conclusões do grupo de 
trabalho criado pelo actual Governo, 
para estudar a reforma do sistema de 

saúde militar, “ para garantir a saúde 
operacional e o serviço assistencial 
ao universo de utentes”, entenda-se 
família militar e a criação “na depen-
dência do Ministro da Defesa Nacio-
nal de um órgão responsável pelas 
politicas de saúde militar “, confor-
me resolução de Conselho de Minis-
tros de 07 de Fevereiro de 2008.
Perfeitamente consciente das difi cul-
dades que a economia nacional atra-
vessa, a ADFA não pode deixar de 
exigir ao Governo que governe tam-
bém em prol dos cidadãos mais ne-
cessitados e desfavorecidos – e que 
encontre, como é sua obrigação, for-
mas de vir ao encontro do desespero 
de muitos dos defi cientes militares 
da Guerra Colonial e suas famílias.  
Neste cenário, aliás, a ADFA que 
tenta no quotidiano gerir a situação 
dos defi cientes militares, entre a 
frustração e a esperança, regista com 
comoção as palavras do Provedor de 
Justiça, quando este considera que a 
actual situação dos defi cientes mili-
tares é fortemente penalizadora dos 

seus interesses legítimos e uma vio-
lação grave dos seus direitos.
«Ao afi rmar que o Estado de Direi-
to democrático deve aos defi cientes 
militares respeito, rigor e uma ade-
quada protecção social, Nascimento 
Rodrigues repete apelos já feitos por 
individualidades como Ramalho Ea-
nes, Mário Soares, Jorge Sampaio, 
Cavaco Silva ou Jaime Gama, bem 
expressivas de um sentir nacional 
em relação à dívida moral e de san-
gue que o Estado Português tem para 
connosco», conclui José Arruda, 
Presidente da Direcção Nacional da 
Associação de Defi cientes das For-
ças Armadas. «E estamos cada vez 
mais fi rmes na nossa recusa de con-
tinuar a morrer esquecidos, doentes, 
abandonados e em silêncio resigna-
do», reforça.
A ADFA tudo faz e fará em diálogo 
com o Governo, mas não pode ig-
norar o clamor dos seus milhares de 
associados, a viverem diariamente à 
beira do abismo.

Lisboa, 27 de Maio de 2008

MOÇÃO
Aprovada no dia 14 de Maio de 2008, dia do 34.º Aniversário da ADFA e entregue ao Presidente da Assembleia 

da República, à Comissão Parlamentar de Defesa e aos Grupos Parlamentares

1.  Os defi cientes das Forças Ar-
madas, reunidos em frente da 
Assembleia da República, mani-
festam o seu descontentamento 
e indignação, porque tendo su-
portado, desde a sua juventude, 
um “pesado fardo”, nas palavras 
do Ex-Presidente da República 
Dr. Jorge Sampaio, ao atingirem 
o último ciclo das suas vidas, 
vêem-se confrontados com a re-
tirada de um conjunto de direitos 
já consagrados na nossa legisla-
ção, que vem agravar as suas de-
fi ciências e contribuir para a de-
sagregação das suas condições 
sociais e familiares.

2.  Não entendem como este Go-
verno pode ser insensível aos 
graves problemas sociais e hu-
manos, vividos por aqueles que 
foram generosos até ao sangue 
e hoje reclamam, tão só, serem 
tratados com dignidade.

3.  Exigem o reconhecimento, ine-
quívoco, da situação específi ca 
de defi cientes militares, obriga-

dos ao cumprimento do serviço 
militar, em situações de risco e 
perigosidade agravada, como foi 
a situação de guerra em que ser-
viram, por imposição.

4.  Reivindicam a reposição da as-
sistência médica e medicamen-
tosa gratuitas das lesões e do-
enças para além da defi ciência, 
tal como estava em vigor, antes 
de nos serem retiradas por este 
Governo.

5.  Não querem ser abandonados, no 
interior do país e regiões autóno-
mas, longe dos hospitais Milita-
res de Lisboa, Coimbra e Porto, 
sem acesso a assistência médica 
e medicamentosa gratuita no tra-
tamento dos ferimentos e dimi-
nuições físicas que resultaram 
de acções de combate no cum-
primento obrigatório do serviço 
militar imposto pela Nação.

6.  Não aceitam que o Governo pre-
tenda catalogar o seu corpo em 
“lotes”, uns que foram feridos 
por acções de guerra, com trata-

mento gratuito e, outros que não 
foram, com tratamento a pagar, 
sem perceberem as consequên-
cias dramáticas que as lesões do 
combate provocam no equilíbrio 
físico, psíquico e emocional para 
toda a vida. Só uma visão cega 
destes problemas pode explicar 
este modo de agir.

7.  Não toleram que os grandes defi -
cientes militares, sem retaguarda 
familiar, não tenham garantidas 
condições de recolhimento em 
estabelecimentos assistenciais 
do Estado, como decorre da lei. 

8.  Reclamam celeridade na análise e 
na decisão dos processos de atri-
buição da condição de defi ciente 
das Forças Armadas, com realce 
para os afectados pelo “stress de 
guerra” e nos processos de revi-
são do grau de incapacidade por 
agravamento da doença.

9.  Não compreendem que os de-
fi cientes militares oriundos de 
Angola, Moçambique e Guiné-
Bissau, que se defi cientaram 

ao serviço das Forças Armadas 
Portuguesas, na guerra colonial, 
estejam abandonados ao esque-
cimento por parte do Estado 
Português.

10.  Exigem a reposição dos direi-
tos reconhecidos pelos sucessi-
vos Governos Constitucionais, 
como justas reparações morais 
e materiais devidas aos defi -
cientes militares e que consti-
tuem um património de valo-
res cívicos, que não podem ser 
postos em causa por razões só-
cio-políticas conjunturais.

11.  Finalmente, consideram, tam-
bém, que numa sociedade de-
mocrática as lições da história 
não podem ser esquecidas e, 
por isso, não aceitam que ve-
nham a sofrer o mesmo trata-
mento dado aos inválidos da 
1.ª Grande Guerra e aos com-
batentes das campanhas ultra-
marinas, que a partir de 1937, 
viram a sua situação regredir 
até ao estado de indigência.

Porque estamos aqui hoje?
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O que diz o Governo

E m declarações à Agência Lusa, 
em 8 de Maio, o Governo rea-
fi rmou que a assistência médica 

e medicamentosa dos Defi cientes das 
Forças Armadas (DFA) é “gratuita” 
nos tratamentos relacionados com as 
lesões sofridas ao serviço do País, mas 
não nos outros tratamentos, comuns a 
todos os cidadãos. 
O Ministério da Defesa disse à Lusa 
que, se assim não fosse, “em vez de re-
por uma situação de ‘injustiça’, estar-se-
ia a conceder um tratamento desigual a 
situações iguais (situações relacionadas 
com a defi ciência adquirida)”.
Relativamente à reposição da as-
sistência médica e medicamentosa 
em vigor antes da aprovação do DL 
167/2005 (regulamentação da ADM) 
o governo considera que o que os De-
fi cientes das Forças Armadas (DFA) 
reivindicam é o regime de ressarci-
mento de encargos com cuidados de 
saúde decorrentes de enfermidades 
não relacionadas com as lesões que 

determinaram a defi ciência. “Estas, 
de facto, não são gratuitas, tal como 
não são gratuitas para os restantes 
cidadãos portadores de defi ciência”, 
sublinha o MDN.
No que respeita à reivindicação de 
isenção de IRS nas respectivas pen-
sões, devendo o Estado, para o efeito, 
reconhecer que aquelas pensões têm 
carácter indemnizatório, o MDN lem-
bra que já existe um regime especial 
de isenção. “Convém esclarecer que 
existe um regime especial de isenção 
de IRS para os abonos e prestações 
suplementares de invalidez, os quais 
são tratados como tendo carácter in-
demnizatório”, declara, sublinhando 
que, “há, neste caso, uma discrimina-
ção positiva a favor dos DFA, no que 
respeita às deduções à colecta e à re-
tenção na fonte do IRS, em que este 
universo, neste caso específi co, tem 
um regime mais favorável”.
No entendimento do governo, o que 
não tem isenção é a pensão de refor-

ma, que é considerada um rendimento 
(é o rendimento pelo trabalho efectua-
do ao longo dos anos, tal como acon-
tece com os restantes trabalhadores do 
regime geral), não tendo, portanto, ca-
rácter indemnizatório.
Relativamente à denúncia de demora 
na tramitação dos processos com vista 
à qualifi cação como DFA, o governo 
reconhece-a e diz-se disposto a traba-
lhar para a adopção de medidas mais 
efi cazes no sentido de reduzir, ao má-
ximo de um ano, a tramitação do pro-
cesso de qualifi cação como defi ciente 
das Forças Arnadas.
O governo revelou ainda que tomou 
medidas de correcção da disfunção 
remuneratória que atingia os furriéis 
defi cientes.
Por outro lado afi rma ter facilitado o 
acesso ao tratamento do stress pós-
traumático para obter maior efi cácia 
na prevenção da doença, no âmbito da 
Rede Nacional de Apoio aos portado-
res do Stress Pós-Traumático de Guer-

