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PORTUGUESES 
REENCONTRAM 

A SUA HISTÓRIA

DEFICIENTES MILITARES DESFILAM NO DIA DE PORTUGAL

"O PAÍS QUE 
AMBICIONAMOS 

NÃO PODE DEIXAR 
DE SER UM PAÍS 
COM MEMÓRIA"

Cavaco Silva

"ESTAMOS 
EM DÍVIDA 

PARA COM OS 
COMBATENTES"

António Barreto

"NINGUÉM FICA 
PARA TRÁS"

HOMENAGEM 
DOS DEFICIENTES MILITARES 

À FORÇA AÉREA PORTUGUESA
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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 

Assembleias Gerais Ordinárias
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CICLISMO por Farinho Lopes

António Manuel Passão Barro-
so, associado n.º 929, natural de Veiros, 
concelho de Estremoz. Serviu em Tete 
- Moçambique. Faleceu a 19 de Junho 
de 2010 com 64 anos.

José Luciano Lourenço das Ne-
ves, associado n.º 4537, natural da fre-
guesia de Unhais-o-Velho, concelho de 
Pampilhosa da Serra. Faleceu no dia 22 
de Abril de 2010 com 66 anos.

Inácio Luís Gromicho Troco, 
associado n.º 14943, natural de Teren-
sa (São Pedro) - Alandroal. Serviu na 
CCS/B. Caç. 558 em Moçambique. Fa-
leceu em 27 de Fevereiro de 2010 com 
67 anos.

ASSOCIADOS FALECIDOS

NOVOS ASSOCIADOS
MANUEL RICARDO RUIVO
MARIA DO ROSÁRIO DA CRUZ PAIS
MARIA TERESA LETRAS TROCO

... mantenha 
as quotas em dia!

ASSEMBLEIA-GERAL NACIONAL ORDINÁRIA – CONVOCATÓRIA

A Mesa da Assembleia Geral Nacional, ao abrigo da alínea a) do art.º 25.º dos Estatutos, convoca todos os associados para a Assembleia Geral Nacional Ordinária a realizar, 

nas instalações da Faculdade de Economia da Universidade do Porto – Sita na Rua Dr. Roberto Frias, 4200-161 Porto,  no dia 18 de Abril de 2009, pelas 13h30 , com a seguinte 

ordem de trabalhos:

– Ponto um: Apreciar e votar o Relatório de Actividades do Conselho Nacional e Execução do Orçamento da ADFA relativo ao exercício de 2008 (alínea c) do artigo 34.º ); 

–  Ponto dois : Apreciar e votar o Relatório de Actividades e Contas da Direcção Nacional e respectivo parecer do Conselho Fiscal Nacional, referente ao ano de 2008 (alínea 

b) do artigo 34º); 

– Ponto três: Proposta de actualização de quotas para 2010 ( alínea e) do artigo 34º);

– Ponto quatro: Processo reivindicativo da ADFA; 

– Ponto cinco: 35.º Aniversário da ADFA; 

– Ponto seis: Informações Gerais. 

        ADFA, 4 de Março de 2009       A Mesa da Assembleia – Geral Nacional

Joaquim Mano Póvoas, Presidente
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14 Maio 2009 – 35 anos
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MARQUES JUNIOR NA ADFAComemorações 25 Abril

REFORÇAMOS A CONFIANÇA

NA REPOSIÇÃO DOS DIREITOS
Saúde para todos defi cientes militares

SEVERIANO TEIXEIRA PRESIDE À SESSÃO

SOLENE DO 35.º ANIVERSÁRIO
Audiência com Ministro da Defesa Nacional

Pág. 10 e 11

Pág. 20

Pág. 15

MARQUES JUNIOR NA ADFA

ANUNCIADA A CRIAÇÃO DE GRUPO DE TRABALHO PARA ELABORAR PROPOSTA SOBRE ACESSO

DOS DEFICIENTES MILITARES À REDE DE CUIDADOS DE SAÚDE DA ADM
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VAMOS CONFIRMAR A FORÇA

DA NOSSA RAZÃO

A Comissão Parlamentar de Defesa Nacio-

nal aprovou por unanimidade uma proposta 

sobre a saúde e assistência médica dos defi -

cientes militares, informa a DN.

A DN teve conhecimento que esta proposta 

está em processo de tramitação no Parlamen-

to. O documento será enviado ao presidente da 

Assembleia da República, com agendamento 

para votação fi nal e global no Parlamento, 

previsto para a primeira semana de Maio. 

Não conhecendo a ADFA, à data do fecho 

desta edição do ELO, o teor do documento, na 

próxima edição daremos mais informações.

COMISSÃO
DE DEFESA 

APROVA POR 

UNANIMIDADE

ÚLTIMA HORA

SAÚDE DOS DEFICIENTES 

MILITARES

Ministro da Defesa Nacional preside à Sessão Solene

Festa com associados em Pombal

EDITORIAL – “SÓ À VOLTA DA ADFA PODEMOS CONSTRUIR A CONFIANÇA QUE DIARIAMENTE NOS ANIMA”

AGNO – ADFA NÃO ABDICA DA DEFESA DOS DIREITOS DOS DEFICIENTES MILITARES

“PARA UM FUTURO COM DIGNIDADE”

Relatório e Contas aprovados por maioria.

Associados reforçam estratégia reivindicação. Pág. 8 e9

25 DE ABRIL COM MARQUES JÚNIOR NA SEDE DA ADFA

“A ADFA É A CONSCIÊNCIA CRÍTICA

DO PODER POLÍTICO” Pág. 15

Pág. 16
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SAÚDE A 100%

PARA TODOS OS

DEFICIENTES MILITARES

Ministro da Defesa Nacional na Sessão Solene do 35.º Aniversário

Págs. 10, 11 e 20

  NUNO SEVERIANO TEIXEIRA ANUNCIA COMPARTICIPAÇÃO MÉDICA E MEDICAMENTOSA A 100% PARA TODOS OS DEFICIENTES MILITARES,

COM ALARGAMENTO DA COBERTURA TERRITORIAL DA ASSISTÊNCIA E DA POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DE PRESTAÇÃO DOS CUIDADOS DE SAÚDE NAS

ENTIDADES CONVENCIONADAS.

 ADFA REGISTA COM PROFUNDO AGRADO A VONTADE POLÍTICA DO GOVERNO E A APROVAÇÃO POR UNANIMIDADE E ACLAMAÇÃO NO PLENÁRIO DA AR

Almoço Comemorativo em Pombal

FESTA DE ASSOCIADOS

CELEBRA REPOSIÇÃO
DE DIREITOS

Pág. 9

Joaquim Furtado na ADFA

UMA VIAGEM

À HISTÓRIA DA NOSSA
DEMOCRACIA

Pág. 19

EM CASA

Disputou-se entre os dias 9 e 13 de Ju-
nho, em Vila Nova de Gaia, organizado 
pela Associação Nacional de Desporto 
Para Defi ciência Intelectual (ANDDI), o 
Campeonato Europeu de Ciclismo para 
Defi cientes Intelectuais e paralelamente, 
para os outros tipos de defi ciência, dispu-
tou-se o Troféu Internacional “Rota dos 
Móveis”.

Sendo a ADFA uma Instituição de as-
sociados com multidefi ciências e por não 
concorrer nenhuma equipa europeia de 
defi cientes militares, a equipa da Asso-
ciação foi escalada para disputar o Troféu 
Internacional “Rota dos Móveis”, no esca-
lão de Veteranos.

A equipa da ADFA teve uma honro-
sa participação, não só pelas excelentes 
classifi cações que obteve, mas também 
na disciplina e na imagem, pois estreou 
equipamentos novos, obviamente, com 
as suas cores, oferecidos pelo patrocinador António Mar-
tins, das “Tortas de Azeitão”.

Houve várias desistências, o que é natural numa pro-
va desta natureza e com duração de cinco dias, mas da 
ADFA ninguém desistiu. Só não compareceu o ciclista da 
Delegação de Viseu, Jorge Costa Pinto, por morte de um 
familiar. Houve ainda outros percalços durante a prova: 
José Luís Santos, da Delegação de Viseu, foi vítima do 
furto das duas bicicletas com que competia, em vésperas 
da competição, quando tinha a sua viatura estacionada 
com as bicicletas na Costa de Caparica. Depois de com-
prar uma nova bicicleta, ainda teve que faltar a uma etapa, 
também por morte de um familiar. Azar para os ciclistas 
de Viseu, a quem o ELO envia a sua solidariedade e con-
dolências.

No campo desportivo, a ADFA fez 2.º lugar por equi-
pas na primeira prova e manteve esta classifi cação até à 
5.ª e última etapa.

Nas classifi cações individuais, em Veteranos, a ADFA 
fez sempre os primeiros lugares, da primeira à última 

etapa. Na classifi cação geral, a equipa terminou com hon-
rosos 5.º e 6.º lugares entre Campeões do Mundo e Cam-
peões Olímpicos, tendo em conta a idade dos ciclistas da 

Associação, que competiram com atletas na casa dos 20 
anos. São mesmo lugares de honra, ou seja, lugares al-
cançados por atletas que, pondo de lado as suas mazelas, 
usam o lema, “antes quebrar que torcer”.

A classifi cação fi nal: Veteranos, Individual: 1.º Rui 
Bernardo, ADFA Lx; 2.º Farinho Lopes, ADFA; 3.º Má-
rio Rodrigues, Portugal A; 4.º José Santos ADFA Lx; 5.º 
Joaquim Filipe, ADFA Lx, 6.º José Luís,ADFA Viseu; 7.º 
Armando Mesquita, ADFA Lx.

Classifi cação por equipas; 1.ª PORTUGAL A; 2.ª ADFA, 
Lx Tortas de Azeitão; 3.ª REPÚBLICA CHECA ; 4.ª POR-
TUGAL B; 5.ª HUNGRIA; 6.ª POLÓNIA; 7.ª BELGICA.

Classifi cação geral individual, incluindo as classifi ca-
ções do Campeonato Europeu e do Troféu rota dos Mó-
veis: 1.º Carlos Carvalho, Portugal. 2.º André Penedo, 
Portugal. 3.º Havelka, Da Libor, REPÚBLICA CHECA. 
4.º Laga Carel, BÉLGICA. 5.º Rui Bernardo, ADFA Lx. 
6.º Farinho Lopes, ADFA. 14.º José Santos, ADFA Lx. 17.º 
Joaquim Filipe, ADFA Lx.

A participação da equipa da ADFA não seria possível 
sem o apoio da Delegação de Lisboa, da Delegação de 

Viseu e dos nossos patrocina-
dores. A viatura onde a equipa 
se transportou e que a apoiou 
nas etapas foi cedida pelo Pare-
des Rota dos Móveis e conduzi-
da pelo director desportivo, Rui 
Nogueira. 

Os equipamentos que a equi-
pa envergou foram oferecidos 
pelo “imprescindível patroci-
nador” António Martins, das 
Tortas de Azeitão, que vem 
apoiando a equipa da ADFA 
desde 2005 e que a contemplou 
neste troféu com equipamentos 
novos, para assim poder repre-
sentar a ADFA com a dignidade 
que ela merece.

A Associação congratula-se 
com o convite de Sampaio Maia 
e com o acolhimento junto da 
ANDDI e da Associação de Ci-
clismo de Aveiro. Aos associa-
dos que se dirigiram à equipa 
para animar os ciclistas, para 

que pudessem mostrar que os sexagenários ainda me-
xem, a equipa de ciclismo da ADFA Tortas de Azeitão 
agradece o estímulo.

CAMPEONATO EUROPEU E TROFÉU INTERNACIONAL “ROTA DOS MÓVEIS”

ADFA LX TORTAS DE AZEITÃO, BRILHA NO CICLISMO

MICROSOFT CIDADANIA
4.0 ENCONTRO DE PARCEIROS SOCIAIS

A ADFA participou no “Workshop II”, do 4º Encontro 
de Parceiros Sociais Microsoft Cidadania, dedicado ao 
tema “Como Criar e Desenvolver um Plano anual de An-
gariação de Fundos”, no dia 23 de Junho, na Reitoria da 
Universidade Nova de Lisboa.

“A angariação de fundos é uma peça importante para 
as organizações não-lucrativas/não-governamentais, as-
sim como uma boa gestão dos fundos é fundamental para 
a sustentabilidade e saúde fi nanceira de qualquer organi-
zação”, foi a ideia que se evidenciou no Encontro.

No evento, a ADFA fez-se representar pelo 1º secretá-
rio da DN, Sérgio Azougado. Durante o período da ma-
nhã, o secretário de Estado do Emprego presidiu à ses-
são de abertura, seguindo-se uma palestra do professor 
doutor João Confraria sobre “Capitalismo Social: Quando 
Todos Ganham”.

No painel de discussão falou-se sobre “O Impacto do 
3º sector e empresas no desenvolvimento social e eco-
nómico português”, tendo como moderadora a jornalista 
Helena Oliveira. RV

NOTÍCIAS

A ADFA participou na reunião do Conselho Municipal 
para a Integração das Pessoas com Defi ciência (CMIPD), 
no seio da autarquia lisboeta, no dia 24 de Junho.

Na reunião presidida pelo presidente da Câmara Muni-
cipal de Lisboa, António Costa, esteve também presente a 
nova directora do Serviço de Acção Social CML, Susana 
Ramos, que substituiu Ana Dantas naquelas funções. “A 
ADFA saúda a nova directora e lembra o empenho da direc-
tora cessante”, sublinha José Arruda, presidente da DN.

Esteve também na reunião o director municipal para a 
Acção Social, João Meneses.

Foi aprovado o Plano de Actividades para 2010 e o Rela-
tório de Actividades de 2009.

“A ADFA congratula-se por constatar que a edilidade 
lisboeta assume esta área social, constituindo-se num in-
terlocutor valioso na nossa capital”, conclui José Arruda.

RV

REUNIÃO DO CMIPD

ACTUALIZAÇÃO DAS PENSÕES DOS DFA
DL 43/76 E DL 296/2009

O Decreto-Lei n.º 296/2009, de 14 de Outubro, que alterou o regime remuneratório aplicável aos militares do quadro perma-
nente (QP), em regime de contrato (RC) e de voluntariado (RV), dos três Ramos das Forças Armadas, entrou em vigor no dia 
1 de Janeiro do corrente ano.

À semelhança de anteriores regimes remuneratórios, este diploma também salvaguarda a sua aplicação aos Defi cientes das 
Forças Armadas (DFA).

Este regime remuneratório, entre outras alterações, veio estabelecer, para efeitos da remuneração base, uma nova tabela 
remuneratória única, contendo posições e níveis remuneratórios, à semelhança do que ocorreu com a Administração Pública.

Questionada a Caixa Geral de Aposentações e o Ministério da Defesa Nacional sobre a aplicabilidade deste regime aos DFA, 
a ADFA foi informada de que se aguarda a elaboração e publicação, pelos respectivos Ramos das Forças Armadas, das listas de 
transição para as novas posições remuneratórias.

A Direcção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar comunicou que já foi solicitada informação sobre as referidas listas aos 
Ramos, “para desenvolver as diligências necessárias para a resolução da situação”.

NOVA MORADA 
DA ADM EXÉRCITO

Os serviços da ADM do Exército, ac-
tualmente a funcionar na Rua Rodrigo 
da Fonseca, em Lisboa, vão estar encer-
rados nos próximos dias 28, 29 e 30 de 
Junho.

A partir do dia 1 de Julho reabrem, 
mas nas novas instalações sitas na Tra-
vessa de Santo António da Sé, N.º 21, 
1149-071 Lisboa.
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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 

Assembleias Gerais Ordinárias
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COM CONFIANÇA 
AFIRMAMOS O PRESENTE

EDITORIAL
por Direcção Nacional

Passadas as Comemorações Ofi ciais do nosso 36º Aniversário, ana-
lisados os actos de representação pública da ADFA, que têm vindo 
a acontecer e as expectativas dos Associados após a Assembleia Ge-
ral Nacional Ordinária de 17 de Abril de 2010, é, de novo, chegada a 
hora de relançarmos um grande debate interno de refl exão, que nos 
leve aos princípios fundamentais, que desde sempre orientam o nosso 
“Querer”, a fi m de adoptarmos a estratégia mais adequada que levare-
mos à AGNE de Outubro do corrente ano.

Temos pela frente muito trabalho e todos estaremos de acordo, que 
para alcançar os objectivos a que nos propomos, implicará, muita tole-
rância, união, coesão, participação associativa e um profundo respeito 
pelo pluralismo que caracteriza o nosso “caminhar”.

Pela idade de que os nossos cabelos brancos dão testemunho, em 
experiência, sofrimento e sabedoria, temos a noção da realidade sócio-
económica do País, da Europa e do Mundo. Temos, também, cons-
ciência das injustiças que ainda nos cercam, embora sabendo que pela 
participação democrática de uma ONG responsável, os Governos são 
permiáveis e reconhecem a justeza dos nossos direitos, como foi o 
caso, nomeadamente, da saúde para todos.

Devemos, assim, também, aprofundar as bases do nosso desassos-
sego, fazendo uma retrospectiva histórica sobre o empenho de todos 
nas causas comuns da reabilitação e inserção social das pessoas com 
defi ciência.

A determinação nos objectivos que passam sempre pela participa-
ção do associado enquanto cidadão interveniente no seu processo de 
inclusão implica o contributo responsável e disponível de todos os di-
rigentes que a descentralização da ADFA exige dos responsáveis das 
Delegações.

As questões que nos unem são muito mais do que aquelas que, por esta 
ou aquela razão, nos possam pontualmente desunir e, por experiência for-
jada nos nossos 36 anos, sabemos, que, a confi ança na ADFA é a pedra 
angular que nos mantém de pé e de mãos fi rmes que agarram o futuro.

Das representações públicas da ADFA, lembramos, aqui e agora, 
a participação nas Comemorações Ofi ciais do Dia 10 de Junho (Dia de 
Portugal e das Comunidades), que marcou o reconhecimento por parte 
de Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, dos sacrifícios e 
esforço dos combatentes da nossa geração e daqueles que se seguirão 
ao serviço de Portugal, não esquecendo, nunca, os sentimentos que nos 
transmitiram os aplausos, as lágrimas e os gestos de afecto, que o Povo 
anónimo, que assistia à cerimónia, espontaneamente nos manifestou. Re-
gistamos, também, as palavras proferidas pelo presidente da Comissão 
Nacional das Comemorações do dia 10 de Junho, Dr. António Barreto: 
“Nós é que estamos em dívida para com eles [os combatentes]. São o 
Estado e a sociedade que lhes devem algo”.

A ADFA esteve, também, presente na Homenagem aos nossos Ca-
maradas falecidos na Guerra Colonial, cuja Cerimónia decorreu no 
mesmo dia, junto ao Monumento aos Combatentes do Ultramar em 
Belém, que possibilitou a esta Instituição a deposição de uma coroa de 
fl ores em memória sentida dos jovens da nossa geração que ao nosso 
lado nas picadas de Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, perderam 
para sempre os “sonho que comandam a vida”.