ra. Nesse sentido, afi rma ter alterado 
um protocolo celebrado com várias 
associações de antigos combatentes. 
Segundo o MDN, está em estado 
avançado um projecto, efectuado em 
conjunto com a Cruz Vermelha Portu-
guesa, com vista ao aumento da capa-
cidade do Lar Militar.
O governo afi rma, por outro lado, estar 
a avaliar a possibilidade de apresentar 
uma proposta de lei que visa consagrar 
um regime excepcional à aplicação do 
indexante dos apoios sociais às pen-
sões e demais prestações atribuídas 
aos defi cientes militares.
Apesar disso, o CDS-PP vai apresentar 
duas iniciativas legislativas destinadas 
a repor direitos dos Defi cientes das 
Forças Armadas, como a compartici-
pação medicamentosa total e o fi m da 
tributação das pensões, e quer confron-
tar o governo com as reivindicações da 
respectiva associação (ADFA). 
Ver em http://ww1.rtp.pt/noticias/index.php?arti

cle=344715&visual=26&rss=0

A Associação de Defi cientes das Forças Ar-
madas (ADFA) decidiu hoje marcar para 14 
de Maio uma "grande manifestação" contra 
a falta de respostas por parte do Governo às 
reivindicações dos ex-combatentes.
A decisão foi tomada em assembleia-geral 
da ADFA, em que mais de 600 associados 
votaram a favor de uma manifestação no dia 
em que a associação completa 34 anos de 
existência.

Agência Lusa – 19Abr08
Raras vezes saíram à rua para um protesto 
colectivo, mas agora ele está marcado, deci-
dido que foi, ontem, numa assembleia-geral, 
realizada em Lisboa. A Associação dos De-
fi cientes das Forças Armadas (ADFA) agen-
dou uma manifestação para o próximo dia 
14 de Maio, nas ruas da capital, mas antes 
vai insistir nas suas reivindicações junto do 
primeiro ministro e da Assembleia da Repú-
blica. Tudo por uma questão de direitos que 
não chegaram a ser adquiridos ou que vão 
sendo perdidos, alegam os defi cientes mili-
tares. 

http://jn.sapo.pt – 20Abr08
O pedido de audição do secretário de Esta-
do da Defesa e Assuntos do Mar (SEDAM) 
para debater a "grave situação" dos Defi -
cientes das Forças Armadas, foi aprovado 
por unanimidade, terça-feira, pela Comis-
são Parlamentar de Defesa.
Em simultâneo com a audição de João Mira 
Gomes, a agendar em breve, os centristas 
que apresentaram o pedido, querem também 
ouvir o presidente da Associação de Defi -
cientes das Forças Armadas (ADFA), José 
Arruda, para se inteirarem dos "dois lados" 
da questão.

Agência Lusa – 30Abr08
A Associação de Defi cientes das Forças 
Armadas (ADFA) decidiu marcar para dia 
14 de Maio uma manifestação para "dar 
voz ao sofrimento e descontentamento" dos 
ex-combatentes. Indignada com a falta de 
resposta do Governo às reivindicações dos 
antigos militares, a ADFA decidiu entregar 
na Assembleia da República um documento 

com os direitos por atribuir aos defi cientes 
das Forças Armadas. 

http://www.correiomanha.pt/   
O CDS-PP vai apresentar duas iniciativas 
legislativas destinadas a repor direitos per-
didos dos Defi cientes das Forças Armadas 
e vai confrontar hoje o Governo com as rei-
vindicações da respectiva associação.
A iniciativa legislativa é do deputado cen-
trista e membro da Comissão Parlamentar 
de Defesa, João Rebelo, que explicou à 
agência Lusa que ambas as iniciativas "são 
reposições de direitos" que os Defi cien-
tes das Forças Armadas tiveram até 2006, 
como a comparticipação medicamentos a 
cem por cento e o fi m da tributação de pen-
sões, designadamente com a reposição do 
regime excepcional de indexaçäo das pres-
taçöes sociais.

Agência Lusa – 08Mai08
As três associações de militares no activo 
anunciaram ontem que vão participar na ma-
nifestação dos defi cientes das Forças Arma-
das que se realiza quarta-feira em Lisboa. 
(…) A posição das associações de Ofi ciais 
(AOFA), de Sargentos (ANS) e de Praças da 
Armada (APA) foi anunciada numa confe-
rência de imprensa em que se reafi rmaram 
a “preocupante evolução ou falta de solu-
ções” para problemas que afectam os mili-
tares: assistência na doença, carreiras e sis-
tema retributivo, complementos de pensão 
de reforma ou o Regulamento de Disciplina 
Militar.

Diário de Notícias – 10Mai2008
Os soldados vão voltar à rua em sinal de 
descontentamento com as políticas deste 
Governo. O pretexto é a manifestação da 
Associação dos Defi cientes das Forças Ar-
madas (ADFA) marcada para a próxima 
quarta-feira, 14 de Maio. Será a primeira 
vez, desde há três anos, que as associações 
sócio-profi ssionais (dos ofi ciais, AOFA; dos 
sargentos, ANS; e das praças, APA) integra-
rão um protesto, embora a título de ‘solida-
riedade’. Para a própria ADFA é a terceira 
manifestação que realiza em 34 anos.

“Face à enorme degradação das condições 
de assistência na doença e, em particular, 
aos idosos e defi cientes das Forças Arma-
das, estamos completamente solidários com 
os nossos camaradas da ADFA”, disse ao 
Expresso o Coronel Alpedrinha Pires, presi-
dente da AOFA. (…) Por seu turno o seu ho-
mólogo na ANS, António Lima Coelho, per-
guntou: “Se o Governo trata assim aqueles 
que há anos fi caram defi cientes ao serviço 
da Nação, como não nos tratará a nós?”.

Expresso – 10Mai08
Mais de dois mil defi cientes das Forças Ar-
madas concentraram-se, esta tarde, junto à 
Assembleia da República
Os militares lembram que pertencem à «ge-
ração de uma guerra injusta» e exigem que 
sejam repostos alguns direitos que lhes foram 
retirados pelo Governo de José Sócrates. 

TSF – 14Mai08
A manifestação reuniu quase dois mil defi -
cientes das Forças Armadas, em frente ao 
Parlamento. O Presidente da Associação, 
José Arruda quer ver o assunto na agenda 
política e já prometeu não fi car de braços 
cruzados.

Rádio Clube Português – 15Mai08
Segundo noticia o Correio da Manhã de 
hoje em crónica assinada por Antunes de 
Oliveira "Milhares de militares portugue-
ses fi caram estropiados durante a Guerra 
Colonial em Angola, Moçambique e Guiné-
Bissau. Ontem 1500 daqueles homens mar-
charam mais uma vez, muitos deles com a 
ajuda de muletas ou cadeiras de rodas, até 
à Assembleia da República, para pedirem 
mais respeito por parte do Estado e, entre 
outras reivindicações, melhores condições 
na assistência de saúde.
(…)Após mais de uma hora de marcha entre 
o Largo da Estrela e a Assembleia da Repú-
blica, os manifestantes fi caram em frente ao 
Parlamento, enquanto José Arruda entregou 
uma moção com as exigências ao presidente 
da Assembleia e grupos parlamentares.
Os deputados António Filipe (PCP), João 
Rebelo (CDS-PP) e Francisco Louçã (BE) 

receberam os manifestantes nas escadarias 
da Assembleia. "Foram todos impecáveis, 
menos os deputados do PS e do PSD, que 
entenderam não estar aqui", disse José Ar-
ruda no fi nal da iniciativa."

http://tretadepais.blogspot.com 
– 15Mai08

O CDS-PP anunciou hoje que fez um pedido 
de audição ao Secretário de Estado da Defe-
sa na Comissão Parlamentar de Defesa para 
debater a «grave situação» dos Defi cientes 
das Forças Armadas, denunciada no último 
congresso da ADFA no fi m de semana. 

http://diariodigital.sapo.pt/ - 15Mai08
Raul da Conceição Piedade tem 61 anos e 
três das principais condecorações militares 
por feitos em combate: uma de valor mili-
tar com palma e duas cruzes de guerra, de 
primeira e segunda classes. Também tem 
um grau de incapacidade de 85%, devido 
à explosão de uma mina anticarro que lhe 
fez perder uma perna e causou outros danos 
menores.
Este defi ciente de guerra vive próximo da 
Nazaré e foi um dos muitos (cerca de 1500, 
segundo fontes da PSP) que, ontem, vieram 
a Lisboa para desfi lar entre o Hospital Mi-
litar Principal da Estrela e a Assembleia da 
República - "a primeira manifestação do 
século XXI" e a segunda vez em 33 anos, 
segundo os responsáveis da Associação dos 
Defi cientes das Forças Armadas (ADFA), 
trazendo à memória o dia de 1975 em que 
bloquearam, ao mesmo tempo, a Ponte 25 
de Abril e a portagem da actual A1 para exi-
gir respostas do Estado.

http://dn.sapo.pt – 15Mai08
Infelizmente receio que este e outros gover-
nos continuem com a mesma atitude: espe-
rar que os ex-combatentes lentamente mor-
ram e o problema se resolva por si. Creio 
até que este processo dos ex-combatentes 
do Ultramar só teve um defensor acérrimo, 
até se calhar por táctica eleitoral, chama-se 
Paulo Portas e está aí. 
Comentário na Internet de José Castilho, 

Abrantes, 15Mai08

Ecos na Comunicação Social
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O Alto Minho confrontado com o stress de guerra
Teve lugar no dia 16 de Maio no auditório do Centro Hospitalar de Viana do Castelo, um simpósio sobre Perturbação Pós-Stress Traumático.
Este evento contou com a colaboração do Departamento de Psiquiatria daquele Centro Hospitalar e com a presença da Presidente da Comissão 
Nacional de Acompanhamento da Rede Nacional de Apoio ao Stress de Guerra, Dra. Catarina Cardoso, que presidiu à sessão de abertura e do 
Director do Departamento dos Antigos Combatentes do MDN, Tenente-Coronel Jara Franco.

Fevereiro
20082

C omo informámos no anterior 
Elo, durante o mês de Feve-
reiro, o Instituto de Ciências 

Biomédicas de Abel Salazar (Uni-
versidade do Porto) e o Hospital de 
Santo António (Porto), através do 
seu Grupo de Estudo e em colabo-
ração com a ADFA, levará até ao 
seus associados um inquérito sobre o 
membro fantasma em amputados de 
guerra.
Este questionário visa «obter uma 
melhor compreensão desta dor e 
do número de pessoas afectadas a 
nível nacional, bem como do modo 
com se traduz no seu quotidiano 

para que possamos definir estra-
tégias mais adequadas para o seu 
tratamento», segundo o grupo de 
estudo.
O inquérito que é anónimo - com o 
intuito de assegurar total confi den-
cialidade – faz parte de uma das 
disciplinas do curso de Medicina do 
Instituto de Ciências Biomédicas de 
Abel Salazar, e pretende-se que seja 
apresentado nas Jornadas Médicas a 
realizar brevemente.
Mais uma vez, alertamos para a ne-
cessidade de que todos os inqueri-
dos colaborem. 

SAS

«Membro Fantasma 
nos Amputados de Guerra»

Início do Estudo A Através da L 22-A/2007, de 29 
de Junho, foi criado o Imposto 
Único de Circulação (IUC) que 

substitui o Imposto Municipal sobre 
Veículos, Imposto de Circulação e Im-
posto de Camionagem.

O IUC é devido por quem detém a propriedade do veículo, independentemente 
do seu uso

O pagamento do IUC é feito no mês da matrícula do veículo

Deixa de existir o dístico (“selo do carro”) para afi xação no veículo, devendo o 
interessado guardar o documento comprovativo da liquidação do imposto

A liquidação do IUC é feita ou através da Internet ou de serviço de Finanças

Se o veículo é anterior a 1981 não há lugar ao pagamento do IUC

Os defi cientes com um grau de incapacidade igual ou superior a 60% continuam 
a benefi ciar da isenção que já tinham no “selo do carro” e devem adquirir o com-
provativo no mês da matrícula do veículo, através da Internet ou de serviço de 
Finanças, tendo, no entanto, de fazer a prova

«Selo do Carro» deixa de existir
O novo Imposto Único de Circulação (IUC)

O Museu Nogueira da Silva/Universidade do 
Minho, em Braga, está a promover durante o 
passado mês de Janeiro e este mês um con-

junto de exposições especialmente direccionadas ao 
público com defi ciência visual.
Inseridas no projecto «Outras Percepções – Percursos 
Multisensoriais», abrangem 3 áreas artísticas: Porce-

lana e Faiança – de 6 a 15 de Fevereiro -, Pintura e 
Azulejo – de 20 a 29 de Fevereiro -, e Escultura (está 
já decorrida de 23 de Janeiro a 1 de Fevereiro).
Nestas, é possível, o visitante tocar nos objectos ex-
postos, e ainda contactar com alguns materiais utili-
zados no fabrico dos mesmos.
A visita terá uma duração aproximada de uma hora 

e o seu acesso é gratuito, embora esteja dependente 
de marcação que pode ser feita através de telefone e 
e-mail.

Tel.: 253 60 12 75
sec@mns.uminho.pt

SAS

Percepções multisensoriais
No Museu Nogueira da Silva, em Braga

No âmbito do aniversário da As-
sociação Jovem Valor, a ADFA 
disponibilizou-se para colaborar 

solidariamente com esta jovem associa-
ção, abrindo as portas da Sede Nacional 
para uma exposição que decorre de 18 
a 25 de Fevereiro no Auditório Jorge 
Maurício.
Esta exposição contará com a colabora-
ção de alguns artistas que se propuseram 
colaborar organizando uma exposição, 
cuja venda de obras reverterá para esta 
instituição.
De acordo com a direcção da Associa-
ção Jovem Valor, a Secretária de Estado 
Adjunta e da Reabilitação, Dra. Idália 
Moniz, a Presidente do Instituto Portu-
guês da Juventude, Dra. Helena Alves 
e o Dr. Adalberto Fernandes, represen-
tante do Instituto Nacional da Reabili-
tação foram já informados desta inicia-
tiva a levar a efeito com a colaboração 
da ADFA, que mereceu por parte destas 
entidades um aplauso manifesto, pelo 
facto de, mais uma vez, se concretizar 
uma parceria solidária que potencia o 
trabalho das organizações das pessoas 
com defi ciência.
Não tendo sido ao Elo fornecido o pro-
grama detalhado desta exposição, espe-
ramos, no entanto, que a mesma atinja os 

objectivos a que a AJOV 
se propôs e que passará, 
nomeadamente, pela gran-
de afl uência a este evento 
cultural.
O Elo pode já adiantar 
que nesta exposição esta-
rão patentes trabalhos das 
seguintes artistas já con-
fi rmadas: Teresa Ogando 
– cujo trabalho já foi ex-
posto na 12.ª Bienal de 
Cerâmica de Esplugues de 
Llobregat, em Barcelona, 
assim como numa exposi-
ção Colectiva de Cerâmica 
e Pintura, Caixa de Crédi-
to Agrícola Mútuo de Lis-
boa, entre muitas outras 
exposições; Salomé Soa-
res – com trabalho ligado 
à Exposição colectiva de 
apoio à Associação dos ar-
tistas plásticos de Cascais 
Viragem, expondo, ainda 
na  Exposição individual 
na Galeria da Fundação 
Pedro Falcão e Yanrub e 
mais recentemente nas Exposições Co-
lectivas de Pintura, Escultura, Cerâmica 
e Fotografi a, onde participou com o Gru-

po Amarte na Galeria da Câmara M. da 
Batalha e Exposição de pintura cerâmica 
no Palácio dos Marqueses da Praia em 
Loures; e ainda Inês Romão Gomes, uma 

jovem artista, que frequenta o 5.º Ano do 
Curso de Pintura da Faculdade de Belas 
Artes da Universidade de Lisboa.

SAS

Aniversário da Jovem Valor
Solidariedade entre associações

Pormenor de trabalho de Inês  Romão Gomes

O prazo para liquidação e pagamento do IUC para os veículos das categorias A, 
C, D, E, F e G, cujo aniversário da matrícula é no mês de Janeiro, foi prorrogado 
até ao dia 25 de Fevereiro de 2008

Notícias – EXTRA –

“NEM SÃO TODOS, 
NEM SÃO NENHUNS”
A Perturbação Pós-Stress Traumático esteve em debate 
no simpósio que a Delegação do Porto levou a efeito 
no dia 16 de Maio, no auditório do Centro Hospitalar 
do Alto Minho, em Viana do Castelo.
A iniciativa contou com o apoio do Departamento de 
Psiquiatria e de Saúde Mental daquele hospital e foi or-
ganizado no âmbito do programa de acção protocolado 
entre a ADFA e o Ministério da Defesa Nacional, para 
a divulgação do funcionamento da Rede Nacional de 
Apoio ao Stress de Guerra.
Nesse sentido, teve a participação da Dra. Catarina 
Cardoso, Presidente da Comissão Nacional de Acom-
panhamento da RNA e do Tenente-Coronel Jara Fran-
co, director do Departamento dos Antigos 
Combatentes, os quais acompanharam a refle-
xão e o debate propiciado pelas comunicações 
apresentadas pelos vários palestrantes.
Entre o grupo de assistentes, contavam-se al-
guns psiquiatras, psicólogos, técnicos de Ser-
viço Social e dirigentes de organizações não 
governamentais. Também alguns associados 
da ADFA estiveram presentes ao longo do dia 
e tomaram parte no debate.
Para além dos dirigentes da Delegação do 
Porto, estiveram presentes, o Presidente e o 
2º Vice-presidente da Direcção Nacional, res-
pectivamente José Arruda e Manuel Lopes 
Dias.