Consideramos que as Comemorações do dia 10 de Junho de 2010 
iniciaram um novo ciclo, em relação à forma como estão a ser encara-
dos os Ex-Combatentes e Defi cientes Militares, o que exigirá da ADFA 
uma postura de refl exão e acompanhamento de proximidade desta re-
alidade nacional. Aliás, a postura da ADFA nesta matéria nunca expli-
citamente expressa, foi reconhecida pelas condecorações, em Feverei-
ro de 1996, com a Ordem de Mérito, atribuída pelo então Presidente 
da República, Dr. Mário Soares e em Dezembro de 2008, com a ordem 
da Liberdade, atribuída pelo Presidente da República, Professor Dou-
tor Aníbal Cavaco Silva, fundamentadas nos valores da reabilitação e 
inclusão dos Defi cientes Militares e na defesa dos direitos à cidadania 
de todas as pessoas com defi ciência e, em especial, daqueles que, por 
terem servido a Pátria em situações de risco e perigosidade agravada, 
se viram diminuídos nas suas funções físicas e psicológicas.

Saibamos, assim, conviver agora com estas realidades livremente 
expressas e democraticamente aceites sob os valores que o 25 de Abril 
restituiu a Portugal e com os quais a ADFA sempre se identifi cou, atra-
vés da afi rmação da participação, da tolerância e da solidariedade.

A solidariedade da ADFA materializou-se, desde muito cedo, com 
aqueles que no período da Guerra Colonial estavam do outro lado 
da trincheira e a quem agora, no seio da FMAC e pelo nosso querer, 
damos as mãos, subscrevendo protocolos de cooperação destinados 
a reforçar as condições de dignidade e inclusão social de todos os 
Ex-Combatentes e Defi cientes Militares que, independentemente das 
guerras, exigem hoje dos seus Povos o reconhecimento dos sacrifí-
cios que lhes foram exigidos e que se transformaram em sementes de 
Paz e de desenvolvimento das sociedades.

A consciência cívica do passado, do presente e do possível futuro 
que entrevemos, são a garantia, de que, não se repetirá o que acon-
teceu aos Combatentes e Defi cientes Militares da 1ª Grande Guerra 
(1914/1918), e que foi simultaneamente a 1ª Guerra da República Por-
tuguesa.

A Direcção Nacional

EPISÓDIOS

Recordo esse tempo como quem olha para 
uma foto antiga que achou num baú velho.

Aquele ali sou eu, dizemos incrédulos por 
também termos sido crianças. Então temos 
a tendência irritante de dizer que fomos feli-
zes nessa altura como nunca, desvalorizando 
tudo o que de bom aconteceu entretanto. Al-
gumas pessoas, como se vê, chegam mesmo 
a escrever coisas sobre este assunto, como 
refúgio para as frustrações da idade madura. 

Mas devo ter sido feliz, porque me lembro 
de estar deitado no chão a sentir o calor que 
parecia vir do próprio coração da Terra, e o 
cheiro da erva fresca acabada de pisar, e todo 
o azul que se pode imaginar, lá em cima; não 
como se tudo me pertencesse, mas como se 
eu pertencesse a tudo. E a voz da senhora do 
Porto a inventar histórias ali ao lado.

A senhora do Porto era uma velha, porque 
tinha mais de trinta anos, e era estrangeira 
porque tinha uma acentuada pronúncia do 
Norte; mas tinha o dom hipnótico de reunir 
à sua volta um bando de putos, que quando 
não jogavam à bola no Largo do Sobreirinho, 
todos contra todos para uma baliza só, en-
tretinham-se a pôr em prática 
uma vertente extremista e 
ultra-radical do darwinismo, 
que consistia em ma-
tar cobras no Mon-
te Grande, em 
pôr sapos a fu-

m a r 
c o m 

cigar ros 
de barba de 

milho até estou-
rarem, ou, quando 

tomavam banho na Lagoa 
do Olho, a fazer concursos de 

matar rãs à pedrada.
Devo ter sido mesmo feliz porque 

só me recordo de uma coisa que me en-
sombrou a infância, algo verdadeiramente 
incapacitante: não ser capaz de caminhar 
descalço.

– Olh'ó estapôr do cachopo que parece 
que vai todo engalicado. Pro qu'é que não 
calça o raça dos sapatos? 

Aquele ali sou eu, a treinar a andar descal-
ço pela estrada de Vale de Cide abaixo, du-
plamente envergonhado: por aquela fi gura 
ridícula de sapatos debaixo do braço, e por 
me dar a impressão que o chão eram só ca-
cos de vidro, quando os meus amigos quase 
todos jogavam à bola descalços.

Mas depois chegava a senhora do Porto e 
passávamos para outra dimensão. As histó-
rias começavam ainda na estrada, connosco 
a enxamear à sua volta calcando o fi níssimo 
pó, mil vezes moído pelos aros das rodas dos 
carros de bois; e depois pelos campos fora, 
no convívio da miríade de insectos e vermes, 
de que a sociedade, amante dos produtos e 
valores liofi lizados, ainda não nos ensinara a 
sentir nojo.

Entretanto nos vinhedos do Solão a alqui-
mia do Outonho transformava lentamente 
o verde das parras em cobre ou em ouro 
puro. 

Depois da vindima em Aguim, colher uvas 
em vinha alheia deixava de ser roubo para 

ser rebusco, e os vendimadores deixavam de 
propósito algumas uvas de melhor qualidade 
para mais tarde as irem colher para si. Ora, 
toda a gente sabe que a necessidade que leva 
ao acto aguça normalmente o engenho, que 
por sua vez inspira a tolerância do julgador, 
mas nós antecipávamo-nos, sem respeito por 
esta regra da mais básica alquimia da justiça 
e pilhávamos os vinhedos em busca de um ca-
cho ou ao menos de uma esgalha esquecida.

– Serafi m, Serafi m, s'eu achar é pra mim!
O Outono era o Verão cansado. Cada vez 

mais, a esturreira do sol dava lugar a um ca-
lor suportável, e ao fi m da tarde o dia dava 
mostras de sonolência. E o calor que restava 
era um hálito morno que parecia vir mesmo 
das entranhas dos silvados e dos bosques. 
Até o canto nupcial das cega-regas se enchia 
de preguiça; ou então tinha sido bem suce-
dido, e por essa hora já tinham passado das 
palavras à acção.

E os camponeses com passadas largas e 
lentas de enxada às costas. O corpo a des-
cambar de cansaço. Passavam por nós, tão 
cansados que só diziam: 

–Tarde!
Deixando que a entoação do cum-

primento fi zesse subentender a frase 
completa. E as mulheres atrás. Derrea-

das. Com grandes feixes de erva à cabeça 
e com um ar tão triste. Sempre vestidas de 
negro. Porque tinham sempre um ar triste 
as mulheres da minha terra? Às vezes riam 
como riem as crianças com fome: um peque-
no intervalo na desgraça apenas, para depois 
continuarem a ser tristes. Nunca pensei nisto 
antes. Devo ter sido feliz, sim, porque nunca 
pensei nisto antes.

Quando deixou de vir a senhora do Porto 
ou quando deixei eu de a acompanhar? Não 
tenho a menor ideia. Talvez tenha sido na 
mesma altura em que aprendi a ter nojo dos 
bichos e das coisas da terra; ou tal como de 
um sonho, devo ter acordado apenas, para 
entrar noutras fantasias: para a puberdade, 
tão hormonal e prosaica como estúpida.

Um dia na loja da senhora Idalina vi-a a 
comprar uns chinelos de pano, que se desti-
navam a aproximar-se da empregada domés-
tica para poder espiá-la sem os seus passos 
serem ouvidos, e sofri um desgosto.

Com a senhora do Porto aprendi a dar 
valor às coisas até aí dadas como garantidas 
por ter nascido no meio delas, mas que aos 
olhos de quem vê de fora são preciosidades; 
aprendi sobretudo a ver as coisas à minha 
volta para além da superfície, e, na falta de 
uma história convincente para cada uma de-
las, simplesmente imaginar uma, porque a 
fantasia é que torna a vida sublime. E isso 
colocava a senhora do Porto numa esfera do 
meu imaginário onde não se fazem canalhi-
ces, e tudo quanto recebi dela era demasiado 
valioso para ser posto em causa por causa 
daquele pecado.

Nunca consegui resolver esse confl ito: 
era impossível condená-la e era impossível 
absolvê-la. E a ela devo isso também: ganhei 
a capacidade de conceber o indivíduo na sua 
multiplicidade, de aceitar o anjo e a besta co-
abitando dentro de todos nós, isto é, de assu-
mir humildemente a consciência da humana 
mediocridade.

MC Bastos

A ALQUIMIA DO OUTONO
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que consistia em ma-
tar cobras no Mon-
te Grande, em 
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cigar ros 
de barba de 
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Deixando que a entoação do cum-

primento fi zesse subentender a frase 
completa. E as mulheres atrás. Derrea-

das. Com grandes feixes de erva à cabeça 
e com um ar tão triste. Sempre vestidas de 
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negro. Porque tinham sempre um ar triste 
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como riem as crianças com fome: um peque-
no intervalo na desgraça apenas, para depois 
continuarem a ser tristes. Nunca pensei nisto 
antes. Devo ter sido feliz, sim, porque nunca 
pensei nisto antes.

Ilustração Sónia Silva
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A Delegação de Bragança comemorou  
no dia 20 de Junho 35 anos e teve pelo pri-
meira vez consigo a mais alta individuali-
dade da Igreja, do distrito, sua excelência 
reverendíssima o bispo de Bragança/Mi-
randa, tendo disponibilizado a catedral para 
receber os deficientes e ser ele a celebrar a 
missa em memória dos associados falecidos 
e dos ex-combatentes e acompanhou a festa 
até ao meio da tarde. Acompanhou a missa 
o Grupo Coral da Paróquia de S. Tiago.

Estiveram ainda presentes no Aniversá-
rio o vice-presidente da Câmara Municipal 
de Bragança, o tesoureiro da Direcção 
Nacional, presidente da Delegação de Bra-
gança da Cruz Vermelha Portuguesa, o re-
presentante do Museu Militar, a Junta de 
Freguesia da Sé e as delegações da ADFA 
de Famalicão, do Porto, Viseu, Coimbra e 
Lisboa. “A todas as instituições presentes 
a nossa gratidão por nos ter honrado com 
sua presença”, salienta Domingos Seca, 
presidente da Delegação de Bragança.

A Direcção da Delegação recordou aos 
deficientes do distrito as dificuldades e ne-
cessidades que sentiram antes da abertura 
da Delegação e a mais valia que tem repre-
sentado para eles porque, “sendo a Delega-
ção mais distante do centro do poder, tem 
sabido dar apoio, aconselhamento e encami-
nhamento dos seus problemas, minimizan-

do assim a dor de ser deficiente, e a prova 
disso é a vossa presença que ultrapassou em 
muito do que se esperava, é gratificante para 
quem trabalha ver esta moldura humana”.

A Direcção da Delegação disse aos pre-
sentes, cerca 190 participantes, que as 12 
delegações e os vários núcleos existentes 
no país “espelham a cora-
gem e a energia do lutar de 
uma Associação que não se 
limitou a centralizar a sua ac-
ção” e que “é de enaltecer o 
funcionamento e empenha-
mento de cada uma, no meio 
em que está inserida lutando 
diariamente pela sensibiliza-
ção da opinião pública para a 
problemática do deficiente, e 
da reabilitação e integração 
dos seus associados numa 
sociedade de pleno direito”.

Apelando aos responsá-
veis nacionais e regionais 
e associados, a Delegação de Bragança 
afirma que “temos nas nossas mãos um 
trabalho inacabado e por isso temos de con-
tinuar a trabalhar em prol dos associados e 
dos deficientes em geral, porque até esses 
precisam de nós fortes e organizados”.

Afirmando que ADFA é a “maior orga-
nização de deficientes deste país e a que 

mais tem contribuído na defesa da reabili-
tação de todos os deficientes”, a Delegação 
considera que, por isso, não pode deixar 
de continuar a sê-lo.

A Direcção da Delegação lembrou ain-
da que “estas terras ficam longe do poder 
e dos responsáveis nacionais que avaliam 
à distância, desconhecendo a realidade de 
quem cá existe e se isto continuar a acon-

tecer, é muito mau para todos vós, por-
que vós sois os jovens de 60 e 70 anos 
que sobrevivestes aos companheiros ca-
ídos em combate, para lembrar e dizer 
aos responsáveis da Pátria - Não mais a 
Guerra!”

“A Guerra mata, mutila e destrói, cau-
sa fome miséria e luto, mas ficamos para 
dizer aos mais novos que o ideal é lutar 
pela Paz, vencer através da união, do amor 
e da igualdade”, terminou o presidente da 
Delegação de Bragança, que considerou 
que “por tudo o que se passou durante 35 
anos, valeu a pena ser associado da ADFA. 
Parabéns ADFA!”

Delegação De Bragança

35 anos com os associados

Fotos Delegação de Bragança

Festas das Freguesias
A convite do presidente da Câmara Municipal de Viseu, Fernando Carvalho 

Ruas, estivemos presentes na abertura das festas das Freguesias, que teve lugar 
de 2 a 6 Junho, na Praça da República, em frente à Câmara Municipal de Viseu.

Durante o evento, foram expostos os diversos produtos da região e passaram 
por ali diversos grupos culturais e recreativos do concelho.

sessão de sensibilização
No âmbito do Plano Municipal de Acessibilidades, no dia 1 de Junho, a Câma-

ra Municipal de Viseu, em colaboração com a Escola Secundária Alves Martins, 
promoveu uma sessão de sensibilização sobre a temática da deficiência, junto da 
comunidade escolar.

Inserida na área curricular do projecto dos alunos do 12º ano, foram aborda-
dos diversos temas sobre as acessibilidades e barreiras arquitectónicas, a forma 
como de um momento para o outro, qualquer cidadão pode adquirir uma defici-
ência, a exemplo dos deficientes das Forças Armadas, que eram cidadãos jovens 
e perfeitos e ficaram deficientes para toda a vida.

Vila de sátão e canas de senhorim
No âmbito do projecto Escola Aberta - Esperança entre Barreiras, nas Escolas 

Secundárias da Vila de Sátão e Canas de Senhorim, decorreu uma sessão com 
apresentação do trabalho realizado pelos alunos, ambos com grande empenho, 
interesse e exemplificando muitas das barreiras existentes: físicas, culturais e o 
alerta e sensibilização para a resolução deste conjunto de problemas, que afecta 
o cidadão deficiente.

Em ambas as escolas, a ADFA falou das acessibilidades do mundo urbano, 
nas habitações, rebaixamento de passeios, rampas de acesso aos edifícios, adap-
tação das casas de banho, das barreiras existentes com a colocação de postes de 
luz, telefone e sinais de trânsito no passeio, do acesso a uma cabine telefónica e 
multibanco, por uma pessoa deficiente em cadeira de rodas, entre outros temas 
de interesse.

“É com estas atitudes que a sociedade vai mudando. Parabéns aos alunos, 
à Escola e aos seus professores”, remata o presidente da Delegação de Viseu, 
João Gonçalves.

obras na delegação
Por proposta da Direcção da Delegação, a Assembleia Geral aprovou obras 

de beneficiação, de melhoria da acessibilidade aos serviços, com espaço e mais 
conforto para todos os que à Associação se dirigem.

“As obras foram orçamentadas em cerca de dez mil euros, que precisamos de 
arranjar. Como o fizemos já, aquando da aquisição das instalações, vimos junto 
dos associados apelar vossa generosidade e dentro das possibilidades de cada 
um, se agradece a oferta, em donativo, mas um donativo que não afecte a vida de 
cada um”, é o apelo da Direcção da Delegação.

Segundo João Gonçalves, presidente da Delegação, “com querer, força e mui-
ta vontade em fazer, tudo se consegue, daí, sem prejudicar, um bocadinho a cada 
um, com a vontade que eu sei que têm em ajudar a construir e a dignificar aquilo 
que é de todos, a Associação dos Deficientes das Forças Armadas”.

Férias da delegação
A Delegação de Viseu informa os associados que encerra para férias de 16 a 

31 de Agosto. Para qualquer assunto urgente os interessados devem contactar 
o telemóvel 919 356 741.

Delegação De Viseu

“nunca nos deixaram”
Acção nobre e digna de registo, foi esta em 

que a ADFA decidiu prestar uma justa home-
nagem à Força Aérea Portuguesa, aos homens 
que nos evacuaram na guerra, debaixo de fogo 
inimigo e, sem medo, baixavam os helicópteros 
na picada, no meio do mato e lá nos transpor-
tavam para as enfermarias e hospitais de cam-
panha.

Se há acções dignas de registo, que a Asso-
ciação realizou, esta, com certeza que não fica 
atrás de nenhuma.

Foi no dia 19 de Junho, que de Viseu parti-
ram 56 pessoas, combatentes e deficientes das 
Forças Armadas e algumas esposas, rumando à 
Base Aérea n.º 1, em Sintra, onde já nos aguar-
davam outros colegas. A recepção foi maravi-

lhosa, a visita ao Museu do AR, acrobacias aé-
reas e saltos de páraquedistas e sessão solene, 
de homenagem à Força Aérea, que decorreu no 
auditório, muito bem composto e intervenções 
belíssimas, alusivas ao tema, seguindo-se um 
requintado almoço, que todos os que se deslo-
caram da zona de Viseu não se esqueceram de 
pedir para agradecer tão fino trato.

Por mais este dia de grande importância 
para a ADFA e para a Força Aérea vão os nossos 
agradecimentos para José Arruda, presidente 
da ADFA, e para o general Luís Araújo, Chefe 
do Estado-Maior da Força Aérea.

«Ninguém fica para trás»

João Gonçalves

opinião

Quotas dos associados
A Delegação da Madeira lembra aos associados residentes na sua área que aderiram ao paga-

mento por transferência bancária que, nos dias 16 e 20 de Julho, será efectuado o levantamento 
de 54,00€ (cinquenta e quatro euros) referente ao corrente ano.

O dia 16 diz respeito aos pensionistas de “Preço de Sangue” e de “Sobrevivência” e o dia 20, 
aos pensionistas de “Invalidez” (cartão de risca verde).

Delegação Da MaDeira

Férias na delegação
A Secretaria da Delegação de Évora informa os associados que se encontra encerrada, por 

motivo de férias, no período de 23 de Agosto a 11 de Setembro (inclusive). Para qualquer assun-
to os interessados devem contactar Jacinto Eleutério pelo telemóvel 918 813 863.