A REALIDADE 
E RESPOSTAS TERAPÊUTICAS
O Simpósio abriu com as intervenções do 
Presidente da Delegação do Porto e da Di-
recção Nacional, a que se seguiu a da Dra. 
Catarina Cardoso que expressou palavras de 
elogio pelo trabalho desenvolvido pela ADFA 
no domínio do “Stress de Guerra”.
A projecção do documentário: “Testemu-
nhos de ex-combatentes e família”, produzi-
do pela ADFA-Porto e contextualizado pela 
Dra. Margarida Marques, técnica de Serviço 
Social, causou grande emoção na sala pelos 
depoimentos pungentes de um ex-combatente 
afectado pelo Stress de Guerra, da sua esposa 
e da sua filha.
Seguiu-se a apresentação do primeiro painel 
do programa pelos elementos da equipa pluri-
disciplinar do Porto, Dr. Neves de Sá, médico 
psiquiatra, Dra. Graciete, psicóloga e Dra. Rosaria Fia-
lho, médica psiquiatra.
Estes elementos fizeram abordagens clínicas à Pertur-
bação Pós-Stress Traumático, Intervenção Psicotera-
pêutica e Perturbação Secundária de Stress, que susci-
taram comentários e algumas interpelações.
A nota mais saliente da manhã teve a ver com a forma 
como esta doença afectou os ex-combatentes da Guer-
ra Colonial e o seu carácter sistémico, uma vez que 
afecta os familiares mais próximos, exigindo que o seu 
tratamento seja feito através de equipas pluridisciplina-
res dado que se trata de uma doença bio psicossocial.
Também a burocratização do funcionamento da Rede 
Nacional de Apoio esteve em discussão, particular-
mente no que respeita ao preenchimento do Modelo 2.

A REALIDADE E RESPOSTAS  
NO ALTO MINHO
O Director do Centro de Saúde de Darque, Dr. Nelson 
Rodrigues, fez uma descrição dos critérios de avalia-
ção do PTSD e posteriormente questionados, referiu 
que não tinham sido muitos os casos identificados, mas 
que os ex-combatentes que se dirigem à sua Unidade 
de Saúde, são encaminhados para o Departamento de 
Psiquiatria do Centro Hospitalar de Viana do Castelo.
Depois de o Dr. Aníbal Fonte, Director do Departamen-
to de Psiquiatria e de Saúde Mental, do Centro Hos-
pitalar do Alto Minho ter-se referido ao diagnóstico e 
aos critérios de avaliação da patologia, a Dra. Maria 
de Jesus Névoa, Directora de um Lar de Barroselas, 
apresentou uma comunicação que incidiu fundamen-

talmente sobre a integração de idosos em instituições. 
Esta técnica causou alguma emoção entre os presentes 
ao apresentar o caso de um ex-militar, internado no es-
tabelecimento que dirige, cujo percurso de vida evi-
dencia o carácter específico do serviço militar, os seus 
aspectos mais marcantes, os traumas e os desalentos de 
quem “tudo deu à pátria” e a forma como esta é muitas 
vezes “madrasta”. Na altura do debate esta questão foi 
objecto de reflexão por parte do Presidente da Direcção 
Nacional, José Arruda, tendo levantado a questão que, 
neste momento, preocupa a ADFA quanto ao interna-
mento em lares ou residências assistidas dos deficien-
tes militares sem retaguarda familiar, deixando no ar o 
desafio no sentido de se equacionarem, nesta matéria, 
respostas especificas para os Deficientes das Forças 

Armadas que garantam, nesta fase das suas vidas, a 
dignidade e qualidade de tratamento que correspondam 
às justas expectativas no quadro das reparações morais 
e materiais que lhes são devidas por parte do Estado.
A moderação da mesa esteve à responsabilidade do co-
ordenador da Sub-região de Saúde de Viana do Castelo, 
Dr. João Carneiro, que tendo desempenhado funções 
de médico de família num Centro de Saúde, se mostrou 
sensibilizado e disponível para colaborar no apoio aos 
ex-combatentes afectados por esta doença.

REDE NACIONAL DE APOIO
Coube ao Tenente-Coronel Jara Franco, Director do 
Departamento dos Antigos Combatentes, abrir o pai-
nel da tarde que tinha como tema: “Funcionamento da 

Rede Nacional de Apoio”.
Este responsável do MDN começou por di-
zer que afastava aquilo que considerava não 
ser realidade sobre o número de ex-comba-
tentes afectados: “Nem são todos, nem são 
nenhuns”, disse. Após alguma dissertação 
sobre alguns indicadores, referiu que o núme-
ro deveria rondar os 19.000, com base num 
trabalho de inquéritos lançado pelo MDN aos 
ex-combatentes.
O Dr. Jorge Dinis, psicólogo do Hospital Mi-
litar do Porto, apresentou a sua comunicação 
que abordou principalmente os aspectos rela-
cionados com a tramitação dos processos e os 
constrangimentos no sistema, os quais levam 
a uma grande morosidade na sua resolução.
Por fim Manuel Lopes Dias interveio para 
apresentar o funcionamento da Rede Nacional 
de Apoio ao Stress de Guerra na perspectiva 
da ADFA, tendo tocado nos principais facto-
res de bloqueamento do actual sistema. Real-
çou que, nomeadamente, a ADFA no âmbito 
do protocolo que nesta matéria subscreveu 
com o MDN tem a obrigação de corresponder 
às expectativas dos ex-combatentes e defi-
cientes militares afectados por este síndrome, 
e que por tal motivo cabe-lhe chamar perma-
nentemente à atenção para a morosidade dos 
processos que se arrastam por períodos de 5 
a 8 anos, o que não é concebível a qualquer 
pretexto. 
Adiantou que é necessário que se manifeste a 
vontade politica para que todo o processo de 
qualificação do Stress de Guerra corresponda 
à lei 46/1999, 16 de Junho, e ao decreto-lei 

50/2000, de 7 de Abril, que abriu uma janela de espe-
rança para os ex-combatentes afectados pelo Stress de 
Guerra que esperam que se faça justiça atempadamente 
e não o desfecho biológico que por vezes parece ser a 
única solução. 
No debate que se seguiu, foram muitas as questões 
colocadas, com realce para um chamar de atenção ao 
Governo, face à necessidade de uma vez por todas, re-
conhecer o esforço dos que cumpriram o dever de ser-
vir a pátria e a reparação dos danos físicos e psíquicos 
dos Deficientes Militares. Neste sentido, a reposição 
do regime de Assistência Médica e Medicamentosa aos 
Deficientes Militares foi considerado como essencial 
para a manutenção da sua qualidade de vida face ao 
envelhecimento e degradação das deficiências.
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Adolfo Mendes Pereira

Aanalide José Alferes da Ponte

Manuel Joaquim Falcão Nogueiras

Maria Cândida de Oliveira da Silva

Maria Teresa Guia Santos Marques da Sil-
va

Mavilde Varanda dos Santos de Araújo

Vasco da Silva Marques

Novos Associados

José de Almeida Monteiro
natural de Santa Catarina, concelho 
Praia, Cabo Verde,
serviu na 1.ª Comp. Caç. Praia

A todos os familiares dos nossos 
associados apresentamos as nossas 

mais sinceras condolências

Associados Falecidos

Daniel Rodrigues Alves
natural de Ponte da Barca, 
Viana do Castelo
serviu na B. Caç. 1907, C. Caç. 1670

Arnaldo Marques da Silva
natural de Alvaiázere, Leiria
serviu na E.P.I. (Mafra)

Armindo do Coito Almeida
natural de Salir de Matos, 
Caldas da Rainha
serviu na 2.ª Comp. Caç. São Vicente

Manuel Viana Martins
natural de Ponte de Lima,
Viana do Castelo
serviu na D.F.C. (Angola)

Manuel Telo Barradas
natural de Elvas, Portalegre
serviu na C. Caç. 12.ª (Angola)

Jorge Norte Albano
natural de Coto, Caldas da Rainha
serviu até ao posto de 1.º Cabo

Correio dos Leitores Correio dos Leitores 

Exm.º Senhor 

Director do Jornal Elo 

Estive, na Guiné de 1971 até 1972 altura em que fui ferido e dei entrada 

no Hospital Militar 241 em Bissau, aonde encontrei lá muitos cama-

radas internados , na ortopedia. No entanto nunca mais vi este amigo 

dos momentos difi ceis que passamos, nem me lembro do seu nome, 

nem a sua terra natal, gostaria de obter o seu contacto a fi m de saber 

algo mais do amigo e se ainda estiver vivo. (Foto tirada no Hospital 

Militar de Bissau em 1972), penso que ele também é D.F.A.

Eu, sou o que se encontra de barba.

José Pereira,  associado n.º 1417

Excelentíssimo Senhor Director do Jornal “Elo”

Rui Rodrigues Nogueira, casado, residente na Rua das Indústrias n.º 49 -2420-165 Caranguejeira, 1° Sargento 
NIM 52419811 do Exército Português, Defi ciente das Forças Armadas com uma desvalorização de 60% no 
presente, causada por ferimentos em combate, sócio da associação n.º 5617 há mais de 30 anos, vem solicitar 
os bons ofícios de V. Ex.ª para que seja dado à estampa, em nome da justiça, transparência e verdade, em 
conformidade com a última publicação do "Elo" -Página 3, onde se faz referência à solidariedade manifes-
tada por Sua Excelência ex-Presidente da República, Senhor General Ramalho Eanes com os defi cientes das 
forças armadas, acrescentando V. Ex.ª as ex-Províncias, Angola, Moçambique e Guiné de uma guerrilha que 
começou em 1961, não mencionando o Estado Português da Índia, que 8 anos antes -1953- começou com 
uma guerra de guerrilha com Santiahgrais e que teve o seu epílogo fi nal com a invasão da União Indiana em 
Dezembro de 1961. 
Não aceito que, passados 46 anos depois da data da invasão, ainda se faça o branqueamento de uma guerra 
que existiu, que foi de guerrilha durante 8 anos e que acabou com uma guerra convencional com um ex6cito 
poderoso com cerca de 80 mil militares com armamento moderno, com reforço da força aérea e marinha, para 
cerca de 3 mil militares que se encontravam em missão de soberania, cuja defesa era uma arma de repetição 
de 5 tiros da guerra de 1939 a 1945. Assim, pelos valores das páginas mais gloriosas da nossa história da era 
dos descobrimentos de Vasco da Gama e tantos outros, tendo a continuação de Afonso de Albuquerque, João 
de Castro, S. Francisco Xavier, Camões, etc. E mais recentemente o Tenente Capelão Joaquim da Silva, o úl-
timo herói do ex-U1tramar Português, foram precisos 46 anos para que lhe fosse feita justiça, que terá epílogo 
fi nal no dia 10 de Maio de 2008 na Póvoa de Varzim, com uma missa e romagem à sua campa, que desde já 
se convida o "Elo" para estar presente. 
Foi publicado em Diário da Republica 2.ª Série n.º 25, de 31 de Dezembro de 2007, Portaria n.º 1217/2007, a 
Condecoração a Título Póstumo, a Medalha Militar de Serviços Distintos, grau ouro, com Palma ao Tenente 
Capelão Joaquim Ferreira da Silva com a seguinte redacção: 
"Que na tarde de 19 de Março de 1962, o Tenente Capelão Joaquim Ferreira da Silva deu solução com indó-
mita coragem a um grave acidente ocorrido no campo de prisioneiros de Ponda na antiga Índia Portuguesa, 
arriscando a sua própria vida. Considerando que avaliadas as circunstâncias de grande instabilidade emocio-
nal, tensões e risco vividos nesse dia, o acto heróico e abnegado protagonizado pelo Tenente Capelão Joaquim 
Ferreira da Silva evitou que a situação tivesse uma escalada imprevisível pondo em perigo a vida de cerca de 
1750 militares portugueses e civis presentes. 
Louvo a título póstumo, Tenente Capelão Joaquim Ferreira da Silva pelo extraordinário acto heróico por si 
praticado no campo de prisioneiros de Ponda na antiga India Portuguesa, em 19 de Março de 1962, revelador 
de raras e notáveis qualidades de abnegação, coragem moral, fi rmeza de carácter e virtudes militares dignas de 
serem apontadas como exemplo, classifi cando-o com distintíssimo e relevante do qual resultou honra e lustre 
para as Forças Armadas Portuguesas." 
Também não aceito em memória das dezenas que sacrifi caram as suas vidas pela Pátria no ex-Estado Portu-
guês da Índia, quer os milhares que prestaram as suas comissões em missão de soberania, inclusive o Exce-
lentíssimo General Eanes, quer ainda os milhares que estiveram na situação de presos no Alfa Detenus Camp 
-Ponda, comendo sopa de pepino, com carne de búfalo com lombriga com cerca de 15 cm de comprimento, 
para poderem sobreviver, quer ainda os que estiveram nas cordilheiras que faziam fronteira com a União 
Indiana, numa guerra de guerrilha com Santiahgrais, como todos os que estiveram aquando da guerra conven-
cional da invasão. 
Em conformidade com o exposto, ofereço a V. Ex..ª um DVD, aconselhando que o veja até ao fi m por ter dois 
eventos distintos, assim como envio cópias referentes a um requerimento enviado ao Exmo. Senhor Chefe de 
Estado-Maior do Exército, com conhecimento a sua Excelência o Comandante Supremo das Forças Armadas 
e Excelentíssimo Primeiro-Ministro, a fi m de retirar as ilações que julgar convenientes. 
Mais informo V. Ex.ª que constituí família em Goa, lá nasceram os meus primeiros dois fi lhos, com 3 comis-
sões referentes a 8 anos de guerra. 
Termino com a seguinte frase do nosso escritor Guerra Junqueiro: "Todos nós caminharemos para Deus com 
a nossa trouxa de misérias, com os pés ensanguentados e mais caminharemos mais robustos nos sentiremos, 
por sermos imparciais, justos e verdadeiros, porque temos sentimentos, dos quais não podemos nem devemos 
prescindir por valores associados à religião, moral e a própria consciência, de quem vive com Cristo. " 
Com os meus antecipados agradecimentos pela publicação do que foi exposto, com elevada consideração. 
Caranguejeira, 16 de Abril de 2008. 

Rui Rodrigues Nogueira, associado n.º 5617
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A Verdade
D ifícil é viver a verdade na relação com o 

próximo e no confronto consigo mesmo. 
Penoso é viver de maneira ética e verda-

deira, como penoso é escrever este artigo sobre a 
verdade, conceito fi losófi co e místico que nem to-
dos conhecerão.
Há quem acredite que uma mentira repetida várias 
vezes possa ser verdade, infelizmente uma técni-
ca usada vezes demais. Uma coisa que não é boa, 
algo que nos deve preocupar, tornando-se a situa-
ção mais perigosa quando se usa a democracia.
Os outros já nós conhecíamos e em relação a eles 
se preparavam as defesas adequadas, mas agora 
com a capa da democracia, os perigosos são estes 
de agora, porque fazem promessas, porque são os 
que lançam os boatos, porque criam falsas expec-
tativas, porque semeiam ventos de esperança.
Aparecendo-nos simpáticos e colaborantes, sor-
risos nos lábios, enganam, ludibriam com uma 

desfaçatez própria de quem diz a maior verdade… 
mentindo.
Poderá ser utopia, mas acredito que a verdade pre-
valecerá, doa a quem doer por mais dura que seja, 
é sempre uma forma de aprender, amadurecer e li-
dar com novas situações.
Assistimos a discursos que nos fi zeram acreditar 
na bondade do poder.
 – Acreditámos!
Os senhores que convidámos para a nossa casa 
bem recebidos e respeitados, traíram-nos.
Apropriaram-se da nossa boa fé e perante nós fa-
zendo-se de juízes em causa própria prometeram o 
que sabiam não iam cumprir. Isto é grave, é intole-
rável, é vergonhoso.
O que a nossa casa, os nossos dirigentes, os as-
sociados e muitos defi cientes militares estão a 
passar é de uma violência extrema, sendo para 
milhares o pesadelo que se mantém, e para ou-

tros persistem as promessas e a política do faz-
de-conta.
Para a A.D.F.A. toda esta situação se torna mais 
cruel. O que se está a passar é inadmissível da 
parte de quem diz respeitar a instituição e até lhe 
rasga elogios!... Tudo isto é escandaloso, porque 
persiste há muitos anos em pleno regime democrá-
tico, assistindo-se à mudança e alternância do po-
der entre dois partidos em tudo iguais, que se vão 
revezando e divertindo – os mesmos processos, 
os mesmos sorrisos, as mesmas mentiras – uma 
verdade nua e crua, incómoda e inegável que, por 
mais que queiram não se pode, não deve, nem se 
consegue esconder.
É tudo isto que nos deve manter vivos para a luta.
Existe muito, muito para contar, porque todas as 
histórias têm um fi m.
Por enquanto, e para já a única verdade é a reali-
dade!