Delegação De ÉVora

Fo
to

s 
Fa

ri
nh

o 
Lo

pe
s



Director Interino: Sérgio Azougado – Ano XXXIII  Fevereiro 2007   Mensário   Nº 371   Preço  0,70 PORTE PAGO

Associação dos Deficientes das Forças Armadas

Delegações » pgs 4 e 5          “Memória partilhada” » pg. 6 

IRS » pgs 12 e 13          Legislação » pgs 13 e 19

Episódio de Guerra » pg. 17          Livros » pg. 19

Editorial » pg. 20

43/76 
31 anos depois
uma memória
activa

ADFA assina 
protocolo 

com a SCML

ADFA adere a petição europeia

Págs 10 e 11

Pág 7

Pág 2

Págs 8 e 9

“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 

Assembleias Gerais Ordinárias
Pág 3

Julho 2010
�

Director Interino: Sérgio Azougado – Ano XXXIII  Fevereiro 2007   Mensário   Nº 371   Preço  0,70 PORTE PAGO

Associação dos Deficientes das Forças Armadas

Delegações » pgs 4 e 5          “Memória partilhada” » pg. 6 

IRS » pgs 12 e 13          Legislação » pgs 13 e 19

Episódio de Guerra » pg. 17          Livros » pg. 19

Editorial » pg. 20

43/76 
31 anos depois
uma memória
activa

ADFA assina 
protocolo 

com a SCML

ADFA adere a petição europeia

Págs 10 e 11

Pág 7

Pág 2

Págs 8 e 9

“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 

Assembleias Gerais Ordinárias
Pág 3

Julho 2010
�

Director Interino: Sérgio Azougado – Ano XXXIII  Fevereiro 2007   Mensário   Nº 371   Preço  0,70 PORTE PAGO

Associação dos Deficientes das Forças Armadas

Delegações » pgs 4 e 5          “Memória partilhada” » pg. 6 

IRS » pgs 12 e 13          Legislação » pgs 13 e 19

Episódio de Guerra » pg. 17          Livros » pg. 19

Editorial » pg. 20

43/76 
31 anos depois
uma memória
activa

ADFA assina 
protocolo 

com a SCML

ADFA adere a petição europeia

Págs 10 e 11

Pág 7

Pág 2

Págs 8 e 9

“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 

Assembleias Gerais Ordinárias
Pág 3

Julho 2010
�

Director Interino: Sérgio Azougado – Ano XXXIII  Fevereiro 2007   Mensário   Nº 371   Preço  0,70 PORTE PAGO

Associação dos Deficientes das Forças Armadas

Delegações » pgs 4 e 5          “Memória partilhada” » pg. 6 

IRS » pgs 12 e 13          Legislação » pgs 13 e 19

Episódio de Guerra » pg. 17          Livros » pg. 19

Editorial » pg. 20

43/76 
31 anos depois
uma memória
activa

ADFA assina 
protocolo 

com a SCML

ADFA adere a petição europeia

Págs 10 e 11

Pág 7

Pág 2

Págs 8 e 9

“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 

Assembleias Gerais Ordinárias
Pág 3

Julho 2010
�

Delegação De lisboa

ADFA, que Futuro?
No seguimento de uma reunião solicitada pela ac-

tual DN, sobre o tema supra, em 23/FEV/2008, (já 
lá vão mais de dois anos), um dos presentes, que é 
signatário deste artigo, elaborou uma análise intensa, 
porém sucinta, que foi entregue à Direcção Nacional, 
sobre quatro grandes linhas fundamentais, as quais, 
depois de devidamente programadas, articuladas e 
postas em prática, acreditamos que poderiam mudar 
o rumo dos acontecimentos, e construir um futuro 
mais promissor para esta Instituição. No entanto, pou-
co ou nada foi feito. O rumo não foi mudado. Aliás, 
não nos parece que com o comportamento actual, a 
ADFA consiga alcançar outro desiderato, que não seja 
o da estagnação ou, em último caso o “naufrágio”.

Os Corpos Directivos (CD), têm o dever de condu-
zir esta Associação, tomando em mãos esta, ou outra  
proposta similar, ou então delegando, se não se senti-
rem com capacidade para a sua execussão. É preciso 
coragem para decidir, e sabedoria para realizar.

São quatro, as grandes linhas fundamentais, a sa-
ber: As nossas FORÇAS, as nossas FRAQUEZAS, as 
AMEAÇAS e as OPORTUNIDADES que temos para 
aproveitar.

As FORÇAS, provêm do seu reconhecimento 
como Instituição de Utilidade Pública de comprovada 
idoneidade, da sua maturidade, da sua experiência, 
do seu prestígio, da sua cultura associativa e do seu 
poder reivindicativo. Raramente estas potencialida-
des são aproveitadas. Convém divulgá-las, publicitá-
las, usá-las. 

O que se nota, claramente, é que elas vão definhan-
do. 

As FRAQUEZAS e as AMEAÇAS são mais que 
muitas. Basta olhar o que aí vem. Os orçamentos vão 
emagrecendo, os associados estão empobrecendo, 
vão envelhecendo e estão diminuindo em número, 
por razões óbvias.  

Sem estratégia, sem Recursos Humanos capazes 
e sem meios para cumprir os compromissos assumi-
dos, o futuro da ADFA não parece promissor.

E, os governantes deste país, por muita simpatia 
que possam ter por nós, têm as “suas” verdadeiras 
prioridades, não obstante uma distinta figura pública 
ter afirmado que somos a prioridade das prioridades. 
Lembremo-nos que a situação económica e financeira 
do país não nos trará nos próximos anos as esperan-
ças de uma vida melhor!

Para aproveitar as OPORTUNIDADES, primeira-
mente, temos de reflectir sobre: quem somos, quan-
tos somos, e o que queremos. Um estudo/sondagem, 
vai poder responder a estas interrogações. Depois, 
devemos analisar em que meio estamos inseridos, e 
quais as Empresas, Instituições, Autarquias, etc., com 
quem podemos celebrar parcerias/ protocolos, e se-
leccionar as que nos forem mais favoráveis.

Temos infra-estruturas magníficas que precisam 
de manutenção, temos espaços mal aproveitados, 
que precisam de ser redimensionados, temos equipa-
mentos que estão a envelhecer, etc. Há serviços que 
devem ser criados e equipamentos que devem ser 
adquiridos em benefício dos sócios, e as receitas vão 
sendo cada vez menores. 

Não será possível transformar “elefantes brancos” 
em serviços lucrativos? Criar mais valias nos serviços 
que não estão a ser devidamente “explorados”? Ter 
imaginação para criar outros serviços, que possam 
ajudar a melhorar o nosso magro Orçamento? Res-
pondemos que sim; é possível!

Primeiramente, os associados desta Instituição 
precisam despertar para uma nova realidade. E nada 
melhor para isso do que usar um meio privilegiado de 
comunicação que se chama “ELO”. É tempo dos C.D. 
darem corpo a artigos, que ajudem as mentalidades 
fechadas, negativas, egoístas e obsessivas a transfor-
mar-se em mentalidades abertas, positivas, colabo-
rantes e mais solidárias.

Seguidamente, devem ser criados grupos de traba-
lho para as várias linhas/áreas propostas, que deverão 
ser coordenadas, sempre, por elementos dos C. D. 

Os C. D. não se podem divorciar deste projecto.
E depois vamos para o “campo” TRABALHAR, 

CRIAR, DESENVOLVER, e CONSOLIDAR, para que 
possamos, em breve, dar uma resposta positiva à per-
gunta; ADFA, QUE FUTURO? 

Lisboa, 14 de Junho de 2010
Luciano Dias/Vasco Rocheta

Conforme o programado pela Direcção da Delegação 
de Lisboa, foi efectuado o passeio a Barcelona e Andor-
ra, de 2 a 6 de Junho.

Os participantes passaram por Setúbal, Elvas e Mé-
rida onde fizeram paragem para almoçar. Nesta cidade, 
além do tempo para o almoço, o grupo visitou as grutas 
em recuperação.

De novo a caminho, desta vez até Toledo, para visitar 
o centro histórico, com passagem pela Catedral. Por mo-
tivo das festividades religiosas do Corpo de Deus, não 
foi possível visitá-la, pois toda a sua envolvência estava 
em festa, bem como todo o centro histórico. As escar-
pas do Rio Tejo, com as 
suas pontes romanas, 
foram outra paisagem 
que marcou os viajan-
tes que regressaram 
então ao hotel para a 
refeição da noite e para 
pernoitar, recuperando 
as forças para o dia se-
guinte.

No dia seguinte o 
grupo partiu em direc-
ção a Barcelona, che-
gando ao fim da tarde 
ao Hotel Cristal Pala-
ce, seguindo depois à 
descoberta da cidade de Gaudi, com as Ramblas e com 
uma área artística, cultural e comercial impressionantes 
como o casario de estilo invulgar, bem tratado e com óp-
timas avenidas.

No dia seguinte, acompanhados por uma guia local, 
o grupo foi à Catedral e centro histórico, mais conhe-
cido como Bairro Gótico. Depois da visita à Catedral e 
toda a sua envolvência, o grupo rumou à descoberta de 
Gaudi, com passagem pelo Parque de Guell, um “local 
espectacular”, pois encontra-se numa pedreira na en-
costa norte da cidade e que foi projectado e executado 
por Gaudi, permitindo ter uma vista da toda a urbe. O 
passeio prolongou-se numa passagem pela Catedral da 
Sagrada Família, uma obra que a todos impressionou e 
que não se sabe quando estará terminada. O almoço foi, 

como durante toda a viagem, em convívio.
Visitando a zona sul da cidade, onde se realizaram os 

jogos olímpicos, em Montejuic, o grupo fez uma visita 
panorâmica sobre o cais comercial com os seus cruzei-
ros e o mar mediterrâneo. Um monumento que captou 
um olhar prolongado foi o de Cristóvão Colombo, ligado 
à parte ribeirinha da cidade.

No quarto dia de passeio, rumou-se para Andorra 
onde houve tempo para compras e para dar um pequeno 
passeio pela cidade que fica nos Pirinéus, escondida pe-
los morros montanhosos. Deixando o principado o gru-
po seguiu para Saragoça para jantar e pernoitar. Madrid 

foi a última visita desta viagem. “Uma cidade muito boni-
ta”, com destaque para passagem pela Plaza de Toros de 
Las Ventas, pelo Estádio Santiago Bernabéu, pela Gran 
Via, pela Plaza de Espanha, além da Residência Real, Es-
tação da Atocha e do Museu do Prado.

A Direcção da Delegação de Lisboa congratula-se 
com a participação dos associados, familiares e amigos, 
“numa viagem que resultou em dias tão agradáveis”. O 
motorista do grupo, senhor António também foi alvo dos 
agradecimentos do grupo.

A Delegação considerou que este evento foi um su-
cesso, tendo também recebido sugestões para passeios 
mais curtos em distância ou mais distendidos em dura-
ção, para não serem tão intensos ou cansativos, de que o 
ELO dará notícia oportunamente.

Almoço comemorAtivo Do 9.0 Aniversário
O restaurante Quinta da Coutada, em Atouguia da Baleia, Peniche, 

vai ser o palco do almoço comemorativo do 9º Aniversário da Delegação 
de Lisboa, no próximo dia 17 de Julho, Sábado.

A Direcção da Delegação de Lisboa apela à participação dos associa-
dos e sublinha que com “a tua presença, com a tua família e amigos, a 
nossa ADFA não perderá a dinâmica associativa que tem sido seu apa-
nágio ao longo da sua vida”.

“Só assim podemos readquirir os nossos direitos”, alerta a Direcção 
da Delegação, salientando que se trata de um dia de convívio que, “ape-
sar de ser de festa, será também de afirmação”.

Da ementa constam um cocktail de boas-vindas no Jardim, pelas 
12h00, com selecção de salgadinhos, enchidos assados, tâmaras com 
bacon e várias bebidas.

O almoço será servido às 13h00, com sopas, à escolha, de peixe da nossa costa e de legumes; bacalhau assado com broa 
de milho, batata a murro e espinafres salteados; ganso de novilho recheado com morcela da Beira, arroz de passas, cenoura 
“baby” e ervilhas. À sobremesa haverá profiteroles com recheio de nata e chocolate quente ou fruta da época (opção). Para 
terminar cafés, chás e digestivos.

O preço do almoço, por pessoa, é de 25,00 euros (as crianças até aos 3 anos não pagam e dos 4 aos 9 anos pagam 50% do 
preço). Marcações na Sede da Delegação, com Conceição Valente ou Pedro Rodrigues, pelo telefone 217 512 600, e com 
Francisco Janeiro, pelo telemóvel 919 413 356, fax 217 512 611 ou e-mail direccao.del.lisboa@adfa-portugal.com .

As coordenadas GPS do local do Restaurante são: 39° 19' 14. 60", -19 '2.18" e o número de telefone é o 262 757056.

Fotos Google Earth

opinião

Homenagem aos mortos 
da guerra Colonial

O Núcleo de Oeiras da Delegação de Lisboa da ADFA, 
Adriano Amaral, Luís Pereira e o secretário da Direcção da 
Delegação de Lisboa, estiveram presentes na homenagem 
aos mortos da Guerra Colonial (1961/1975), no dia 10 de 
Junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades, 
onde foi deposta uma coroa de flores no Monumento aos 
mortos pela Pátria. 

FÉrias da delegaÇÃo de lisBoa
A Delegação de Lisboa vai encerrar para férias durante 

o mês de Agosto, ficando apenas a Secretaria aberta para 
atendimentos dos associados. No dia 1 de Setembro, 4ª fei-
ra, os serviços reabrem.

Os Órgãos Sociais da Delegação desejam umas boas fé-
rias a todos os associados, familiares e trabalhadores.

“No dia 1 de Setembro vamos reabrir a nossa Delegação 
com a convicção de que, até ao final do ano de 2010, resol-
vermos muitos dos processos e reivindicações ainda por 
seleccionar”, espera a Direcção da Delegação. 

Viagem de 3 dias À galiZa
ano santo JaCoBeo

Conforme anunciado no jornal ELO anterior, a Delega-
ção de Lisboa está a organizar um passeio de três dias, de 
24 a 26 de Setembro de 2010 à Galiza, em regime de pensão 
completa.

O preço por pessoa é de 240,00 euros em quarto duplo 
e de 280, 00 euros em single. O preço inclui a viagem em 
autocarro de turismo, circuito em autocarro pelas cidades 
especificadas em programa, guia local em Santiago de Com-
postela e Pontevedra, dois pequenos-almoços, três almoços 
com bebidas, dois jantares com bebidas, duas noites em 
hotel de três estrelas, seguro de viagem, taxas e impostos. 
Excluídas estão as entradas em monumentos, tabacos, tele-
fone e todas as despesas de carácter particular.

Venha visitar S. Tiago de Compostela –Grove–Sanxen-
xo–Pontevedra -Vigo–Ilha de la Toja

Informações mais detalhadas e marcações pelo tele-
fone 21 751 2600 ou na Sede (Conceição Valente) até ao 
dia 10 de Setembro. Pode pagar em duas vezes, sendo 
de 50% no acto da inscrição e restante até dia 22.

PAsseio A BArcelonA

Foto Delegação de Lisboa
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Delegação Do Porto

Os associados dos concelhos de Paredes 
e Paços de Ferreira têm mantido, apesar da 
saudável rivalidade entre estas duas comuni-
dades, uma forte ligação associativa, expres-
sa através da realização de vários eventos, 
nomeadamente no encontro anual realizado, 
alternadamente num e noutro concelho.

Este ano o convívio teve lugar em Paredes 
e contou com a presença de três dezenas de 
associados e familiares, numa demonstração 
de grande vigor e espírito associativo.

Foi cerca do meio-dia de 19 de Junho que 
os participantes se concentraram, como já é 
tradição, junto ao Jardim da Localidade de 
Lordelo.

Daí deslocaram-se em caravana automó-
vel para o cemitério da Freguesia de Vile-
la para prestar homenagem ao associado 
Carlos Leal, falecido há vários anos, que 
foi marcante, pelo seu empenhamento e ca-
rácter, na acção associativa da Delegação. No cemitério, 
junto à sua campa, Guilherme Carneiro, um dos dinami-
zadores da iniciativa, antes de depositar uma coroa de 
flores, lembrou o associado Carlos Leal e o seu exemplo 
associativo.

A viúva deste agradeceu a homenagem e o presidente 
da Direcção da Delegação, Abel Fortuna, salientou o per-

fil deste associado desaparecido, referiu que aqueles com 
quem ele tinha convivido durante muitos anos, não pode-
riam estar a confraternizar ali bem perto da sua última 
morada, sem lembrarem o camarada e amigo.

Seguiram-se o almoço num restaurante da mesma fre-
guesia de Vilela, em que não faltaram as iguarias de gas-
tronomia local, bem regadas com vinhos de várias quali-
dades.

Como ponto final do convívio foi o partir do bolo de 
aniversário cujo momento foi aproveitado para salientar 
o grande contributo que os associados destes dois con-
celhos têm dado à ADFA e à Delegação do Porto, nunca 
regateando esforços.

E quando todos se despediram ficou a pairar a certeza 
de que no próximo irão estar de novo e todos em Paços 
de Ferreira.

Convívio e homenagem a Camarada faleCido
Fotos Delegação do Porto

A Cidade de Vila do Conde acaba de ho-
menagear os Antigos Combatentes do con-
celho com a inauguração de um Memorial 
na Praça do Cais dos Assentos.

O momento foi inaugurado no dia 10 de 
Junho, sendo seus promotores a Câmara 
Municipal de Vila do Conde e a Associa-
ção Social e Cultural dos Vilacondenses 
Ex-Combatentes do Ultramar.

A cerimónia contou com a presença de 
várias entidades, nomeadamente com a do 
Presidente da Câmara Municipal e muitos 
antigos combatentes. A ADFA fez-se re-
presentar pelos associados da Delegação 
do Porto, Domingos Silva e António Maia 
Lopes, que sendo vilacondenses foram no-
meados pela Direcção de Delegação para a 
representar neste evento.

memorial dos antigos Combatentes 
em vila do Conde

Os 40 associados que se juntaram no 
passado dia 5 de Junho na reunião mensal 
da Delegação do Porto, expressaram a sua 
preocupação pela forma como alguns dos 
seus direitos não estão a ser concretiza-
dos.

Depois de a Direcção ter referido a 
forma como decorreu o Seminário Inter-
nacional sobre o estado de inclusão dos 
deficientes militares e da saúde e bem-
estar dos antigos combatentes, que deu a 
conhecer os resultados do estudo levado 
a cabo no âmbito do Projecto ADFA Rede 
Solidária e que concluiu pela necessidade 
de a ADFA se organizar para dar respostas 
às necessidades para que esse inquérito 
aponta. Também fez referência ao convite 
da Presidência da República para a par-
ticipação de um grupo de associados da 
ADFA no desfile do dia 10 de Julho, em 
Faro e informou sobre as actividades a re-
alizar nos meses de Junho e Julho.

Outros temas abordados foram a não 
aplicação pela Caixa Geral de Aposenta-
ções, aos Deficientes das Forças Armadas 
abrangidos pelo DL 43/76 do novo regime 
remuneratório dos militares e o não cum-
primento do Artº 12 do Código do IRS aos 

deficientes em serviço (Lista Verde), que 
está a levar à apresentação de reclamações 
junto das Repartições de Finanças, facto 
incompreensível e que levanta protestos 
por parte dos lesados os quais auferindo 
pensões bastante reduzidas estão a ser 
prejudicados.

Para além disso, foi uma vez mais refe-
rida a situação dos deficientes em serviço, 
muitos das quais com acidentes ou doen-
ças adquiridas em teatro de guerra e que 
auferem pensões abaixo do montante do 
rendimento mínimo garantido. Por estas e 
por outras questões de justiça social, no-
meadamente no que se refere às pensões 
das viúvas, foram várias as vozes dos asso-
ciados presentes indicando a necessidade 
do envolvimento da Delegação do Porto 
numa participação forte na próxima AGN, 
prevista para o mês de Outubro.