Fevereiro
20082

C omo informámos no anterior 
Elo, durante o mês de Feve-
reiro, o Instituto de Ciências 

Biomédicas de Abel Salazar (Uni-
versidade do Porto) e o Hospital de 
Santo António (Porto), através do 
seu Grupo de Estudo e em colabo-
ração com a ADFA, levará até ao 
seus associados um inquérito sobre o 
membro fantasma em amputados de 
guerra.
Este questionário visa «obter uma 
melhor compreensão desta dor e 
do número de pessoas afectadas a 
nível nacional, bem como do modo 
com se traduz no seu quotidiano 

para que possamos definir estra-
tégias mais adequadas para o seu 
tratamento», segundo o grupo de 
estudo.
O inquérito que é anónimo - com o 
intuito de assegurar total confi den-
cialidade – faz parte de uma das 
disciplinas do curso de Medicina do 
Instituto de Ciências Biomédicas de 
Abel Salazar, e pretende-se que seja 
apresentado nas Jornadas Médicas a 
realizar brevemente.
Mais uma vez, alertamos para a ne-
cessidade de que todos os inqueri-
dos colaborem. 

SAS

«Membro Fantasma 
nos Amputados de Guerra»

Início do Estudo A Através da L 22-A/2007, de 29 
de Junho, foi criado o Imposto 
Único de Circulação (IUC) que 

substitui o Imposto Municipal sobre 
Veículos, Imposto de Circulação e Im-
posto de Camionagem.

O IUC é devido por quem detém a propriedade do veículo, independentemente 
do seu uso

O pagamento do IUC é feito no mês da matrícula do veículo

Deixa de existir o dístico (“selo do carro”) para afi xação no veículo, devendo o 
interessado guardar o documento comprovativo da liquidação do imposto

A liquidação do IUC é feita ou através da Internet ou de serviço de Finanças

Se o veículo é anterior a 1981 não há lugar ao pagamento do IUC

Os defi cientes com um grau de incapacidade igual ou superior a 60% continuam 
a benefi ciar da isenção que já tinham no “selo do carro” e devem adquirir o com-
provativo no mês da matrícula do veículo, através da Internet ou de serviço de 
Finanças, tendo, no entanto, de fazer a prova

«Selo do Carro» deixa de existir
O novo Imposto Único de Circulação (IUC)

O Museu Nogueira da Silva/Universidade do 
Minho, em Braga, está a promover durante o 
passado mês de Janeiro e este mês um con-

junto de exposições especialmente direccionadas ao 
público com defi ciência visual.
Inseridas no projecto «Outras Percepções – Percursos 
Multisensoriais», abrangem 3 áreas artísticas: Porce-

lana e Faiança – de 6 a 15 de Fevereiro -, Pintura e 
Azulejo – de 20 a 29 de Fevereiro -, e Escultura (está 
já decorrida de 23 de Janeiro a 1 de Fevereiro).
Nestas, é possível, o visitante tocar nos objectos ex-
postos, e ainda contactar com alguns materiais utili-
zados no fabrico dos mesmos.
A visita terá uma duração aproximada de uma hora 

e o seu acesso é gratuito, embora esteja dependente 
de marcação que pode ser feita através de telefone e 
e-mail.

Tel.: 253 60 12 75
sec@mns.uminho.pt

SAS

Percepções multisensoriais
No Museu Nogueira da Silva, em Braga

No âmbito do aniversário da As-
sociação Jovem Valor, a ADFA 
disponibilizou-se para colaborar 

solidariamente com esta jovem associa-
ção, abrindo as portas da Sede Nacional 
para uma exposição que decorre de 18 
a 25 de Fevereiro no Auditório Jorge 
Maurício.
Esta exposição contará com a colabora-
ção de alguns artistas que se propuseram 
colaborar organizando uma exposição, 
cuja venda de obras reverterá para esta 
instituição.
De acordo com a direcção da Associa-
ção Jovem Valor, a Secretária de Estado 
Adjunta e da Reabilitação, Dra. Idália 
Moniz, a Presidente do Instituto Portu-
guês da Juventude, Dra. Helena Alves 
e o Dr. Adalberto Fernandes, represen-
tante do Instituto Nacional da Reabili-
tação foram já informados desta inicia-
tiva a levar a efeito com a colaboração 
da ADFA, que mereceu por parte destas 
entidades um aplauso manifesto, pelo 
facto de, mais uma vez, se concretizar 
uma parceria solidária que potencia o 
trabalho das organizações das pessoas 
com defi ciência.
Não tendo sido ao Elo fornecido o pro-
grama detalhado desta exposição, espe-
ramos, no entanto, que a mesma atinja os 

objectivos a que a AJOV 
se propôs e que passará, 
nomeadamente, pela gran-
de afl uência a este evento 
cultural.
O Elo pode já adiantar 
que nesta exposição esta-
rão patentes trabalhos das 
seguintes artistas já con-
fi rmadas: Teresa Ogando 
– cujo trabalho já foi ex-
posto na 12.ª Bienal de 
Cerâmica de Esplugues de 
Llobregat, em Barcelona, 
assim como numa exposi-
ção Colectiva de Cerâmica 
e Pintura, Caixa de Crédi-
to Agrícola Mútuo de Lis-
boa, entre muitas outras 
exposições; Salomé Soa-
res – com trabalho ligado 
à Exposição colectiva de 
apoio à Associação dos ar-
tistas plásticos de Cascais 
Viragem, expondo, ainda 
na  Exposição individual 
na Galeria da Fundação 
Pedro Falcão e Yanrub e 
mais recentemente nas Exposições Co-
lectivas de Pintura, Escultura, Cerâmica 
e Fotografi a, onde participou com o Gru-

po Amarte na Galeria da Câmara M. da 
Batalha e Exposição de pintura cerâmica 
no Palácio dos Marqueses da Praia em 
Loures; e ainda Inês Romão Gomes, uma 

jovem artista, que frequenta o 5.º Ano do 
Curso de Pintura da Faculdade de Belas 
Artes da Universidade de Lisboa.

SAS

Aniversário da Jovem Valor
Solidariedade entre associações

Pormenor de trabalho de Inês  Romão Gomes

O prazo para liquidação e pagamento do IUC para os veículos das categorias A, 
C, D, E, F e G, cujo aniversário da matrícula é no mês de Janeiro, foi prorrogado 
até ao dia 25 de Fevereiro de 2008
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O 
Serviço Social 

da ADFA – Delegação 
de Lisboa, vem-se deparando 

nos últimos tempos, com um maior 
número de situações de sócios e seus fa-

miliares, que se encontram em situações de 
grave carência económica, sem as suas neces-

sidades básicas asseguradas, tais como: saúde, ali-
mentação; higiene e habitação.

Nesta realidade de Exclusão Social, estão enquadrados 
os nossos sócios oriundos dos PALOP´S, que chegam a 

Portugal como alguém dizia: “ Nus, Descalços e Doen-
tes”.

Face a esta problemática, o Serviço Social tem procurado dar 
resposta a estas situações de emergência social, junto de insti-
tuições que se preocupam e debruçam na prática da solidarie-
dade efectiva. 
Assim, através de uma inscrição efectuada via email, no EN-
TRAJUDA - Banco de Bens Doados em meados do ano de 2007, 
pelo Serviço Social, fomos chamados a receber um 1º cabaz de 
Natal e bens da Instituição ENTRAJUDA. 
Posteriormente, foi marcada uma reunião, na sede da referida 
instituição, a fi m de aferir aprofundadamente, as necessidades 
dos nossos sócios e seus familiares, bem com da Associação 
- ADFA, por forma a ENTRAJUDA, melhor ajustar a sua 

doação à população-utente da ADFA e ao seu edifi cado. 
Criada esta PARCERIA, temos solicitado o apoio da EN-

TRAJUDA, a qual tem respondido em bens variados, 
tais como: donativos de vestuário; higiene pessoal e 

habitacional; recursos matérias variados (material 
e mobiliário de escritório, informático e habita-

cional, entre outros). Esta resposta tem sido 
dada de forma efi caz e humana, para que 

se possa atenuar a pobreza extrema, 
que já recai num número sig-

nifi cativo dos sócios e 
familiares da 

ADFA.
Importa salientar 
que a ENTRAJUDA É 
UMA PONTE ENTRE QUEM 
QUER DAR E QUEM PRECISA 
DE RECEBER, e assim reconhecendo a 
existência das necessidades de diversas insti-
tuições de solidariedade em materiais e equipa-
mentos, decidiu estruturar uma nova área – Banco 
de Bens Doados – destinada a fazer chegar às institui-
ções que apoia, produtos não alimentares, doados por 
empresas e particulares. Este produtos podem ser utiliza-
dos na própria instituição ou encaminhados para famílias 
carenciadas.
Para aprofundar estas questões e operacionalizar as relações 
entre a ADFA e ENTRAJUDA, realizou-se na Sede da ADFA 
uma reunião na qual os representantes e voluntários da referida 
instituição, tiveram oportunidade de conhecer a realidade social 
da ADFA e criar condições para perspectivar uma nova parceria 
com o Banco Alimentar.
A ADFA disponibilizou o seu edifício da Sede Nacional, para 
iniciativas que a ENTRAJUDA pretende levar a cabo nas áreas 
da formação e outras iniciativas.

O jornal Elo, irá brevemente lançar uma 
campanha de corrente solidária que 
reforce a postura da ADFA na 
abertura aos problemas da 
comunidade.
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 os caminhos da solidariedade     “ Tudo quanto não se dá, perde-se!   M
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O PROBLEMA DA FOME TAMBÉM 
ESTÁ A BATER FORTE, À PORTA DOS DEFICIENTES 
MILITARES E A ADFA TEM QUE ESTAR ATENTA A ESTA 
PROBLEMÁTICA PARA RESPONDER COM 
A DIGNIDADE POSSÍVEL ÀS EXPECTATIVAS QUE 
OS SÓCIOS DEPOSITARAM NA ADFA.
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O Niassa

D e repente as pessoas pararam 
e olharam para cima para ou-
vir melhor.

E de facto ouvíamos melhor.
Parece que nos tinham tirado um 
tampão dos ouvidos. Os motores do 
barco pararam e o som que nos acom-
panhava desde Lisboa, de repente 
deixou um vazio um tanto alarmante. 
Depois olhámos uns para os outros e 
dissemos: "Os motores pararam".
Parece que dizer em voz alta aquilo 
que já toda a gente sabe é o sufi cien-
te para algumas pessoas se sentirem 
satisfeitas, dado que o jogo do King 
continuou numa mesa e as anedotas 
continuaram noutra, e até o pianista 
se debruçou de novo sobre o teclado, 
com o ar mortifi cado de quem cum-
pre a penitência de fazer sair música 
do piano vertical tocando nas teclas 
com chouriços.
Só os que não estavam a fazer nada 
no bar, como eu, acharam interessan-
te vir fazer nada para a porta e olhar 
para o convés, onde, por qualquer ra-
zão que não consigo atinar agora, es-
perávamos encontrar uma explicação 
para aquele silêncio absurdo.
Aqui talvez seja útil informar que o 
navio transportava uma quantidade 
de militares que me é impossível re-
ferir, porque a densidade populacio-
nal a bordo era tão grande que só nos 
era possível ver um número reduzido 
de pessoas de cada vez; mas a julgar 
pelo número de pessoas do meu me-
tro quadrado, o que era mesmo sur-
preendente, era que o barco fl utuas-
se. 
Útil também, é avisar a quem isso 
interessar, que um cidadão que se 
entrega aos desvelos de uma institui-
ção militar de um país governado por 
uma minoria de tiranos sem escrúpu-
los, tem que estar preparado para não 
poder recorrer às leis que protegem 
os animais quando são transportados. 
Digo isto, porque estou certo que se 
a GNR multou um vizinho meu por 
transportar mais porcos do que a car-
ga permitida para o seu camião, de-
certo não deixaria sair o Niassa do 
Cais de Alcântara.
Consciente da balbúrdia que se-
ria encher o Niassa como se fosse 
um camião para porcos e ainda por 
cima fugir à GNR, quem programou 
aquele cruzeiro pelo Atlântico abai-
xo e depois pelo Índico acima dividiu 
tudo em camadas. A camada de cima, 

a dos ofi ciais; a camada do meio, a 
dos sargentos; e a camada de baixo, a 
dos soldados.
Curiosamente os elementos de cada 
camada podiam descer e deambular 
nas camadas inferiores, mas nunca 
subir; o que refl ectia a tendência ge-
ral do país para o colapso, caracterís-
tica que ainda hoje cultivamos com 
mestria, e que parece indicar que o 
colapso não é um acidente temporal, 
mas sim um estado permanente.
Eu, o pianista mortifi cado e os dis-
plicentes jogadores de King; e mais 
um número estupidamente elevado 
de outras pessoas que não interessam 
agora para a história, acomodávamo-
nos na camada do meio a que os tri-
pulantes do navio chamavam "Classe 
Turística".
Nunca percebi se diziam isso com 
ironia ou com sadismo.
De entre estes, uns três ou quatro, 
estávamos agora como sempre, sem 
fazer nada; mas com a emocionante 
variante de estar a olhar para o con-
vés à procura de uma resposta para 
a ausência do ruído dos motores do 
navio, contrariando a apatia geral, o 
que ainda assim não era uma grande 
demonstração de argúcia, dado que 
os motores se encontravam algures 
nos porões.
A pouco e pouco os soldados foram 
saindo do porão. Como se o silêncio 
do barco os tivesse assustado, e sur-
giam nas aberturas do convés como 
zombies, que ao chegarem à luz do 
sol caíam fulminados. Ou então como 
vermes escuros, em novelos que se 
desenovelavam para se espalharem 
por todo o lado.
Com o seu aparecimento, parece ter 
fi cado mais nítido o bafo intestinal 
que o Niassa exalava por aquelas 
cloacas abertas no convés, compon-
do um complexo bouquet em que 
se misturavam, num equilíbrio bem 
doseado, o aroma sulfídrico dos de-
jectos com o amoniacal da urina e 
o agridoce do vomitado, rematado 
com o fénico do peixe podre e o ran-
ço da banha do rancho geral; tudo 
sobre uma base persististe do bolo-
rento mofo ancestral dos porões. Era 
dessa atmosfera de compostagem 
que os soldados emergiam para o ar 
vibrante de luz e calor, sob um sol 
tórrido.
O Sol era o local em que o céu se 
transformava em fogo atómico. Um 

fogo sem cor nem forma: o fogo na 
sua essência. 
Para além do fogo do Sol e do bar-
co, só havia azul. Um azul líquido. 
Ou antes, um azul sem matéria, sem 
substância. Algures, para lá de tudo o 
que era visível, o céu transformava-
se em oceano sem deixar nunca de ser 
apenas azul, depois vinha desde essa 
lonjura invisível, passava por baixo 
do barco, e continuava para além do 
alcance do olhar, até se transformar 
em céu de novo.
O barco tinha parado numa bolha de 
azul com fogo por cima.
Eu sei porque gasto tantas palavras 
para dizer isto: se eu dissesse apenas 
que estava um dia lindo far-me-ia en-
tender, mas a verdade é que o dia es-
taria lindo se fosse um dia retratado 
numa foto ou mostrado num fi lme a 
cores e visto numa sala com ar con-
dicionado, e garanto: nenhum de nós 
ali diria que estava um dia lindo.
E muito menos os da camada de bai-
xo, porque é muito difícil tecer elo-
gios à beleza natural quando temos 
apenas uma escolha de duas hipóte-
ses possíveis: ou sufocar no porão 
pútrido do Niassa ou fritar os miolos 
no seu convés.
Já o sargento que maltrata o piano 
vertical no bar da camada do meio 
não tem desculpa nenhuma para não 
distinguir a diferença entre a subli-
me criação de beleza e a torpe tortu-
ra psicológica, mas pelo menos fi ca 
provado que para uma coisa e para a 
outra se pode usar o mesmo instru-
mento.
Eu regresso ao interior do bar e os sol-
dados regressam aos porões, como se 
tivessem posto o fi lme a andar para 
trás. Eu fujo para o conforto do bar. 
Os soldados fogem para o sufoco do 
porão; fogem de uma tortura para ou-
tra tortura.
Percebo agora o conselho cristão para 
oferecer a outra face; é seguramente 
para não nos estarem a bater sempre 
na mesma.
Ainda restam alguns soldados a es-
turricar ao sol. Estes não tiveram for-
ças sequer para descansar a face do-
rida e oferecer a outra. A que missão 
urgente vamos nós acudir para que 
sejamos tratados como escravos? 
Será que foi por isso que o Niassa 
parou? Porque fi cou indeciso, dado 
que os negreiros costumavam rumar 
em sentido contrário?