Ao longo de toda a discussão perpassou 
a situação da crise financeira em que o País 
de encontra mas entendendo os deficien-
tes militares que o esforço já dado à Pátria 
deverá ser tomado em linha de conta.

Esta reunião acabou por ser mais uma 
demonstração de empenhamento e parti-
cipação na acção associativa.

assoCiados manifestam 
preoCupação

Com a proclamação da República, o 
movimento associativo operário progrediu 
consideravelmente.

O desenvolvimento industrial da Fre-
guesia de Ramalde da cidade do Porto, as-
sociado ao forte crescimento demográfico 
e à “explosão” de núcleos habitacionais em 
“ilhas”, para nascer este movimento com 
um cariz essencialmente operário.

Com o Estado Novo, o movimento as-
sociativo foi praticamente adormecido, vol-
tando a renascer em Abril de 1974.

A Freguesia de Ramalde para evocar o 
Centenário da República deu a conhecer o 

historial e simultaneamente a dinâmica do 
seu movimento associativo, organizou na 
exposição que decorreu de 21 de Junho a 
02 de Julho no seu salão nobre.

A ADFA, através da Delegação do Por-
to, fez-se representar neste evento com 
alguns elementos do seu espólio histórico 
designadamente o estandarte e algumas 
medalhas comemorativas das diversas 
efemérides.

Esta comemoração do Centenário da 
República encerrou com uma conferência, 
no dia 02 de Julho, pelo historiador Joel 
Cleto.

Centenário da repúbliCa 
em ramalde

Reunião mensal de associados
No dia 3 de Julho, às 15H00, realizar-se-á a reunião 

mensal de associados da Delegação do Porto.
Neste dia o Serviço de Atendimento estará aberto en-

tre as 10 e as 17 horas, assim como o Serviço de Refeições 
que funcionará para o almoço de convívio.

No mês de Agosto não haverá esta reunião mensal, to-
davia os Serviços da Delegação estão abertos durante os 
dias úteis, pelo que os associados podem tratar dos seus 
assuntos e, inclusivamente, almoçar com a família no re-
feitório da Delegação.

Aproveite este mês de Agosto para provar pratos da 
gastronomia oferecida pela cozinha da Delegação.

Reunião/inFoRmaÇão soBRe PRoduTos 
de aPoio – aJudas TÉcnicas

Com a colaboração do Centro de Reabilitação Profis-
sional de Gaia (CRPG), vai realizar-se no dia 16 de Julho 
(sexta-feira), com inicio às 15H00, no salão de reuniões 
da Delegação do Porto, uma sessão de informação sobre 
produtos de Apoio – Ajudas Técnicas.

Os associados utilizadores destas ajudas, particular-
mente os amputados e paraplégicos, poderão obter neste 

encontro esclarecimentos sobre as mais recentes novida-
des desta área.

Assim, apela-se à participação dos interessados já que 
se trata de uma boa oportunidade para colocar questões 
relacionadas com esta importante problemática.

Vi PiQueniQue em sanTa maRia da FeiRa
Vai realizar-se no dia 18 de Julho, no Largo da Capeli-

nha de Sto. Ovídeo, freguesia de Lobão, em Santa Maria 
da Feira, o VI Piquenique.

O Programa deste convívio é o seguinte:
10H30 – Abertura
12H30 – Almoço em piquenique (a organização forne-

ce arroz de feijão, fêveras, broa e bebidas)
17H00 – Sardinha e Caldo Verde (fornecido pela orga-

nização)
Data limite de inscrição: 15 de Julho de 2010

semana desPoRTiVa – 2010
A semana desportiva 2010, vai ter lugar de 26 a 30 de 

Julho.
O programa e as inscrições estão ao dispor dos asso-

ciados no Serviço de Atendimento.

pedido 
de Colaboração

A Delegação do Porto está a colaborar 
na elaboração de uma tese de doutoramen-
to que estuda efeitos de projécteis (balas) 
e estilhaços no corpo humano.

Pede-se a colaboração de associados 
que tenham alojados no corpo este tipo de 
matérias já que os resultados deste estudo 
poderão vir a ser úteis a vários níveis.

Para esta colaboração solicita-se que 
entrem em contacto com a Delegação do 
Porto, com Sónia Aguiar, através dos tele-
fones 228 34 72 01 ou 91 256 75 12.

agenda
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Depois de muitos quilómetros percorridos, a coluna 
já estava próxima da nova base de operações junto à 
fronteira com a Zâmbia. O alferes e o furriel iam de pé 
na Berliet à testa da coluna atentos aos sulcos da pica-
da. De repente, a mina traiçoeira rebenta mesmo ali 
por baixo. O furriel é cuspido e o condutor e o alferes 
fi cam no meio das chapas retorcidas. Os ferimentos do 
primeiro parecem ser ligeiros, mas os do segundo são 
graves. Há que agir depressa e pedir a evacuação por 
helicóptero, pois a pista de aterragem de aviões mais 
próxima fi cava no Tembué, a mais de 100 km. Por aca-
so naquele dia havia helicóptero pois a Companhia an-
dava a fazer operações helitransportadas com meios da 
nossa Força Aérea e a Força Aérea da Rodésia. O rádio-
telegrafi sta chama e insiste pela evacuação. Prestados 
os primeiros socorros, os feridos são levados para uma 
clareira próxima e começa a ouvir-se o silvo caracte-
rístico do Allouette III que depressa paira à vertical do 
local. O piloto da FAP transmite cá para baixo que não 

tem espaço 
para descer. 
Estabelece-se 
um diálogo 
tenso terra-
ar e pede-se 
ao piloto para 
esperar um 
pouco que a 
segurança na 
descida ia ser 
melhorada . 
Os minutos 
são precio-
sos e deita-se 
mão a tudo o 
que corte e 
derrubam-se 

mais umas árvores. Finalmente, os feridos são levados 
para o Tembué, principal base de operações e onde está 
um DO-27 para reconhecimentos e evacuações. Com o 
alferes semi-consciente, o avião parte com os feridos 
rumo a Tete onde aterra ao cair da tarde.

Passados dias, o alferes piloto do avião foi visitar o 
alferes internado ao Hospital de Tete, cujo estado já es-
tava estabilizado, e tem este desabafo: - tivemos muita 
sorte em chegar a Tete... Perante o olhar incrédulo do 
alferes, continuou: - apanhámos mau tempo, não tínha-
mos comunicação rádio por no dia anterior o avião ter 
sido alvejado e os cabos da antena foram cortados, e 
aterrámos já com pouco combustível.

Em traços gerais, esta foi a história da minha eva-
cuação da frente de combate, já vai fazer 42 anos em 
18 de Setembro próximo. Outros terão histórias mais 
dramáticas que a minha. Mas em todas as evacuações 
onde interveio a nossa Força Aérea se verifi caram, com 
certeza, as posturas dos pilotos que acabo de realçar: 

sangue frio, abnegação, correr riscos para salvar vidas 
e saber da evolução dos feridos. Este último cuidado 
nem sempre era possível, mas revela o espírito de hu-
manidade destes homens para quem os combatentes 
feridos não eram simples fardos que eles transporta-
vam e se limitavam a despejar nos hospitais. Compre-
endiam o sacrifício e o drama dos seus camaradas que, 
lá em baixo, no mato ou na picada, lutavam, sofriam e 
morriam. 

Jamais esquecerei a alegria que era 
a chegada do DO-27 com o correio, a 
segurança e o alento que davam os T-
6 quando apareciam no apoio às ope-
rações, a esperança de vida que era a 
chegada dos Allouette III para evacuar 
os feridos!... 

Naquela manhã do dia 19 de Junho 
passado na Base Aérea n.º 1, eu e mui-
tos dos presentes relembrámos a his-
tória das nossas evacuações e desejá-
mos ter ali à nossa frente e abraçar os 
homens e as mulheres da FAP que nos 
resgataram do mato, que não nos dei-
xaram fi car para trás. Com uma ou ou-
tra excepção, isso não foi possível. Os 
que eram milicianos seguiram as suas 
vidas e nem souberam desta homena-
gem promovida pela ADFA e que a Força Aérea apoiou 
e acarinhou desde a primeira hora. Os militares do qua-
dro permanente, jovens alferes, tenentes e capitães na 
altura, são hoje, na grande maioria, coronéis e gene-
rais na reserva e na reforma. Entre o numeroso grupo 
de militares da Força Aérea que acompanhou a ADFA 
nesta homenagem apenas o chefe do Estado-Maior, ge-
neral Luís Araújo, e o inspector-geral da Força Aérea, 
general Alfredo Cruz, combateram em África. 

A visita ao Museu do Ar deu para rever quase to-
das as máquinas voadoras que nos eram familiares nas 
frentes de guerra. A largada de pára-quedistas trouxe-
nos as emoções do zumbido e do bater das pás dos 
Allouette. 

A sessão solene de homenagem no auditório da Aca-
demia da Força Aérea proporcionou-nos uma visão do 
que foi o empenhamento da FAP nos três teatros de 
guerra. Na sua palestra “A FAP na Guerra do Ultra-
mar”, o general Alfredo Cruz deu-nos alguns aponta-
mentos impressionantes do que foi esse esforço her-
cúleo. Todos os meios aéreos de que a FAP dispunha 
fi zeram cerca de 1.500.000 horas de voo. O efectivo 
de helicópteros chegou a ultrapassar os 150. Realçou 
também a excelência da Logística da FAP. Apesar da 
complexidade das missões, da extensão dos teatros de 
operações e da distante retaguarda, o apoio logístico foi 
efi ciente, com o pormenor de haver reservas de gasoli-
na em destacamentos militares recônditos, de forma a 
garantir o reabastecimento das aeronaves. Evocou tam-

HOMENAGEM DA ADFA À FORÇA AÉREA PORTUGUESA

E AQUELES QUE POR OBRAS VALOROSAS 
SE VÃO DA LEI DA MORTE LIBERTANDO

bém o papel das tropas pára-quedistas na guerra com 
quatro batalhões em permanência nas três frentes de 
combate, empenhados em operações de grande risco. 
Entre os pára-quedistas realçou o papel extraordinário 
das enfermeiras pára-quedistas, quais anjos descidos 
do céu que salvaram muitas vidas, pondo em risco as 
suas próprias vidas.

A exposição que se seguiu, feita pelo general Mora 
de Oliveira, transportou-nos para a Força Aérea dos 
dias de hoje como componente aérea do Poder Militar, 
focando aspectos da missão, organização, forças em 
homens e meios aéreos, compromissos internacionais 
e modernização. 

Na sua intervenção, o presidente da Direcção Nacio-
nal da ADFA, José Arruda, foi o intérprete dos senti-
mentos de gratidão e de reconhecimento “aos homens 
e mulheres da FAP que não nos deixaram nas picadas 
e que, nos helicópteros, nos DO, nos Dacotas, nos 
Nord’Atlas, nos DC 6, nos Boeing, nos trouxeram de 
volta à vida, à família, a Portugal”. 

Concluiu traçando um paralelismo entre esses tem-
pos difíceis de sangue, suor e lágrimas com o actual 

momento da ADFA: “Se na guerra estes homens che-
garam a tempo, também agora os políticos têm de che-
gar a tempo no atendimento dos nossos problemas, das 
nossas reivindicações”. 

A marcar esta homenagem, José Arruda ofereceu 
ao general CEMFA uma placa gravada com a inscrição 
extraída dos Lusíadas: “E aqueles que por obras va-
lorosas se vão da lei da morte libertando”. 

Na sua alocução o general Luís Araújo começou por 
dirigir um cumprimento respeitoso a todos os comba-
tentes e considerou esta homenagem como “exemplar 
gesto de gratidão e reconhecimento, generoso e justo”.

Saudou o general Chito Rodrigues, presidente da 
Liga dos Combatentes, que se associou a esta homena-
gem, e agradeceu à ADFA, na pessoa do presidente da 
Direcção Nacional, esta iniciativa.

Reafi rmou que, tal como na guerra que travámos em 
África, a Força Aérea Portuguesa está disponível para, 
noutras frentes, continuar a apoiar os defi cientes mili-
tares, pois “todos somos combatentes e nunca deixare-
mos ninguém para trás”.

A terminar, o general CEMFA ofereceu a José Ar-
ruda um exemplar da obra “Aeronaves Militares Por-
tuguesas”. 

Seguiu-se o almoço na Messe da Base que foi mais 
uma oportunidade de convívio entre todos os presen-
tes e que se prolongou pela tarde dentro.

José Diniz

O PRESIDENTE DA DN, JOSÉ 
ARRUDA E O GENERAL CEMFA, 
LUÍS ARAÚJO



O Presidente da República presidiu à 
cerimónia ofi cial do 10 de Junho, Dia de 
Portugal, de Camões e das Comunidades, 
em Faro, num evento que incluiu um des-
fi le em que participaram antigos comba-
tentes. A ADFA também participou com 
os seus associados, que também desfi la-
ram.

“É com alegria que assistimos hoje a mais 
um passo no reencontro dos Portugueses com 
a sua História, ao integrarmos nesta cerimónia 
os antigos combatentes, a quem quero dirigir 
uma saudação especial. Prestamos, assim, jus-
ta homenagem àqueles que, com denodada 
coragem e amor pátrio, tudo se dispuseram a 
dar por Portugal, incluindo a própria vida.”

O discurso do Presidente da República, 
Cavaco Silva, nas cerimónias militares das co-
memorações do Dia de Portugal, de Camões 
e das Comunidades, 10 de Junho, em Faro, 
evidenciou “o exemplo de vida dos nossos an-
tigos combatentes”, considerando que o reco-
nhecimento que foi ali manifestado deve “ser 
fonte de inspiração e de motivação para todos 
nós”.

Numa cerimónia que incluiu o desfi le de 
militares em que também participaram os de-
fi cientes militares e antigos combatentes em 
geral, o Chefe de Estado realçou que “o país 
que ambicionamos não pode deixar de ser 
um país com memória e respeito profun-
do pelos que deram o melhor da sua vida 
ao serviço da Pátria e se sacrifi caram nos 
mais variados teatros de operações”.

A reforma da Saúde Militar foi também um 
dos temas abordados e, para Cavaco silva “é uma 
exigência da qualidade dos cuidados de saúde 
prestados aos utentes e da manutenção de uma 
capacidade ajustada às necessidades operacio-
nais de emprego e projecção de forças”.

A cerimónia militar, realizada no terreno 
municipal da Horta das Figuras, contou com 
a presença das mais altas individualidades do 
Estado, membros do Corpo Diplomático acredi-
tado em Portugal e de individualidades locais.

Na parada militar estiveram presentes diver-
sas unidades representativas dos três Ramos das 
Forças Armadas, com cerca de 2100 efectivos. O 
desfi le incluiu também mais de 85 viaturas, com 
destaque para as viaturas blindadas de combate, 
e um desfi le aéreo.

A homenagem do País, num público testemu-
nho de consideração e apreço para com aqueles 
que deram o melhor de si ao serviço de Portu-
gal, fi cou bem marcada nos associados que par-
ticiparam no desfi le.

“É a primeira vez que, após o 25 de Abril, há 
um reconhecimento tão claro, por parte dos Ór-
gãos de Soberania, em relação a quem tanto se 
sacrifi cou ao serviço das Forças Armadas”, con-
sidera a Direcção Nacional da ADFA, na voz do 
presidente José Arruda.

Lembra a DN que “os combatentes, o feridos e os 
gaseados da 1ª Grande Guerra nunca tiveram este 
tipo de reconhecimento, o que nos faz pensar que, 
depois desta justa homenagem, não nos vai suceder 
como aos que viram as suas pensões e vidas degra-
dadas até 1974 pelo regime da ditadura”.

Os combatentes foram aplaudidos com “ca-
rinho e lágrimas” pela população que se asso-

ciou às comemorações em Faro. “Somos os 
filhos sacrificados da Nação” refere a DN. A 
adesão espontânea da população e os estímulos 
que os combatentes receberam durante o des-
file, com a multidão que aplaudia, são, para Ma-
nuel Lopes Dias, vice-presidente da DN, uma 
evidência “sobre como devemos saber estar no 
movimento dos combatentes, como deficientes 
de guerra”.

Na sessão solene realizada no Teatro Mu-
nicipal de Faro, o Presidente da República fez 
outra intervenção, desta vez incidindo sobre a 
situação que o País atravessa, realidade a que a 
ADFA não é alheia e da qual já está a sofrer as 

consequências com uma considerá-
vel redução orçamental.

“É conhecida a situação difícil 
que atravessamos”, disse o Presi-
dente, lembrando “a exigência dos 
desafi os”, num tempo em que “mui-
tos portugueses temem pelo seu 
emprego, em que muitos dos que 
estão desempregados receiam não 
voltar a encontrar trabalho, em que 
os jovens se interrogam sobre o seu 
futuro”.

Para o Chefe de Estado, “não po-
demos ceder à tentação do desalen-

to. Se o horizonte que avistamos é de difi culda-
des e de incerteza, mais razões temos para nos 
unirmos”.

Sobre as medidas a tomar, Cavaco Silva afi r-
mou que “a justiça social afi gura-se como um im-
perativo de dignidade humana”, acrescentando 
que “os sacrifícios que fazemos têm de ser repar-
tidos de forma equitativa e justa e, mais do que 
isso, têm de possuir um sentido claro e transpa-
rente, que todos compreendam. Não se podem 
pedir sacrifícios sem se explicar a sua razão de 
ser, que fi nalidades e objectivos se perseguem, 
que destino irá ser dado ao produto daquilo de 
que abrimos mão”.

Ficou uma palavra de esperança baseada no 
percurso histórico de Portugal e na capacidade 
de mobilização da população portuguesa, nome-
adamente em iniciativas como “Limpar Portu-
gal” e “Banco Alimentar”.

A ADFA congratulou-se com a iniciativa de in-
tegrar os antigos combatentes no desfi le, em que 
também participou com os seus associados, sa-
lientando a boa recepção que o evento teve junto 
das pessoas que fi zeram questão de assistir.

As comemorações culminaram num almoço 
oferecido pelo presidente da Câmara Municipal 
de Faro, na Escola de Hotelaria de Faro. RV

Celebrou-se, no dia 10 de Junho, em 
Lisboa, junto ao Monumento aos Com-
batentes do Ultramar, o 17º Encontro de 
antigos Combatentes.

Na Igreja dos Jerónimos, durante a 
celebração da missa, foi lida uma mensa-
gem pela neta, de 12 anos, do comandan-
te Jorge Oliveira e Carmo, personagem 
evocada na cerimónia. “Não conheci o 
meu avô, mas sei o quão fantástico ele 
era. Sei que ao ir para a guerra só estava 

a pensar no seu país. E também sei que, 
mesmo não estando vivo, nunca será es-
quecido.” Foram as palavras da jovem, 
que emocionaram os participantes. Evo-
cou ainda a avó, pois “é mais difícil fi car 
cá enquanto alguém que nós amamos do 
fundo do coração partiu para lutar pelo 
seu país”.

O comandante Jorge Manuel Cata-
lão de Oliveira e Carmo foi morto em 
combate em 18 de Dezembro de 1961, 
nos mares de Diu, então Índia Portu-
guesa.

Durante a cerimónia, junto do Monu-
mento, o presidente da Comissão Exe-
cutiva do 17º Encontro, almirante Fran-
cisco Vidal Abreu, disse que Portugal 
“continua e continuará a precisar” dos 
combatentes com “espírito de dádiva e 
entrega, lutando por princípios e valores 
que tornem a nossa sociedade melhor e 
mais digna, para que tenhamos orgulho 
na herança que deixamos aos nossos fi -
lhos e netos”.

“Já se combateu para alargar frontei-
ras, já se combateu para manter fron-
teiras, hoje combate-se para defender 
princípios civilizacionais, para garantir 
a liberdade”, lembrou o almirante, que 
acrescentou que “nesta homenagem não 
esquecemos também os defi cientes das 
Forças Armadas, nem todos os que dão 
o seu melhor pela causa dos combaten-
tes”, numa “palavra de agradecimento e 
estímulo não só à Liga dos Combatentes, 
mas também a todas as Associações de 
Combatentes, sem o apoio das quais esta 
cerimónia não seria possível”.

O vice-almirante Pires Neves descre-
veu o último combate da lancha “Veja”, 
contra um cruzador da União Indiana, 
situação em que o homenageado per-
deu a vida como “herói entre outros que 
sempre souberam e saberão enaltecer e 
honrar o bom-nome de Portugal”.

Foi também homenageada “a Mãe e 
a Mulher do combatente, fontes da sua 
força, referências para a sua acção e im-
portantes pilares da família militar, tão 

esquecida, tão ignorada, por uma teimo-
sa recusa em aceitar o seu importante 
papel”. “Ela constitui parte do segredo 
da estabilidade emocional necessária ao 
combatente. Ela é a segurança dos vivos, 
o imprescindível apoio dos que fi caram 
defi cientes, a única alternativa para cui-
dar dos fi lhos dos que, em missão, antes 
do tempo já nos deixaram”, sublinhou o 
almirante Vidal Abreu.

Na homenagem falou Maria do Car-
mo de Oliveira e Carmo, viúva do coman-
dante Oliveira e Carmo. “Somos as mu-
lheres e as famílias, dos que escolhem 
o ofício de servir o país pelas armas; as 
que temos que viver uma angústia diária, 
silenciosa e discreta quando eles par-
tem para missões de risco. Eles contam 
connosco, pensam em nós, e também 
servem por nós”. A viúva do comandan-
te Oliveira e Carmo realçou o exemplo 
daquele militar que deu a vida por Por-
tugal, “um homem que, além de fi el aos 
valores transcendentes que justifi cam 
desde tempos imemoriais “morrer pela 
pátria”, era também fi lho, pai e marido”, 
apontado a sua herança como fazendo já 
parte da História de Portugal.

O Encontro prosseguiu com uma 
cerimónia inter-religiosa católica e mu-
çulmana e com a deposição de coroas 
de fl ores. A ADFA depôs fl ores junto ao 
Monumento e apresentou-se com o seu 
estandarte onde estão colocadas as con-
decorações da Ordem da Liberdade e da 
Ordem do Mérito com que a Associação 
já foi agraciada. 
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REPÚBLICA RECONHECE SACRIFÍCIO DOS COMBATENTES

Durante a Sessão Solene comemorativa 
do Dia de Portugal, no Teatro Municipal de 
Faro, o orador foi o cientista social e cro-
nista António Barreto, que dedicou a sua 
intervenção aos combatentes.

“Portugal não trata bem os seus antigos 
combatentes, sobreviventes, feridos ou 
mortos. É certo que há, aqui e ali, expres-
são de gratidão ou respeito, numa unidade, 
numa autarquia, numa instituição, numa lei 
ou numa localidade. Mas, em termos ge-
rais e permanentes, o esquecimento ou a 
indiferença são superiores. Sobretudo por 
omissão do Estado. Dos aspectos materiais 
aos familiares, passando pelos espirituais e 
políticos, o Estado cumpre mal o seu dever 
de respeito perante aqueles a quem tudo se 

exigiu.” Foi a crítica que deixou no seu dis-
curso, em que também se congratulou com 
o desfi le que integrou dezenas de antigos 
combatentes e defi cientes militares. “Senti-
mos orgulho por saber que é a primeira vez 
na história que tal acontece e que está aber-
ta a via para a eliminação de uma divisão 
absurda entre Portugueses. Com efeito, é a 
primeira vez que, sem distinções políticas, 
se realiza esta homenagem de Portugal aos 
seus veteranos.”

Destacou também a presença dos militares 
portugueses em vários teatros de operações, 
da Índia ao Iraque, e em diversas circunstân-
cias, que “lutaram em terra, no mar ou no ar, 
cumpriram os seus deveres e executaram as 
suas missões”. Sublinhou que “todos fi zeram 

o seu esforço e ofereceram o seu sacrifício, 
seguindo determinações políticas superio-
res. As decisões foram, como deve ser, as do 
Estado português e do poder político do dia. 
Mas há sempre algo que ultrapassa esse po-
der. O sacrifício da vida implica algo mais que 
essa circunstância: é, para além das vicissitu-
des históricas e dos ciclos de vida política, a 
permanência do Estado.”

Afi rmando o respeito de que os comba-
tentes são merecedores, como veteranos, 
salientou que “são soldados que cumpriram 
os seus deveres e que, com excepção dos 
que tenham moralmente abusado das suas 
funções, merecem a nossa homenagem”.

António Barreto deixou também um 
alerta, sublinhando o reconhecimento que 

é devido a quem serviu a Pátria nas Forças 
Armadas: “Merecem as pensões que lhes 
são devidas. Merecem atenção e cuidado. 
Merecem um Dia do Combatente ofi cial-
mente estabelecido. Merecem que as suas 
associações sejam consideradas de utilida-
de pública. Merecem estar presentes nas 
cerimónias públicas e ofi ciais. Mas sobretu-
do merecem respeito.”

O orador concluiu dizendo que “aos 
veteranos e antigos combatentes que 
hoje estiveram connosco pela primei-
ra vez, nada se lhes pede. Nada devem 
aos seus contemporâneos. Nós é que 
estamos em dívida para com eles. São 
o Estado e a sociedade que lhes devem 
algo”. RV
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O Presidente da República presidiu à 
cerimónia ofi cial do 10 de Junho, Dia de 
Portugal, de Camões e das Comunidades, 
em Faro, num evento que incluiu um des-
fi le em que participaram antigos comba-
tentes. A ADFA também participou com 
os seus associados, que também desfi la-
ram.

“É com alegria que assistimos hoje a mais 
um passo no reencontro dos Portugueses com 
a sua História, ao integrarmos nesta cerimónia 
os antigos combatentes, a quem quero dirigir 
uma saudação especial. Prestamos, assim, jus-
ta homenagem àqueles que, com denodada 
coragem e amor pátrio, tudo se dispuseram a 
dar por Portugal, incluindo a própria vida.”

O discurso do Presidente da República, 
Cavaco Silva, nas cerimónias militares das co-
memorações do Dia de Portugal, de Camões 
e das Comunidades, 10 de Junho, em Faro, 
evidenciou “o exemplo de vida dos nossos an-
tigos combatentes”, considerando que o reco-
nhecimento que foi ali manifestado deve “ser 
fonte de inspiração e de motivação para todos 
nós”.

Numa cerimónia que incluiu o desfi le de 
militares em que também participaram os de-
fi cientes militares e antigos combatentes em 
geral, o Chefe de Estado realçou que “o país 
que ambicionamos não pode deixar de ser 
um país com memória e respeito profun-
do pelos que deram o melhor da sua vida 
ao serviço da Pátria e se sacrifi caram nos 
mais variados teatros de operações”.

A reforma da Saúde Militar foi também um 
dos temas abordados e, para Cavaco silva “é uma 
exigência da qualidade dos cuidados de saúde 
prestados aos utentes e da manutenção de uma 
capacidade ajustada às necessidades operacio-
nais de emprego e projecção de forças”.

A cerimónia militar, realizada no terreno 
municipal da Horta das Figuras, contou com 
a presença das mais altas individualidades do 
Estado, membros do Corpo Diplomático acredi-
tado em Portugal e de individualidades locais.

Na parada militar estiveram presentes diver-
sas unidades representativas dos três Ramos das 
Forças Armadas, com cerca de 2100 efectivos. O 
desfi le incluiu também mais de 85 viaturas, com 
destaque para as viaturas blindadas de combate, 
e um desfi le aéreo.

A homenagem do País, num público testemu-
nho de consideração e apreço para com aqueles 
que deram o melhor de si ao serviço de Portu-
gal, fi cou bem marcada nos associados que par-
ticiparam no desfi le.

“É a primeira vez que, após o 25 de Abril, há 
um reconhecimento tão claro, por parte dos Ór-
gãos de Soberania, em relação a quem tanto se 
sacrifi cou ao serviço das Forças Armadas”, con-
sidera a Direcção Nacional da ADFA, na voz do 
presidente José Arruda.

Lembra a DN que “os combatentes, o feridos e os 
gaseados da 1ª Grande Guerra nunca tiveram este 
tipo de reconhecimento, o que nos faz pensar que, 
depois desta justa homenagem, não nos vai suceder 
como aos que viram as suas pensões e vidas degra-
dadas até 1974 pelo regime da ditadura”.

Os combatentes foram aplaudidos com “ca-
rinho e lágrimas” pela população que se asso-

ciou às comemorações em Faro. “Somos os 
filhos sacrificados da Nação” refere a DN. A 
adesão espontânea da população e os estímulos 
que os combatentes receberam durante o des-
file, com a multidão que aplaudia, são, para Ma-
nuel Lopes Dias, vice-presidente da DN, uma 
evidência “sobre como devemos saber estar no 
movimento dos combatentes, como deficientes 
de guerra”.

Na sessão solene realizada no Teatro Mu-
nicipal de Faro, o Presidente da República fez 
outra intervenção, desta vez incidindo sobre a 
situação que o País atravessa, realidade a que a 
ADFA não é alheia e da qual já está a sofrer as 

consequências com uma considerá-
vel redução orçamental.

“É conhecida a situação difícil 
que atravessamos”, disse o Presi-
dente, lembrando “a exigência dos 
desafi os”, num tempo em que “mui-
tos portugueses temem pelo seu 
emprego, em que muitos dos que 
estão desempregados receiam não 
voltar a encontrar trabalho, em que 
os jovens se interrogam sobre o seu 
futuro”.

Para o Chefe de Estado, “não po-
demos ceder à tentação do desalen-

to. Se o horizonte que avistamos é de difi culda-
des e de incerteza, mais razões temos para nos 
unirmos”.

Sobre as medidas a tomar, Cavaco Silva afi r-
mou que “a justiça social afi gura-se como um im-
perativo de dignidade humana”, acrescentando 
que “os sacrifícios que fazemos têm de ser repar-
tidos de forma equitativa e justa e, mais do que 
isso, têm de possuir um sentido claro e transpa-
rente, que todos compreendam. Não se podem 
pedir sacrifícios sem se explicar a sua razão de 
ser, que fi nalidades e objectivos se perseguem, 
que destino irá ser dado ao produto daquilo de 
que abrimos mão”.

Ficou uma palavra de esperança baseada no 
percurso histórico de Portugal e na capacidade 
de mobilização da população portuguesa, nome-
adamente em iniciativas como “Limpar Portu-
gal” e “Banco Alimentar”.

A ADFA congratulou-se com a iniciativa de in-
tegrar os antigos combatentes no desfi le, em que 
também participou com os seus associados, sa-
lientando a boa recepção que o evento teve junto 
das pessoas que fi zeram questão de assistir.

As comemorações culminaram num almoço 
oferecido pelo presidente da Câmara Municipal 
de Faro, na Escola de Hotelaria de Faro. RV
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intervenção aos combatentes.
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combatentes, sobreviventes, feridos ou 
mortos. É certo que há, aqui e ali, expres-
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ou numa localidade. Mas, em termos ge-
rais e permanentes, o esquecimento ou a 
indiferença são superiores. Sobretudo por 
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Destacou também a presença dos militares 
portugueses em vários teatros de operações, 
da Índia ao Iraque, e em diversas circunstân-
cias, que “lutaram em terra, no mar ou no ar, 
cumpriram os seus deveres e executaram as 
suas missões”. Sublinhou que “todos fi zeram 

o seu esforço e ofereceram o seu sacrifício, 
seguindo determinações políticas superio-
res. As decisões foram, como deve ser, as do 
Estado português e do poder político do dia. 
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der. O sacrifício da vida implica algo mais que 
essa circunstância: é, para além das vicissitu-
des históricas e dos ciclos de vida política, a 
permanência do Estado.”

Afi rmando o respeito de que os comba-
tentes são merecedores, como veteranos, 
salientou que “são soldados que cumpriram 
os seus deveres e que, com excepção dos 
que tenham moralmente abusado das suas 
funções, merecem a nossa homenagem”.

António Barreto deixou também um 
alerta, sublinhando o reconhecimento que 

é devido a quem serviu a Pátria nas Forças 
Armadas: “Merecem as pensões que lhes 
são devidas. Merecem atenção e cuidado. 
Merecem um Dia do Combatente ofi cial-
mente estabelecido. Merecem que as suas 
associações sejam consideradas de utilida-
de pública. Merecem estar presentes nas 
cerimónias públicas e ofi ciais. Mas sobretu-
do merecem respeito.”

O orador concluiu dizendo que “aos 
veteranos e antigos combatentes que 
hoje estiveram connosco pela primei-
ra vez, nada se lhes pede. Nada devem 
aos seus contemporâneos. Nós é que 
estamos em dívida para com eles. São 
o Estado e a sociedade que lhes devem 
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SeSSão Solene

Seminário internacional

MoMentos de convívio coM 
as entidades convidadas durante 

a sessão solene coMeMorativa 
do 36.º aniversário da adFa

três dos painéis do seMinário internacional 
"estado de inclusão dos deFicientes Militares, 
saúde e beM-estar dos antigos-coMbatentes 
e vítiMas de guerra"

Fotos Farinho Lopes

Fotos Farinho Lopes

FotoreportageM 36.º aniversário e seMinário internacional
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A Delegação de Coimbra 
festejou o seu 36.º aniversário 
com a presença de associados, 
familiares, amigos e convida-
dos num número tão elevado 
que levou algumas das perso-
nalidades presentes a referirem 
com admiração a capacidade de 
mobilização demonstrada.

O almoço foi do agrado de 
todos e o ambiente proporcio-
nado pela Quinta Santa Cris-
tina, onde foi servido, com a 
decoração sóbria mas de bom 
gosto da sala, e o aprazível es-
paço exterior, permitiu um bom 
momento de confraternização, 
convívio e de desfrute gastro-
nómico.

Algumas das personalidades 
convidadas usaram da palavra 
demonstrando a consideração 
que têm pelos ex-combatentes 
e pelos defi cientes militares, a 
admiração que lhes suscita a 
nossa associação e o desejo de 
connosco colaborarem.

Na sua intervenção, o pre-
sidente da Direcção Nacional, 
José Arruda, realçou o apreço 
que tem pelos associados de 
Coimbra e a confi ança que de-
posita na sua capacidade de res-
posta às causas da ADFA. 

Este momento de interven-
ção das personalidades convidadas, que an-
tecedeu a degustação do bolo de aniversá-
rio, foi iniciado pelo discurso do presidente 
da Direcção da Delegação, Soles Girão, 
que transcrevemos:

Sr. Governador Civil de Coimbra
Sr. Vice-Presidente da Câmara Munici-

pal de Coimbra
Sr. Presidente da Liga dos Combatentes 

de Coimbra
Sr. Director do Hospital Militar Regional 

N.º 2 / Centro de Saúde
Sr. Comandante do G1 da Brigada de 

Intervenção
Sra. Dra. Teresa de Carvalho, Psicóloga 

e Sócia fundadora da Associação Profi ssio-
nal de Stress Traumático

Sr. Dr. Bruno Sena Martins, Investiga-
dor do projecto “Vidas Marcadas pela His-
tória - A Guerra Colonial e os Defi cientes 
das Forças Armadas

Sr. Presidente da Mesa da Assembleia 
Geral Nacional da ADFA

Sr. Presidente da Direcção Nacional
Sr. Presidente da Mesa da Assembleia 

Geral da Delegação de Coimbra
Sr. representante do Conselho Fiscal 

Nacional
Aproveito esta oportunidade para en-

viar um abraço de solidariedade em nome 
da Delegação de Coimbra ao presidente 
do Conselho Fiscal Nacional, o amigo e 
senhor Liakatali Fakir que não está aqui 

presente devido a um momento muito dra-
mático da sua vida.

Sr. Presidente do Conselho Fiscal da de-
legação de Coimbra.

Srs. dirigentes das delegações de Bra-
gança, Castelo Branco, Famalicão, Lisboa, 
Porto, Setúbal e Viseu

Srs. dirigentes dos restantes órgãos da 
delegação de Coimbra

Camaradas associados
Minhas senhoras e meus senhores,
Apresento a todos os meus cumprimen-

tos e agradeço a vossa presença neste 36º 
aniversário da nossa delegação.

Permitam-me que comece a minha inter-
venção dirigindo-me a todos os associados 
da delegação de Coimbra para manifestar, 
em nome de todos os órgãos sociais da 
delegação, o nosso reconhecimento pelo 
contributo prestado por todos vós ao longo 
destes 36 anos.

36 anos marcados por intensa actividade 
associativa na defesa dos nossos direitos. 
Valeu a pena! Podemos orgulhar-nos pelo 
nosso passado. Vocês sócios são o suporte 
de todo este processo associativo. Estão de 
parabéns!

A ADFA não é apenas uma entidade rei-
vindicativa e recusa uma posição de mão 
estendida à sociedade e está a afi rmar-se 
cada vez mais como uma parceira social 
proactiva que deve visar por antecipação 
os problemas inevitáveis que o futuro nos 
trará a todos.

A experiência da ADFA enquanto 
associação e a dos seus membros e 
sócios enquanto indivíduos é uma 
mais-valia para a sociedade, pois atra-
vessámos uma guerra, uma revolu-
ção e estamos agora em democracia 
a preparar-nos para atravessar uma 
crise. Mas nós somos sobreviventes, 
aprendemos a enfrentar os perigos e 
a ultrapassá-los, aprendemos a gerir 
o medo e a superá-lo e aprendemos a 
tratar sempre daqueles de entre nós 
que mais ajuda precisavam. Isto tor-
na-nos úteis para a sociedade, sobre-
tudo quando a sociedade parece dar 
mostras de depressão face às difi cul-
dades que se avizinham.

Algumas pessoas já entenderam 
isso e têm vindo a solicitar a colabo-
ração da ADFA. Escolas que desejam 
conhecer os nossos testemunhos, 
investigadores que sabem que pode-
mos contribuir para o seu trabalho 
como é o caso do Dr. Sena Santos e 
da Dra. Teresa Carvalho. A propó-
sito do trabalho desta investigadora 
solicitamos a todos os sócios que 
recebam o envelope que será distri-
buído por todas as mesas e que con-
tém um extenso questionário a que 
devem responder. Recomendamos 
vivamente que o leiam e a ele res-
pondam com dedicação e empenho 
porque ele é o produto de muito tra-
balho desta investigadora para que a 

sociedade venha a entender melhor o efei-
to da guerra nas nossas vidas. Esse ques-
tionário deve ser depois devolvido, usando 
o envelope de resposta que é fornecido. A 
Delegação prestará os esclarecimentos e 
ajuda que precisarem.