Quando parti para esta viagem in-
terroguei-me se não estaria a fazer 
a maior asneira da minha vida; pois 
quem me conhece sabe que sou perito 
em transformar a última asneira que 
faço na maior de todas, mas depois 
veio-me à ideia a imagem das cara-
velas a partirem para descobrir novos 
mundos e achei que era só cagaço. 
Sim, porque isto de um gajo como eu 
ir defender um império mete um bo-
cado de medo.
E mais agora que o barco parou.
E ninguém nos diz nada.
Nunca ninguém nos diz nada, afi nal. 
Nem sabemos ao certo para onde 
vamos e o que nos espera. Cons-
tatamos que o barco parou. Acei-
tamos isso como aceitamos o sol e 
a chuva. Continuamos a jogar king 
e a contar anedotas alegremente. E 
a ouvir um pianista que tem chou-
riços em vez de dedos, sem haver 
uma alma lúcida que lhe atire com 
uma cadeira.
Mas a verdade é que o barco parou.
O ruído omnipresente dos motores 
era um dado adquirido que também 
aceitávamos passivamente. Mas pa-
rou.
Porquê?
Num país que manda soldados numa 
viagem que não cumpre os requisitos 
mínimos para transporte de porcos, e 
ainda por cima para defenderem um 
império ameaçado, a última coisa 
que se espera é que alguém pergunte 
"porquê".
A mais difícil das perguntas é a que 
fazemos quando nada sabemos, 
quando a ignorância é a lei e quan-
do estamos num barco parado no 
meio de coisa nenhuma a caminho 
de uma guerra que ofi cialmente não 
existe. Como o primeiro passo de 
uma criança, inseguro e isolado, o 
primeiro de muitos outros. Como é 
impensável a primeira pergunta an-
tes de ser feita! Duas sílabas apenas 
perante uma multidão de silêncios: 
por-quê?
Mas se há quem acredite que corpos 
celestes tão distantes como Saturno 
e Neptuno podem infl uenciar o com-
portamento de uma pessoa, porque 
não hão-de um barco indeciso numa 
bolha de azul e um sargento que toca 
piano com chouriços infl uenciar esta 
minha alma sensível?
Porquê?
Que faço eu aqui?
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da ADFA – Delegação 
de Lisboa, vem-se deparando 

nos últimos tempos, com um maior 
número de situações de sócios e seus fa-

miliares, que se encontram em situações de 
grave carência económica, sem as suas neces-

sidades básicas asseguradas, tais como: saúde, ali-
mentação; higiene e habitação.

Nesta realidade de Exclusão Social, estão enquadrados 
os nossos sócios oriundos dos PALOP´S, que chegam a 

Portugal como alguém dizia: “ Nus, Descalços e Doen-
tes”.

Face a esta problemática, o Serviço Social tem procurado dar 
resposta a estas situações de emergência social, junto de insti-
tuições que se preocupam e debruçam na prática da solidarie-
dade efectiva. 
Assim, através de uma inscrição efectuada via email, no EN-
TRAJUDA - Banco de Bens Doados em meados do ano de 2007, 
pelo Serviço Social, fomos chamados a receber um 1º cabaz de 
Natal e bens da Instituição ENTRAJUDA. 
Posteriormente, foi marcada uma reunião, na sede da referida 
instituição, a fi m de aferir aprofundadamente, as necessidades 
dos nossos sócios e seus familiares, bem com da Associação 
- ADFA, por forma a ENTRAJUDA, melhor ajustar a sua 

doação à população-utente da ADFA e ao seu edifi cado. 
Criada esta PARCERIA, temos solicitado o apoio da EN-

TRAJUDA, a qual tem respondido em bens variados, 
tais como: donativos de vestuário; higiene pessoal e 

habitacional; recursos matérias variados (material 
e mobiliário de escritório, informático e habita-

cional, entre outros). Esta resposta tem sido 
dada de forma efi caz e humana, para que 

se possa atenuar a pobreza extrema, 
que já recai num número sig-

nifi cativo dos sócios e 
familiares da 

ADFA.
Importa salientar 
que a ENTRAJUDA É 
UMA PONTE ENTRE QUEM 
QUER DAR E QUEM PRECISA 
DE RECEBER, e assim reconhecendo a 
existência das necessidades de diversas insti-
tuições de solidariedade em materiais e equipa-
mentos, decidiu estruturar uma nova área – Banco 
de Bens Doados – destinada a fazer chegar às institui-
ções que apoia, produtos não alimentares, doados por 
empresas e particulares. Este produtos podem ser utiliza-
dos na própria instituição ou encaminhados para famílias 
carenciadas.
Para aprofundar estas questões e operacionalizar as relações 
entre a ADFA e ENTRAJUDA, realizou-se na Sede da ADFA 
uma reunião na qual os representantes e voluntários da referida 
instituição, tiveram oportunidade de conhecer a realidade social 
da ADFA e criar condições para perspectivar uma nova parceria 
com o Banco Alimentar.
A ADFA disponibilizou o seu edifício da Sede Nacional, para 
iniciativas que a ENTRAJUDA pretende levar a cabo nas áreas 
da formação e outras iniciativas.

O jornal Elo, irá brevemente lançar uma 
campanha de corrente solidária que 
reforce a postura da ADFA na 
abertura aos problemas da 
comunidade.

A 
AD

FA
 re

fo
rça

 os caminhos da solidariedade     “ Tudo quanto não se dá, perde-se!   M
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Ficha Técnica

A ADFA leva ao IASFA preocupações e projectos
Audiência com o Presidente, General Fialho da Rosa, no dia 9 de Maio e 3 de Junho

A Direcção Nacional esteve representada 
pelo Presidente da DN acompanhado do 
Presidente da Delegação de Setúbal, que 

é também o responsável pela Secretaria Nacio-
nal.
Nesta reunião a ADFA apresentou cumprimen-
tos ao Senhor General pela sua nomeação como 
Presidente do IASFA, tendo anteriormente de-
sempenhado funções como Comandante do Co-
mando de Logística do Exército e Vice-Chefe 
do Estado-Maior do Exército.
Para além da apresentação de cumprimentos, a 
DN explanou as preocupações, face aos atrasos 
verifi cados na emissão e renovação dos cartões 
de assistência médica (ADM ) , dos  Defi cientes 
das Forças Armadas e da morosidade no paga-
mento das comparticipações médico/medica-
mentosas
O Presidente do IASFA reconheceu que, face à 
alteração substancial que decorreu, relaciona-
da com a implementação do novo sistema das 
ADM, decorrente da aplicação do Decreto Lei 
nº 167/2005, o IASFA terá de desenvolver e me-
lhorar os canais de comunicação entre as várias 
entidades e os seus serviços. Referiu também 
que a ADFA poderia ser um pólo da rede de ser-
viços prestados pelo  IASFA (posto de atendi-
mento), no que diz respeito aos Associados  da  
ADFA a nível nacional.
No dia 3 de Junho a ADFA (Presidente e 2.º 
Vice-Presidente da DN e Presidente da Delega-
ção do Porto e Presidente do Conselho Fiscal 
de Delegação), foram novamente recebidos pelo 
Senhor General Fialho da Rosa, onde o objec-
tivo central foi a apresentação do Projecto do 
CAI-Centro de Apoio Integrado do Porto. O 

Presidente da Delegação explanou as razões e 
os objectivos deste Projecto, de estrema impor-
tância para a população defi ciente da zona norte 
do País.

A ADFA entendeu dar a conhecer este projecto, 
no sentido de potencializar as mais valias e a 
compatibilização dos recursos humanos que o 
IASFA dispõe  próximo da nossa Delegação do 
Porto.
O Senhor Presidente do IASFA, acompanhado, 
agradeceu e mostrou-se disponível para analisar 
o Projecto do CAI-Porto, felicitando a ADFA 
pela sua determinação a favor da reabilitação e 
integração dos Defi cientes Militares.
Ainda nesta audiência, a ADFA aproveitou mais 
uma vez para apresentar, também, as profundas 

preocupações relacionadas com a alteração das 
tabelas da ADM, agora equiparada à da ADSE 
(Assistência na Doença aos Servidores do Es-
tado) que penalizam fortemente a prestação de 

serviços da ADFA nas áreas clínicas que de-
senvolvemos em Lisboa, Porto e Famalicão . A 
entrada em vigor deste diploma que equiparou 
a assistência médica dos militares aos funcio-
nários públicos veio agravar ainda mais a as-
sistência médica e medicamentosa dos defi cien-
tes militares e suas famílias, que assim vêem 
as comparticipações de consultes reduzidas em 
alguns casos em mais de 50% para além das ta-
belas de comparticipação medicamentosa serem 
muito mais baixas do que aquelas que usufruía-
mos até há pouco tempo na ADME.

A ADFA solicitou ao Dr. 
Alberto Martins, Presi-
dente do Grupo Parlamen-
tar do Partido Socialista, 
uma audiência a realizar 
no próximo dia 11, com 
o objectivo de entregar 
a Moção aprovada pelos 
nossos associados na ma-
nifestação do passado dia 
14 de Maio, assim como, 
para expôr as razões e ex-
pectiativas que mobilizam 
a ADFA.