A Delegação de Coimbra da ADFA acha 
que a nossa associação tem algo a dar à so-
ciedade e colocar-se-á à disposição de todas 

as entidades que connosco queiram estabe-
lecer parcerias ou simples ajudas pontuais, 
num espírito de abertura e cooperação. 

Temos recebido a compreensão das enti-
dades a quem temos recorrido para resolver 
alguns problemas associativos e queremos 
destacar a boa vontade recebida da Câmara 
Municipal de Coimbra. E para a resolução 
de pelo menos um caso de saúde urgente 
e dramático que envolveu um defi ciente 
profundo que é nosso sócio, queremos 
agradecer aqui publicamente a inexcedível 
atenção, paciência, preocupação genuína e 
capacidade de decisão do Senhor Director 
do Hospital Militar de Coimbra. Sabermos 
que temos ao nosso lado pessoas com esta 
qualidade humana cria-nos a obrigação de 
jamais baixarmos os braços.

Nós temos consciência que já entrámos 
no último ciclo das nossas vidas e que cada 
vez seremos menos com condições para 
gerir a vida da nossa associação. Por isso 
e por todas as razões que conhecemos a 
ADFA deve adaptar-se às novas circuns-
tâncias e tornar-se uma instituição viável 
e sustentável. Isso exige dos sócios um 
novo espírito associativo. Cada um de nós 
aqui que perceba isto deve ser um agente 
de dinamização para que todos os sócios 
colaborem nesta revolução que é preciso 
fazer dentro da ADFA. Uma ADFA que não 
dependa do humor dos governantes e que 
sobreviva até ao último de nós.

Este é também o momento para pensar-
mos nos últimos dias de vida e garantirmos 
o apoio social à terceira idade que iremos 
precisar.

Mas queremos deixar uma nota inequí-
voca de esperança e para isso relembra-
mos a todos que a ADFA é uma associação 
de sobreviventes. Aos problemas que nos 
esperam deixamos a certeza que não te-
mos medo.

Viva a ADFA – viva Portugal!

ASSOCIADOS FESTEJAM 36.0 ANIVERSÁRIO DA DELEGAÇÃO

DELEGAÇÃO DE COIMBRA

EXCURSÃO A SANTIAGO DE COMPOSTELA – LA CORUÑA
PELA DELEGAÇÃO DE COIMBRA

Local de saída: Estádio Universitário de Coimbra
Limitado a 53 lugares

Pagamento obrigatório de pelo menos 50% no acto de inscrição e o 
restante até 19 de Julho de 2010

24 de Julho de 2010 – Partida às 6h00

FÉRIAS 
NA DELEGAÇÃO

A Delegação de Coimbra 
informa que a Sede 

estará 
encerrada 
entre os 

dias 
1 e 15 de 
Agosto.

APROVEITA ENQUANTO AINDA HÁ LUGARES E ASSISTE À CELEBRAÇÃO 
DO JUBILEU QUE OCORRE EXCEPCIONALMENTE ESTE ANO,

NO DIA 25 DE JULHO

CUMPRIMENTOS AO COMANDANTE DA BRIGADA DE INTERVENÇÃO

A Direcção da Delegação de Coimbra apresentou cumprimentos ao comandante 
da Brigada de Intervenção, o major general José Carlos Filipe Antunes Calçada, que 
recebeu os representantes da ADFA “com simpatia e camaradagem, tendo realçado 
ao longo da conversa que manteve connosco, o apreço que tem pelos antigos sol-
dados de África, e de entre estes, o quanto respeito nutre pelos que se lesionaram 
no cumprimento das suas missões, como é o caso dos defi cientes militares que ali 
representávamos”.

O general manteve uma conversa “frontal e despida de formalismos”, tornando 
claros os seus profundos conhecimentos sobre o confl ito que Portugal sustentou nas 
três frentes em África, que decorrem da sua investigação sobre a história militar e da 
cadeira que leccionou na Academia militam.

Afi rmou ainda que frequentemente dá os defi cientes militares como exemplo aos 
seus soldados, para que tenham a noção das privações e da precariedade de meios 
com que tinham de fazer frente aos perigos decorrentes de missões prolongadas em 
teatro de guerra.

O comandante da BI disponibilizou os meios de que dispõe para qualquer evento 
que a ADFA venha a levar a cabo e recebeu com agrado a medalha comemorativa do 
35.º aniversário, que guardou em lugar de destaque.

Fotos  de Delegação de Coimbra
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OPINIÃO

Do livro publicado em 2009 “Lições do Iraque”, com o 
subtítulo “Para evitar a próxima guerra”, tomo a liberda-
de de referir alguns conceitos expressos num dos artigos 
que compõem o livro.
Assim, para o autor, os custos orçamentais (ou mesmo as 
estimativas, diria eu) representam apenas uma parte dos 
custos totais da guerra. Nada de novo para quem se ocu-
pa das consequências da guerra, mas convém recordar, 
em atenção às suas vítimas.

Considerando um antigo combatente com 100% de in-
capacidade, este receberia 44.000 dólares de pensão anu-
al (3.666 dólares/mês) da Administração dos Veteranos 
e mais 15 a 25.000 dólares (1.250 a 2.083 dólares /mês) 
da Segurança Social, como subsídio de invalidez. Isto sem 
ter em consideração os custos adicionais de saúde desses 
veteranos e suas famílias.

Na II Guerra do Iraque, a indemnização às famílias é de 
500.000 dólares, como uma apólice de seguro de vida.

Adiante, escrevia o autor que, por cálculos referidos a 
2006, isso representava um custo de cerca de 305 mil mi-
lhões de dólares à sociedade civil.

Duas notas a estes frios números.
1. Não têm expressão orçamental as famílias desfeitas, 

as vidas truncadas, as esperanças defraudadas, a orfanda-
de e a viuvez. E a guerra, para as suas vítimas, não termi-
na com o Tratado de Paz, como bem sabem os veteranos 
e defi cientes militares; aliás, tem sido esta a postura da 
FMAC 

2. A Guerra tem custos que normalmente não cons-
tam nas previsões orçamentais ou dos Estados-Maiores, 
sempre optimistas, e por duas razões. Primeiro, quando 
se declara ou inicia uma guerra, é sempre para ganhar; 
segundo, quem deve pagar tudo é o inimigo derrotado. 
Ou seja, no princípio, é o optimismo.

Quem tenha difi culdade em aceitar estes dois pontos 
leia com atenção as declarações dos políticos altamente 
colocados da Administração Bush, antes e durante a II 
Guerra do Iraque: o petróleo pagaria a reconstrução do 
país (belos negócios!); o petróleo passaria para o controlo 
americano (melhores negócios!). Quem ainda tiver dúvi-
das veja a reacção de um alto funcionário do Pentágono, 
quando o então Presidente Chirac, da França, sugeriu que 
a reconstrução do Iraque fosse organizada pela Nações 
Unidas: os nossos homens e as nossas mulheres derrama-
ram sangue para isto. Não nos livrámos deste regime para 
que os franceses possam tirar vantagem dos contratos.

Comentário: The winner takes everithing (o vencedor 
leva tudo).

E se não houver vencedor, ou melhor dizendo, se não 
houver vencido? Se não fi car uma sociedade minimamen-
te organizada para pagar tudo, como a Alemanha depois 
da I Guerra Mundial? Então… tudo é prejuízo, de um lado 
e do outro. E foi isso que aconteceu no Iraque.

Como na nossa Guerra Colonial. Cada um fi cou en-
carregado de cuidar dos seus, e não vale a pena procu-
rar relegar as responsabilidades para os Governos, quer 
o de Portugal, entretanto derrubado, quer os das ex-Co-
lónias, então inexistentes (pelo menos, do ponto de vista 
formal).

As contas dos defi cientes e dos veteranos de guerra 
são com o Estado; princípio geral e universal, a que alguns 
gostariam de eximir-se, mas que pautam tanto as relações 
internas como as externas. E o Estado Português tem 
obrigações para com os seus defi cientes militares, tanto 
como os Estados Unidos da América, a França ou qual-
quer dos novos países entretanto surgidos.

Portanto, em todas as opções orçamentais que se façam 
ou vierem a fazer, os custos com os veteranos de guerra 
têm de estar presentes. E não só de forma passiva, ou seja, 
pagando as pensões e garantindo direitos; mas também 
contribuindo activamente para a solução dos problemas 
decorrentes da incapacidade daqueles que fi caram defi -
cientes ao serviço do seu País.

Numa breve frase, não basta investir em tecnologia 
de ponta de submarinos, aviões, ou telecomunicações; é 
necessário investir também em próteses ou investigação 
sobre as mazelas de quem tudo deu sem regatear contra-
partidas.

E não é esta uma das missões da Forças Armadas, con-
tribuir para a valorização dos cidadãos e para o progresso 
do País? Os avanços de carácter técnico, científi co e até 
social são património de todos. Só os distraídos não re-
conhecem os conhecimentos adquiridos em ortopedia e 
traumatologia durante a Guerra Colonial, ou os avanços 
na área social dos DFA, entretanto alargados, e muito 
bem, a todos os defi cientes.

Nuno Santa Clara

CUSTOS DA GUERRA

NOTÍCIAS

ENTREGA DE PRÉMIOS DO CONCURSO "ESCOLA ALERTA" 2009/2010
O concurso “ESCOLA ALERTA”, promovido pelo Insti-

tuto Nacional de Reabilitação, tem como objectivo premiar 
as Escolas do Ensino Básico e Secundário que desenvol-

vem trabalhos originais nas áreas da eliminação das bar-
reiras físicas e culturais e que promovam a melhoria da 
qualidade de vida das pessoas com defi ciência.

A entrega de prémios nacionais referente ao concurso 
do ano lectivo 2009/2010 foi organizada pela Escola EB 
2/3 de Fânzeres – Gondomar, vencedora da última edi-
ção, que decorreu no Pavilhão Municipal Multiusos, com 
a presença de várias entidades nomeadamente, represen-
tantes do Governo Civil do Porto, da Câmara Municipal 
de Gondomar, do Centro Distrital de Segurança Social do 
Porto e da Direcção Regional de Educação do Norte, para 
além do presidente da Câmara Municipal do Marco de Ca-
navezes, dos provedores dos Cidadão com Defi ciência do 
Porto e do Marco de Canavezes.

A Cerimónia foi presidida pela secretária de Estado Ad-
junta e da Reabilitação, Idália Moniz, que na sua interven-
ção sublinhou a importância deste concurso como instru-
mento para a criação de soluções destinadas a melhorar a 

qualidade de vida das pessoas com defi ciência, sendo que 
constituía uma excelente forma de sensibilizar os jovens 
para esta problemática. A festa foi animada com um progra-

ma de Expressão Plástica, Musical e de Educação 
Física promovido por professores e alunos da Esco-
la EB 2/3 de Fânzeres.

ESCOLAS PREMIADAS 
NO CONCURSO

Os muitos docentes e alunos presentes das vá-
rias escolas do País, vibraram com a entrega de 
prémios aos vencedores.

Foram premiadas com o 1º lugar a Escola Bá-
sica Integrada com Jardim de Infância do Monte 
da Caparica - Almada e o Agrupamento Vertical 
de Escolas Miradouro de Alfazina, na categoria 1 
e na categoria 2 a Escola Secundária de Augusto 

Gomes – Matosinhos.
Com Menções Honrosas, na categoria 1, a Escola Bá-

sica do 1º Ciclo Aldeia Nova, A – Ver – O – Mar, Povoa 
de Varzim; A escola Básica dos 2º e 3º ciclos Sebastião 
da Gama – Estremoz e a Escola Básica e Secundária da 
Gardunha – Fundão.

Na Categoria 2 a distinção foi para o Centro de Estudos 
de Fátima – Ourém; A Escola Básica dos 2º e 3º ciclos Nos-
sa Senhora de Luz de Arronches e a Escola Secundária Ibn 
Mucana, Alcabideche – Cascais.

O trabalho concebido pelos alunos da Escola Secundá-
ria Augusto Gomes de Matosinhos, prendeu a atenção da 
assistência pela sua originalidade, já que tratando-se da 
criação de vestuário adaptado a pessoas com defi ciência, 
tem um elevado factor de aplicação prática pois poderá ser 
um nicho de negócio a desenvolver.

No fi nal da festa houve lugar a um momento de confra-
ternização entre todos os presentes.

... mantenha 
as quotas em dia!

ASSEMBLEIA-GERAL NACIONAL ORDINÁRIA – CONVOCATÓRIA

A Mesa da Assembleia Geral Nacional, ao abrigo da alínea a) do art.º 25.º dos Estatutos, convoca todos os associados para a Assembleia Geral Nacional Ordinária a realizar, 

nas instalações da Faculdade de Economia da Universidade do Porto – Sita na Rua Dr. Roberto Frias, 4200-161 Porto,  no dia 18 de Abril de 2009, pelas 13h30 , com a seguinte 

ordem de trabalhos:

– Ponto um: Apreciar e votar o Relatório de Actividades do Conselho Nacional e Execução do Orçamento da ADFA relativo ao exercício de 2008 (alínea c) do artigo 34.º ); 

–  Ponto dois : Apreciar e votar o Relatório de Actividades e Contas da Direcção Nacional e respectivo parecer do Conselho Fiscal Nacional, referente ao ano de 2008 (alínea 

b) do artigo 34º); 

– Ponto três: Proposta de actualização de quotas para 2010 ( alínea e) do artigo 34º);

– Ponto quatro: Processo reivindicativo da ADFA; 

– Ponto cinco: 35.º Aniversário da ADFA; 

– Ponto seis: Informações Gerais. 

        ADFA, 4 de Março de 2009       A Mesa da Assembleia – Geral Nacional

Joaquim Mano Póvoas, Presidente
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MARQUES JUNIOR NA ADFAComemorações 25 Abril

REFORÇAMOS A CONFIANÇA

NA REPOSIÇÃO DOS DIREITOS
Saúde para todos defi cientes militares

SEVERIANO TEIXEIRA PRESIDE À SESSÃO

SOLENE DO 35.º ANIVERSÁRIO
Audiência com Ministro da Defesa Nacional

Pág. 10 e 11

Pág. 20

Pág. 15

MARQUES JUNIOR NA ADFA

ANUNCIADA A CRIAÇÃO DE GRUPO DE TRABALHO PARA ELABORAR PROPOSTA SOBRE ACESSO

DOS DEFICIENTES MILITARES À REDE DE CUIDADOS DE SAÚDE DA ADM
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VAMOS CONFIRMAR A FORÇA

DA NOSSA RAZÃO

A Comissão Parlamentar de Defesa Nacio-

nal aprovou por unanimidade uma proposta 

sobre a saúde e assistência médica dos defi -

cientes militares, informa a DN.

A DN teve conhecimento que esta proposta 

está em processo de tramitação no Parlamen-

to. O documento será enviado ao presidente da 

Assembleia da República, com agendamento 

para votação fi nal e global no Parlamento, 

previsto para a primeira semana de Maio. 

Não conhecendo a ADFA, à data do fecho 

desta edição do ELO, o teor do documento, na 

próxima edição daremos mais informações.

COMISSÃO
DE DEFESA 

APROVA POR 

UNANIMIDADE

ÚLTIMA HORA

SAÚDE DOS DEFICIENTES 

MILITARES

Ministro da Defesa Nacional preside à Sessão Solene

Festa com associados em Pombal

EDITORIAL – “SÓ À VOLTA DA ADFA PODEMOS CONSTRUIR A CONFIANÇA QUE DIARIAMENTE NOS ANIMA”

AGNO – ADFA NÃO ABDICA DA DEFESA DOS DIREITOS DOS DEFICIENTES MILITARES

“PARA UM FUTURO COM DIGNIDADE”

Relatório e Contas aprovados por maioria.

Associados reforçam estratégia reivindicação. Pág. 8 e9

25 DE ABRIL COM MARQUES JÚNIOR NA SEDE DA ADFA

“A ADFA É A CONSCIÊNCIA CRÍTICA

DO PODER POLÍTICO” Pág. 15

Pág. 16
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SAÚDE A 100%

PARA TODOS OS

DEFICIENTES MILITARES

Ministro da Defesa Nacional na Sessão Solene do 35.º Aniversário

Págs. 10, 11 e 20

  NUNO SEVERIANO TEIXEIRA ANUNCIA COMPARTICIPAÇÃO MÉDICA E MEDICAMENTOSA A 100% PARA TODOS OS DEFICIENTES MILITARES,

COM ALARGAMENTO DA COBERTURA TERRITORIAL DA ASSISTÊNCIA E DA POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DE PRESTAÇÃO DOS CUIDADOS DE SAÚDE NAS

ENTIDADES CONVENCIONADAS.

 ADFA REGISTA COM PROFUNDO AGRADO A VONTADE POLÍTICA DO GOVERNO E A APROVAÇÃO POR UNANIMIDADE E ACLAMAÇÃO NO PLENÁRIO DA AR

Almoço Comemorativo em Pombal

FESTA DE ASSOCIADOS

CELEBRA REPOSIÇÃO
DE DIREITOS

Pág. 9

Joaquim Furtado na ADFA

UMA VIAGEM

À HISTÓRIA DA NOSSA
DEMOCRACIA

Pág. 19

EM CASA

Fotos Delegação Porto

O grupo dos eurodeputados do PCP convidou várias ins-
tituições na área da defi ciência, de vários pontos do país, 
para uma viagem ao Parlamento Europeu, em Bruxelas.

A ADFA participou e foi representada pelo associado 
n.º 8270, António Joaquim Macedo Fernandes, em seis 
dias de viagem de autocarro, “numa odisseia algo cansati-
va, com organização e planeamento irrepreensíveis”.

O grupo contou com o apoio de uma enfermeira, que 
também valeu ao associado, que teve um problema de in-
disposição.

A visita às instalações do Parlamento Europeu consti-
tuiu o momento alto desta viagem.

Depois do almoço, houve uma reunião com os deputa-
dos do PCP e uma deputada da Hungria ligada à área da 
defi ciência. Fomos informados sobre o trabalho desenvol-
vido por este grupo, “numa área considerada muito sensí-
vel e por vezes não muito compreendida, por aqueles que 
se dizem normais”. Houve também oportunidade para 
colocar questões e depois de falar de leis e projectos para 
novas leis, o associado frisou que “o mais importante de 
tudo, e deve ser por aí que se poderá alcançar melhores 
resultados, é na educação e informação nas Escolas, Li-

ceus, Faculdades, Ordem dos Engenheiros, Arquitectos, 
entre outras entidades. Só com as pessoas bem formadas 
e sensibilizadas é que se poderá chegar a uma sociedade 
justa, compreensiva, isto é, uma sociedade para todos”.

Os eurodeputados do PCP em Bruxelas garantiram 
que tudo farão para tentar resolver todas as questões que 
lhes foram apresentadas por várias associações de defi -

cientes, apesar de assumirem que é um a área 
muito difícil.

Após a reunião foi feita uma visita às insta-
lações. Sentados nas bancadas destinadas ao 
público os visitantes apreciaram “o grande es-
paço que é a sala em que se fazem algumas das 
assembleias que gerem o presente e futuro da 
Europa”, agora dos 27. A cicerone nesta visita 
foi uma alta funcionária do Parlamento Euro-
peu, portuguesa, que deu as informações do 
funcionamento de tão complicada engrenagem 
onde se falam e se traduzem os trabalhos simul-
taneamente para 20 línguas.

No jantar oferecido pelo grupo parlamentar 
do PCP em Bruxelas estiveram presentes os deputados 
Ilda Figueiredo e Pedro Guerreiro, acompanhados por 
todo o pessoal que lhes dá apoio. 

A delegação portuguesa de pessoas com defi ciência 
que integrou o grupo era constituída em parte por gran-
des defi cientes (três pessoas cegas, duas das quais acom-
panhadas por cães guias e quatro defi cientes motores com 
cadeiras de rodas), que não sentiram qualquer difi culdade 
de locomoção pela não existência de barreiras arquitectó-
nicas. O próprio autocarro que transportou os visitantes é 
totalmente adaptado para pessoas com defi ciência.

A participação da ADFA nesta delegação ao Parlamen-
to Europeu fi cou isenta de quaisquer encargos para a As-
sociação, uma vez que o associado prescindiu da apresen-
tação de despesas que efectuou.

ASSINATURA DE PROTOCOLO ENTRE O ISS, IP E A FEUP
Entre o Instituto da Segurança Social e a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto foi celebrado um pro-

tocolo que tem como objectivos a avaliação do actual sistema de atribuição de ajudas técnicas, produtos de apoio, bem 
como a produção de recomendações para a gestão integrada do sistema.

O documento foi assinado na manhã do dia 15 de Junho no auditório da Faculdade de Engenharia da Universidade 
do Porto por Eduardo Martins, em representação do ISS, IP e por Carlos Costa, em representação da FEUP.

A secretária de estado Adjunta e da Reabilitação, Idália Moniz, presidiu a esta cerimónia, tendo realçado na sua 
alocução aos convidados presentes, a importância do objecto deste protocolo e o impacto que o trabalho resultante do 
mesmo poderá ter na melhoria de qualidade das ajudas técnicas, quer na sua confecção, quer na atribuição aos que 
delas necessitam.

A ADFA fez-se representar no acto pelos elementos da Direcção da Delegação do Porto, Abel Fortuna e José Macha-
do, que representaram a Direcção Nacional.

CONVITE DO GABINETE DE APOIO AOS DEPUTADOS DO PCP

ADFA VISITA O PARLAMENTO EUROPEU

Fotos Delegação de Lisboa
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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 

Assembleias Gerais Ordinárias
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Notícias

A preocupação com a terceira idade e com os deficien-
tes é uma das prioridades apontadas pelo tenente general 
Fialho da Rosa, presidente do IASFA, no dia daquela Insti-
tuição, 18 de Junho, no CAS - Oeiras.

No discurso proferido na ocasião, o tenente general di-
rigiu-se ao secretário de Estado da Defesa Nacional e dos 
Assuntos do Mar, a quem agradeceu a presença e sobre 
quem referiu que “tem sido sensível à situação dos milita-
res na reserva e reforma e dos seus familiares, universo 
aliás onde o IASFA mais se revê, apoiando nomeadamente 
acções nos domínios da recuperação do parque habitacio-

nal e em tornar possível a maior das prioridades do actual 
Conselho Directivo do IASFA e que se traduz em iniciar 
no Centro de Apoio Social do Porto a construção do Cen-
tro de Recuperação, replicando naquele centro, e na ade-
quada proporção, o que em Oeiras já existe”. 

Para o presidente do IASFA, “a existência, no Porto, 
da componente “recuperação”, potenciará naturalmente a 
procura da componente “residencial”, pois uma e outra 
não deverão estar dissociadas, isto numa lógica de utiliza-
ção complementar e próxima”.

O general realçou ainda a “articulação com os Hospi-
tais Militares de acordo com fórmulas a definir e ajustar 
melhor, na sequência do que vier a ser decidido no âmbi-
to da saúde militar”, como uma das formas de melhorar 
aquilo que já existe, considerando que “as necessidades 
são cada vez mais complexas e em maior número, mas te-
mos igualmente a convicção de que as prioridades devem, 
e têm sido no IASFA justamente estabelecidas em função 
dos tempos e dos recursos”.

Ao general Ramalho Eanes, também presente na ceri-
mónia, Fialho da Rosa dirigiu um agradecimento especial 

“pela disponibilidade demonstrada em se associar a esta 
cerimónia comemorativa do Aniversário do nosso Institu-
to”. O presidente do IASFA lembrou que o general Rama-
lho Eanes apoiou “um projecto que está, hoje, felizmente 
aos olhos de todos”, cuja materialização “só foi possível 
pela determinação, coragem e perseverança desse grande 
presidente, general João António Pinheiro”. 

Apresentou o reconhecimento do IASFA, pelo facto 
de, enquanto chefe do Estado-Maior General das Forças 
Armadas, Ramalho Eanes “ter acreditado e estimulado a 

construção do que constitui hoje este Centro de Apoio 
Social”. 

Estiveram também presentes o presidente da Câmara 
Municipal de Oeiras, o inspector-geral de Defesa Nacio-
nal, o director-geral de Pessoal e Recrutamento Militar, 
os representantes dos chefes de Estado-Maior, elementos 
das comissões de Honra e Executiva para a homenagem 
ao general Pinheiro, dirigentes de associações profissio-
nais de militares e da ADFA.

O tenente general referiu “a notável acção de todos os 
Centros de Apoio Social, do CEREPOSA, da ADM e de 

todo o pessoal das 
unidades operacio-
nais e de suporte que 
constituem a orgânica 
do IASFA”, acrescen-
tando que “a procura 
do IASFA, pelos seus 
beneficiários, tem 
aumentado e é expec-
tável que assim conti-
nue a acontecer”. 

“Se o período que 
vivemos está longe 
de ser farto e porta-
dor de abundâncias, 
a esperança deve es-
tar associada não só 
a dias melhores mas 
também e principal-
mente a uma prática 
de maior rigor na uti-
lização dos recursos, 
de maior criatividade 

e inovação nas soluções a encontrar”, considerou o presi-
dente do IASFA. 

A Direcção Nacional da ADFA congratulou-se com a 
celebração de mais este Dia do IASFA e realça os valores 
que presidiram à criação da primeira estrutura criada em 
Portugal para, como ficou escrito na época (1792) “nele 
recolher e sustentar aos que, depois de bem terem servi-
do a pátria, se impossibilitassem no mesmo serviço, e não 
tivessem meios decentes para a sua subsistência.” 

RV

18 de JuNho - dia do iasFa celebrado No cas-oeiras

Novos desafios apoNtam prioridades
Fotos Farinho Lopes

A ADFA participou no debate sobre “Vítimas, Estado e 
cidadania: responsabilidades cruzadas”, organizado pelo 
Núcleo de Estudos sobre Ciência, Tecnologia e Socieda-
de (NECTS), do Centro de Estudos Sociais da Universi-
dade de Coimbra, no dia 18 de Junho, em Coimbra. José 
Arruda, presidente da Direcção Nacional, participou no 
período de debate, realçando a história da ADFA. Sobre o 
período da sua criação como entidade independente, José 
Arruda recordou a ADFA como “a força justa das vítimas 
de uma guerra injusta” e destacou também as manifesta-
ções públicas dos deficientes militares em Setembro de 
1975, em que a acção dos associados se fez sentir junto 
dos portugueses, na rua, “num grande exemplo de plu-
ralismo e de autonomia, que a Associação nunca deixou 
desaparecer”.

O tema central do debate foi “Como se torna uma víti-
ma num cidadão?” e os convidados apresentaram as orga-
nizações a que presidem, “dando a conhecer a sua história 
e as vicissitudes da sua luta pela conquista dos objecti-
vos que em cada caso específico se destina justamente a 
transformar cada um dos seus associados num cidadão 
de pleno direito”, resumiu Manuel Correia de Bastos, da 
Delegação de Coimbra, que também esteve no evento.

Participaram Joana Marques Vidal, da Associação Por-
tuguesa de Apoio às Vítimas (APAV); Filomena Araújo, da 
Associação para a Promoção de uma Cultura de Seguran-
ça Rodoviária (GARE); Horácio Moreira, da Associação de 

Familiares das Vítimas da Tragédia de Entre-os-Rios; José 
Manuel Mendes, investigador do CES; Fernando Nobre, 
presidente da AMI, Joaquim Chito Rodrigues, presidente 
da Liga de Combatentes e Luísa Sales, co-coordenadora 
do Centro de Trauma do CES, além da ADFA.

No final do debate, foi a intervenção de Luísa Sales que 
gerou mais polémica. Deixou uma afirmação que designou 
como “uma provocação às associações presentes” e que, 
segundo o associado, afirmou decorrer das conclusões da 
sua prática terapêutica e sobretudo de um questionário que 
efectua aos seus pacientes: “As associações substituem a 
voz das vítimas e ao fazê-lo remetem-nos ao silêncio”.

Os presidentes da Liga dos Combatentes e da ADFA 
responderam à provocação, demonstrando que as suas 
associações é que dão voz aos seus associados que isola-
damente não se conseguem fazer ouvir pela sociedade em 
geral e sobretudo perante o poder.

Manuel Correia de Bastos lembra que “não ficou claro 
como é que a Dra. Luísa Sales elaborou e levou a cabo 
o seu questionário, de que meios técnicos ou científicos, 
nesta área, se municiou, e qual a representatividade da 
amostragem dos inquiridos que utilizou, para que as con-
clusões desse inquérito tenham valor estatístico e sejam 
válidos como ferramenta de trabalho”.

“Mas depois de ter ouvido Fernando Nobre, valori-
zar o papel das associações e de ter defendido a utili-
dade de uma confederação de associações que tivesse 

maior capacidade de diálogo com o poder político – ele 
que sabe como ninguém, o quão difícil é fazer ouvir a 
voz das vítimas, e da impotência individual perante a 
indiferença dos estados – diz-me a intuição que aquela 
provocação resultou apenas de um trabalho individual 
de uma competente psiquiatra mas que não pode ser to-
mado, sem mais, como uma ferramenta científica numa 
área que não é obrigatoriamente a sua”, considerou o 
associado.

“Não vejo como é que as vozes dos seus pares somada 
à voz da vítima reduzem esta ao silêncio em vez de a am-
plificar, e isto não é apenas um problema de acústica, é um 
problema básico de lógica; é sobretudo um problema es-
trutural de democracia, de cidadania e de solidariedade”, 
concluiu Manuel Bastos.

ProJecto adFa/ces
No âmbito do projecto que a ADFA está a desenvolver 

com o CES e com o Centro de Documentação 25 de Abril 
intitulado “Vidas marcadas pela História: a Guerra Colo-
nial portuguesa e os deficientes das Forças Armadas”, 
estão já a decorrer as entrevistas de recolha de testemu-
nhos, pelo que se apela aos associados que tiverem uma 
história de guerra que considerem importante e queiram 
conceder o seu testemunho, para o fazerem junto das de-
legações ou do Centro de Documentação e Informação 
(p.afonso@adfa-portugal.com ou telefone 217 512 618).

colóquio/debate em coimbra

“vítimas, estado e cidadaNia: respoNsabilidades cruzadas”

Nota da Redacção
O ELO aguarda a apresentação das Conclusões do Seminário Internacional “Estado 

de Inclusão dos Deficientes Militares, Saúde e Bem-estar dos Antigos Combatentes e 
Vítimas de Guerra”, organizado nos dias 27 e 28 de Maio, na Sede Nacional, em Lisboa, 
no âmbito das comemorações dos 36 anos da ADFA. O documento em produção será 
alvo de notícia por parte do ELO, como foi referido na última edição, assim que seja 
divulgado.

ofeRta de LivRos Na sede NacioNaL
Eduardo Brito Aranha é autor da obra “Um Barco Fardado”, livro sobre a Guerra 

Colonial, e dirigiu-se à ADFA com o intuito de oferecer cerca de 100 desses livros.
O livro editado pela Roma Editora está disponível para entrega, na Sede Nacional, 

pelo que se apela aos interessados para que contactem o Centro de Documentação e 
de Informação da ADFA (Dr.ª Paula Afonso), pelo telefone número 217 512 600.

o GeNeral Fialho da rosa, o GeNeral ramalho eaNes e o sedNam marcos Perestrello  com o 1.º vice-PresideNte da dN, loPes dias
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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.
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Morreu um homem. Não morreu o homem.
José Saramago pertence àquela estirpe de homens cuja verticalidade é in-

questionável.
Pode-se concordar ou discordar das ideias, princípios ideológicos, dialécti-

cos, fi losófi cos, mas, quando não se reconhece o real e intrínseco valor de uma 
obra, ou estamos embotados de ideias pré-concebidas, ou temos uma diminuta 
capacidade de exercício mental, ou somos portadores de uma miopia assaz pre-
ocupante.

Um destacado dirigente político ibérico, não se coibiu de tecer altos elogios 
à obra de um autor de ideais político-fi losófi cos contrários aos que professa e 
defende.

Não comunga do mesmo projecto de sociedade, mas não se coibiu de home-
nagear o valor do seu opositor.

Se um Luso-Torquemada mantém a postura de sempre, podem os seus con-
trários contestar, protestar, discordar, enredar-se em emaranhados confl itos de 
esgrima dialéctica, contudo o seu pensamento tem que ser respeitado.

Tanto num como noutro caso aqui apontado, manda o bom senso que lhes 
seja feita a justiça dos seus ideais. É no mínimo a regra de ouro da Democracia, 
essa fi losofi a tão magnânima quão ultrajada ao longo da História, e que infeliz-
mente, não se vislumbram formas da colocar no lugar que lhe é devido.

Concordando, ou discordando, José Saramago é parte integrante da História-
Pátria. Esse é um lugar que, absolutamente ninguém, lhe pode retirar. Não está 
ao sabor e critério dos poderes temporais. A sua obra é pertença da Humanida-
de, que, por mais violentada, traída, e “adormecida” será sempre o colectivo dos 
seres vivos, pensantes, ou veículos de pensamentos aceites por terceiros.

Aventa-se a hipótese do escritor, após algumas confusões onde os seus res-
tos mortais irão repousar, os mesmos podem ter como destino fi nal, o Panteão 
Nacional.

Um prémio Nobel, é uma distinção altamente prestigiante.
Qual é o País, que se preze, que não tem orgulho nos seus laureados?
Mas assalta-me a dúvida. Saberia o escritor cantar o fado?
Ficará à espera do primeiro Português Prémio Nobel?
É verdade que o Prof. Dr. Egas Moniz faleceu, apenas, em 1955. Há pouco 

tempo, claro. Quiçá por esse motivo, ou porque o galardão não é assim tão 
prestigiante, os seus restos mortais não são motivo de condigna homenagem. 
Provavelmente não teria dotes vocais que justifi quem tal honra…

Associando-se à homenagem da ADFA à FAP, o Zangão, por analogia com 
o nome, quer endereçar à esquadrilha “Zingarelho”, desde o primeiro até aos 
futuros “zingarelhos” os melhores votos de felicidade.

É uma homenagem extremamente singela mas sentida. A todos aqueles que, 
desde há sensivelmente 40 anos, são responsáveis pelo “zumbido”, Muito Obri-
gado.

Mudando de tema.

O “Zangão” não resiste à transcrição de duas “passagens” de Eça de Quei-
roz”.

"Os empréstimos em Portugal constituiam hoje uma das fontes de receita, 
tão regular, tão indispensavel, tão sabida como o imposto. A unica occupação 
mesmo dos ministerios era esta - cobrar o imposto e fazer o emprestimo. E 
assim se havia de continuar... Carlos não entendia de fi nanças: mas parecia-lhe 
que, d'esse modo, o paiz ia alegremente e lindamente para a banca-rota.- N'um 
galopesinho muito seguro e muito a direito, disse o Cohen, sorrindo. Ah, sobre 
isso, ninguem tem illusões, meu caro senhor. Nem os proprios ministros da 
fazenda!... A banca-rota é inevitavel: é como quem faz uma somma... "

Eça de Queiroz “Os Maias”
"...Nós estamos num estado comparável somente à Grécia: mesma pobreza, 

mesma indignidade política, mesma trapalhada económica, mesmo abaixamen-
to de caracteres, mesma decadência de espírito. Nos livros estrangeiros, nas 
revistas quando se fala num país caótico e que pela sua decadência progressiva, 
poderá ...vir a ser riscado do mapa da Europa, citam-se a par , a Grécia e Por-
tugal".

Eça de Queiroz “As farpas”
Não falemos de coisas tristes.
A nossa “portugalidade” está ao rubro. São as bandeiras de dão um patriótico 

colorido ao rectângulo – pátrio.
Depois do decepcionante resultado frente à selecção da Costa do Marfi m, aí 

sim, o nosso patriotismo esteve periclitante. Voltámos à questão dos impostos, 
das “scuts” do subsídio de Natal, do IRS, do aumento do desemprego….

Mas depois, um resultado histórico (7-0).
Há mais desemprego? Ah!!!
Poderemos perder o subsídio de Natal? Bahhh!!!!!
Ainda não se encontraram os responsáveis pela crise? …E qual é o proble-

ma???
Para baixar o “defi cit” pagam “os suspeitos do costume, como diria o inspec-

tor do valente soldado Cheveik”, e continuam, e até aumentam, os gastos dos 
costumeiros?

Que falta de patriotismo. Numa altura, (hoje é dia 23 Jun 2010) em que es-
tamos todos de olhos postos na África do Sul, que a Nação Portuguesa espera 
alcançar o galardão máximo, vir agora falar em ninharias…. Francamente… há 
espíritos mesmo mesquinhos… 

Baixou o subsídio de desemprego… então…paciência….
Os juros da casa vão aumentar…. “o que se lhe há-de fazer”…
Os bens de primeira necessidade estão mais caros…. A culpa é da conjun-

tura…
Encerram-se postos de saúde….
Se ganharmos o campeonato, essas coisas têm alguma importância?
Ninharias…

Para que serve o arrependimento, se isso não muda nada do que se passou? 
O melhor arrependimento é, simplesmente, mudar.
José Saramago 

Para que serve o arrependimento, se isso não muda nada do que se passou? 

A COLUNA DO ZANGÃO
Por Victor Sengo

Participa na "Coluna do Zangão". Diz bem, diz mal, diz assim-assim http://colunadozangao.blogspot.com

Avenida Padre Cruz – Edifício ADFA – 1600-560 LISBOA – Portugal 
Informações: Alberto Pinto Telef.: 21 751 26 40 / 21 751 26 00 – TM: 91 618 65 40
Das 09H00 às 12h30 e das 14h00 às 18h00 (pessoalmente ou através dos telefones)

A ADFACAR dispõe de informações na venda de viaturas, com ou sem isenção, nomeadamente: VW; AUDI; OPEL; SKODA; SEAT; BMW; FORD;CITROEN; MERCEDES; SAAB; HONDA e TOYOTA.   

 AUDI A3
1.6  Sport 102 Cav  3 P  .............. 21.079,08 31.379,21
2.0  TFSI Sport 200 Cav  3 P ...... 26.433,17 39.879,21
1.6 TDI Sport 105 Cv 3P ............. 22.672,17 32.379,21
2.0 TDI Sport 140 Cav 3 P .......... 23.936,67 36.129,21
2.0 TDI  140 Cv Sport S Tronic .. 25.481,33 39.329,21

 AUDI A3 SPORTBACK
1.6 Sport 102 Cav ........................ 21.669,75 32.179,21

2.0  FSI Sport 200 Cav ................ 26.985,83 40.679,21
1.6 TDI Attraction 105 Cav ......... 21.299,00 30.904,21
1.6 TDI Sport 105 Cav ................ 23.194,83 33.179,21
2.0 TDI Attraction 140 Cav ......... 22.720,00 34.669,21
2.0 TDI Sport 140 Cav ................ 24.603,33 36.929,21
2.0 TDI Sport 140 Cav S Trónic . 26.148,00 40.129,21
2.0 TDI Sport 170 Cav ................ 25.043,00 39.979,21

AUDI A4
1.8  TSFI 120Cav ........................ 24.474,67 36.776,20

2.0 TDI 136Cv ............................ 25.789,00 39.306,20
2.0 TDI 143 Cav  Multitronic ..... 25.708,33 42.347,20
2.7 TDI 190 Cv Multitrónic ........ 33.213,83 57.676,20
3.0 TDI V6 quattro  ..................... 34.709,58 63.076,20

AUDI A4 AVANT 
1.8   TFSI 120 Cav ...................... 25.543,00 38.286,20
2.0 TDI 143 Cv  .......................... 26.435,67 41.846,20
2.0 TDI 143 Cv Multitronic ........ 26.777,67 44.516,20

2.7 TDI 190 Cav Multritronic ..... 34.280,00 59.241,20

3.0 TDI V6 Quattro 240 Cav ....... 36.776,42 64.961,20

AUDI A5 GASÓLEO
SPORTBACK

2.0 TDI Multitrónic 143 CV ....... 29.034,67 46.805,00
2.0 TDI 170 Cv ........................... 30.506,67 46.505,00
2.0 TDI QUATTRO 170 Cv ......... 33.40133 52.045,00
2.7 TDI 190 CAV Multotrónic .... 36.242,50 61.605,00

AUDI A 6 GASOLEO
2.0 TDI 136 Cav Multitrónic ...... 32.802,67 51.375,91
2.0 TDI 170 Cv  .......................... 33.624,00 52.075,91
2.0 TDI 170 Cv Multitrónic ........ 35.814,67 55.275,91
2.7 TDI V6 190 Cav .................... 38.486,50 63.775,91
2.0 TDI V6 190 Cv Multitrónic .. 40.683,17 67.125,91 

AUDI A 6 AVANT GASÓLEO
2.0 TDI  140 Cav Multitrónic ..... 34.822,50 54.370,91

2.0 TDI 170 Cv ........................... 35.646,17 54.930,91

2.0 TDI  170 Cv Multitrónic ....... 37.837,33 57.845,91

2.7 TDI V6  190 Cav ................... 40.507,33 66.200,91

2.7 TDI V6 190 Cv  Multitronic . 42.703,17 70.095,91

AUDI Q5
2.0 TDI 143 Cv Quattro .............. 29.952,71 50.875,00
2.0 TDI 170 Cv Quattro .............. 31.948,71 53.875,00
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POLO
1.2  Confortline  70 Cav  3P ........ 12.247,16 16.613,23
1.2  Confortline 70 Cav   5P ........ 12.609,90 17.048,52
1.4 Highline  85 Cv 3P Cx DSG7 14.296,10 20.106,72
1.4 Highline  85 Cv 5P Cx DSG7 14.658,86 20.542,03
1.4 TDI Confortline 75 Cv 3P   ... 13.924,69 20.948,03
1.4 TDI  Confortline 75 Cv 5P .... 14.287,45 21.383,34
1.6 TDI Conf. Blum. 90 Cv 3P   ..... 14.859,41 21.320,89
1.6 TDI Conf. Blum. 90 Cv 5P.... 15.222,16 21.756,19
1.6 TDI Conf. Cx DSG7 90 Cv 3P .. 15.828,80 23.405,76
1.6 TDI C. Cx DSG7 90 Cv 5P ... 16.191,55 23.841.06
1.6 TDI Confortline 105 Cv 3P ... 15.136,74 22.402,49
1.6 TDI Confortline 105 Cv 5P ... 15.499,48 22.837,78

GOLF
1.4 Confortline 122 Cv  3P  ........ 18.013,75 25.148,10
1.4 Confortline 122 Cv 5P........... 18.508,85 25.742,22
1.4 Conf. 122 Cv Cx DSG 3P  .... 19.576,76 26.796,91

1.4 Conf. 122 Cv Cx DSG 5P ..... 20.071,86 27.391,03
1.6 TDI Conf. 105 Cv 3P ............ 18.764.55 27.571,89
1.6 TDI Conf. 105 Cv 5P  ........... 19.259,65 28.165,98
1.6 TDI Conf. 105 Cv Cx DSG7 3P  19.878,85 29.319,42
1.6 TDI Conf. 105 Cv Cx DSG 5P  20.373,94 29.913,53
2.0 TDI  Conf. 140 Cv 3P ........... 21.424,30 33.413,76
2.0 TDI  Conf. 140Cv 5P ............ 21.919,40 34.007,88
2.0 TDI Conf. 140 Cv Cx DSG 3P ... 21.443,11 34.847,53
2.0 TDI Conf. 140  Cv Cx DSG 5P ..21.938,20 35.441,64

GOLF PLUS
1.4 Confortline 80 Cav  5P .......... 18.655,50 26.275,20
1.6 TDI Confortline 105Cav ....... 19.055,34 28.684,01
1.6 TDI Highline 105 Cv ............ 20.127,02 29.907.02
1.6 TDI Conf. 105 Cv Cx DSG7 .....20.757,48 31.079,38
2.0 TDI Conf. 140 Cav Cx DSG ........... 21.290,62   37.905,23

PASSAT
1.6 Confortline 105 Cav .............. 22.869,96 35.163,35

1.9 TDI 105 Cav  Confortline ..... 22.063,79 37.555,82
2.0 TDI 140 Cav Confortline ...... 23.520,21 40.137,56
2.0 TDI 140 Cav  Higline ............ 27.019,93 44.372,22
2.0 TDI 140 Conf. Cx DSG .............25.370,84 42.932,65
2.0  TDI  140 Cav Hig. Cx DSG .....28.870,57 47.167,32
2.0 TDI 170 Cav Sportline .......... 28.710,86 46522.47
2.0 TDI 170 Cav Sportline  Cx DSG 30.561,49 49.387,03

PASSAT VARIANT
1.9 TDI  105 Cav  Confortline  ... 23.492,32 39.388,56
2.0 TDI 140Cav Confortline ....... 24.948,76 41.900,85
2.0 TDI 140 Cav Higline ............. 28.623.39 46.347,15
2.0 TDI 140 Cav Conf.Cx DSG .. 26.799,39 44.834,89
2.0 TDI 140 Cav Higline ............. 30.474,02 49.281,19
2.0 TDI 170 Cav Sportline .......... 30.404,31 48.918,93
2.0 TDI 170 Cav Sport. Cx DSG 32.254,94 51.546,12

JETTA
1.6  115 Cav Confortline  ............ 20.240,58 31.888,63

1.9 TDI 105 Cav Confortline ...... 18.077.12 32.488,94
1.9 TDI 105  Cav Cx DSG .......... 19.637,43 34.724.14
2.0 TDI 140 Cav Confortline ...... 23.856,84 40.440.67
2.0 TDI 140 Cav Conf. Cx DSG . 22.684,71 39.404,52

TOURAN 5 LUGARES
1.9 TDI 105 Cav  Trendline ........ 18.706,45 33.700,91
2.0 TDI 105 Cav Trendline Cx DSG 20.044,12 35.562,66
2.0 TDI 140 Cav Highline ........... 22.232,44 38.752,09
2.0 TDI 140 Cav  Highline .......... 23.557,50 40.841,76

TOURAN 
7 LUGARES

1.9 TDI 105 Cav  Trendline ........ 19.229.67 34.334.00
2.0 TDI 140 Cav Trendline ......... 21.874,56 38.319,05
1.9 TDI 140 Cav  Highline .......... 22.750.75 39.379,24
2.0 TDI  DSG 140 Cav Trendline 23.199,61 40.408,71
2.0 TDI Highline 140 Cav ............22.711,57 35.664,08
2.0 TDI Conf. 140 Cav Cx DSG . 23.070,04 37.606,25

GOLF VARIANTE
1.4 122 Cav Confortline  ............. 19.353,65 26.839,38
1.6 TDI 105 Cav  Confortline  .... 19.865,04 28.892,45
1.6 TDI 105 Cav Conf. Cx DSG . 21.124,73 31.049,68
2.0 TDI 140 Confortline .............. 22.645,12 35.584,43
2.0 TDI 140  Cv Conf. Cx DSG .. 22.622,56 37.069,27
2.0 TDI 140 Cv High. Cx DSG .... 23298,16 37.879,99

PASSAT
1.6 TDI 105 Cv Conf. BlueM. .... 23.576,83 33.289,00
2.0 TDI 140 Cv Confortline ........ 24.638,00 39.773,40
2.0 TDI 140 Cv Conf. Cx DSG ... 26.433,34 43.641,41
2.0 TDI 170  Cv Highline ........... 28.541,67 44.457,80
2.0  TDI  170 Cv Higline Cx DSG  30.214,86 48.322,03

PASSAT VARIANT
1.96TDI  105 Cv  Conf. BlueM. . 24.812,33 34.829,20
2.0 TDI 140Cav  Cx  Conf. ......... 25.830,23 41.489,68
2.0 TDI 140 Cv Conf. Cx DSG ... 27.717,17 45.324,80

2.0 TDI 170 Cv  Highline ........... 30.006,20 46.643,64
2.0 TDI 170 Cv  High. Cx DSG .. 31.531,77 50.473,52

JETTA
1.4  122  Cv  Confortline ............. 20.731,85 28.630,02

1.6 TDI 105 Cv Confortline ........ 18.696,07 27.781,08

1.6 TDI 105  Cv Conf. Cx DSG .. 20.255,91 30.007,09

2.0 TDI 140 Cv Confortline ........ 20.247,02 33.059,42

2.0 TDI 140 Cv Conf. Cx DSG ... 21.987,07 37.734,68

2.0 TDI 170 Cv Highline ............ 23.762,65 38.294,58

TOURAN 
7 LUGARES

1.9 TDI 140 BlueMotion Concep. 17.863,07 30.989,48

2.0 TDI 140 Cv Easy Ride ...........23.119,13 39.805,96

2.0 TDI 140 Cv Easy Ride Cx DSG .24.272,27 44.171,72

2.0 TDI  170 Cv Highline   ......... 24.190,59 43.468,91

2.0 TDI  170 Cv Highline ........... 25.583,97 46.753,76
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A fechAr

O autor de “Ensaio Sobre a Cegueira”, “Evangelho 
Segundo Jesus Cristo” e de “Caim”, entre muitas outras 
obras, José Saramago, faleceu no dia 18 de Junho, em 
Lanzarote, Canárias, Espanha, vítima de falha orgânica, 
depois de uma doença prolongada. O Nobel português 
da Literatura (1998) deixou vasta obra e há ainda escritos 
que poderão vir a ser publicados, segundo informações 
do seu editor Zeferino Coelho, no dia em que foi cremado, 
no Cemitério do Alto de São João, em Lisboa, cidade onde 
ficarão depositadas as suas cinzas.

A ADFA enviou uma mensagem de condolências “à 
companheira, família e fundação do Prémio Nobel da Li-
teratura, José Saramago, vulto da língua portuguesa e da 
cultura mundial”. A Direcção Nacional lembra que “a sua 
memória e obra despertaram consciências e permanece-
rão, para sempre, como elementos da liberdade, solida-
riedade, justiça social e dignidade entre os homens”. O 
Presidente da DN, José Arruda, esteve presente na home-
nagem levada a efeito na Câmara Municipal de Lisboa, no 
dia 20 de Junho.

O escritor e antigo jornalista chocou alguns sectores 
da sociedade portuguesa com algumas posições sobre a 
religião e a Igreja, nomeadamente, face ao que escreveu 
nas obras “Evangelho Segundo Jesus Cristo” e “Caim”.

Com 87 anos, durante a sua vida como escritor produ-
ziu cerca de 30 obras (novelas, poesias, ensaios ou peças 
de teatro) e, já debilitado pela doença, José Saramago tra-
balhava numa nova "novela de ideias, sobre a brutalidade 
da guerra", tema que está bem próximo dos associados 
da ADFA.

A Associação lamenta o desaparecimento do escritor 
e realça, através da Direcção Nacional, que no livro “En-
saio Sobre a Cegueira” o autor impressionou pelo choque 
e também pela sensibilidade face à problemática do caos 
mundial lançado pela cegueira. O autor disse até, numa 
entrevista radiofónica, que queria ser lembrado como a 
pessoa que escreveu o “episódio do cão das lágrimas”, 
uma vez que naquele livro descreve a cena em que a per-
sonagem principal da história, uma mulher, se senta em 
desespero, chorando e desejando tornar-se cega também, 
para não ter de ver o caos instalado. Um cão lambe-lhe as 
lágrimas e essa passagem é aquela que o autor sublinhou 
como uma mensagem de compaixão pela qual gostava de 
ficar conhecido.

José Saramago nasceu em Azinhaga, localidade do con-
celho de Golegã, a 16 de Novembro de 1922, e viveu em 
Lisboa desde os dois anos.

“Ensaio Sobre a Cegueira” (1995) seria uma das pri-
meiras obras escritas já em Lanzarote, para onde se mu-
dou. Treze anos depois de editada a obra, em 2008, seria 
transposta para as telas do cinema pelo realizador Fernan-
do Meirelles.

O dia 9 de Outubro de 1998 foi especial para José Sa-
ramago, uma vez que foi anunciado vencedor do Prémio 
Nobel da Literatura, pela primeira vez atribuído a um es-
critor português.

A ADFA celebrou então a chegada do autor a Lisboa e 
a recepção apoteótica que teve na Câmara Municipal de 
Lisboa. O ELO foi destacado para dar cobertura ao evento 
e deu disso conta aos leitores.

O desaparecimento do autor foi sentido pelos portu-
gueses, que se manifestaram, agradecidos, durante a ce-
rimónia fúnebre que partiu dos Paços do Concelho, em 
Lisboa, em 20 de Junho.

Na ADFA, como em tantos outros lugares públicos e 
domicílios em todo o mundo, está a obra de Saramago, 
pronta a ser consultada e fruída, no Centro de Documen-
tação e Informação da Sede Nacional, em Lisboa. RV

Nobel português dA literAturA

José saramago
Foto Arquivo ADFA 1998/Rafael Vicente

ÚltimAs

chefe dA cAsA militAr do presideNte dA repÚblicA
A Associação solicitou também uma audiência ao chefe 

da Casa Militar do Presidente da República. O encontro 
decorreu no dia 30 de Junho. O pedido de audiência tem 
como objectivo “explanar a presente postura da ADFA em 
relação a matérias sensíveis [participação no desfile do 10 
de Junho - Dia de Portugal, em Faro, e no 17º Encontro 
Nacional de Combatentes, em Lisboa], na qual assentam 
os valores que, em todos os tempos, apelaram à juventude 
de todos os países para combaterem em nome dos seus 
povos, nos mais variados quadros de guerra”.

A ADFA realçou o "reencontro do País com a sua Histó-
ria, com os seus combatentes, na reconciliação que surge 
36 anos após o 25 de Abril". Os representantes da Direc-
ção Nacional agradeceram ao general Carvalho dos Reis o 
empenho da Presidência de República e da sua Casa Mili-
tar nestas cerimónias, pois "contribui decisivamente para 
a saúde cívica de Portugal".  

Para a ADFA, as comemorações do 10 de Junho deste 
ano “poderão ter iniciado um novo ciclo na abordagem dos 
valores nacionais, de que a realidade dos Ex-combatentes 
e dos deficientes militares é credora por parte da Nação, 
independentemente da época e da conjuntura política em 
que os conflitos armados se desenrolaram”.

secretário de estAdo dA defesA NAcioNAl 
e dos AssuNtos do mAr

Agradecendo ao secretário de Estado da Defesa Nacio-
nal e dos Assuntos do Mar, Marcos Perestrello, a disponi-
bilidade para presidir à Sessão Solene Comemorativa do 
36º Aniversário, a ADFA solicitou uma audiência ao gover-
nante, para “preparar com responsabilidade e seriedade a 
resposta aos nossos associados” na Assembleia-Geral Ex-
traordinária de Outubro (destinada ao ponto único – ava-
liar o ponto da situação relativo a medidas legislativas que 
a ADFA e os seus associados espera), “num tempo em 
que as respostas sociais são difíceis e os Estados se de-
batem com um novo ciclo económico, marcado pela des-
confiança, pela estagnação das economias, mas, também, 
pelas responsabilidades democráticas que os Órgãos de 
Soberania pretendem assumir perante aqueles que repre-
sentam”.

A ADFA lembrou as palavras que, por ocasião do Ani-
versário, o secretário de Estado deixou: “A ADFA sabe 
que pode contar com este Governo, com este Ministério 
da Defesa Nacional e, naquilo que me toca, com este se-
cretário de estado, para com ela trabalhar na melhoria das 
condições dos deficientes das Forças Armadas com serie-
dade e com responsabilidade”… “atravessamos tempos 
difíceis e não são tempos para promessas fáceis, pelo que 
não seria sério faze-las”.

Congratulando-se com as declarações do governante, a 
Associação considera que “constituíram, de certo modo, 
uma resposta às expectativas que os associados assumi-
ram, consciente e responsavelmente na Assembleia Geral 
Nacional Ordinária de 17 de Abril, no Colégio Militar, ten-

do aprovado por unanimidade e aclamação as propostas 
então apresentadas pela Direcção Nacional, que visam, a 
melhoria das condições de vida dos deficientes militares, 
na convicção, de que, a documentação entregue a Vossa 
Excelência na audiência que nos concedeu no dia 10 de 
Fevereiro, teria que ser objecto de estudo e avaliação por 
parte dessa Secretaria de Estado e que, por tal facto, a 
ADFA aguardaria o resultado da vontade política do XVIII 
Governo Constitucional”.

A ADFA pretende “expressar o actual sentimento dos 
deficientes militares e ouvir da Secretaria de Estado da 
Defesa Nacional as respostas que enquadrem a aprovação 
de nova legislação que possa contemplar algumas das ex-
pectativas dos nossos associados”.

chefe do estAdo-mAior do exército
A ADFA solicitou a marcação de uma audiência “com 

carácter de urgência” ao chefe de Estado-Maior do Exérci-
to, general José Luis Pinto Ramalho, para “expressar algu-
mas das questões que neste momento preocupam a ADFA 
e os deficientes 
militares, cuja 
solução ou agi-
lização passam 
pelos serviços 
do Estado-Maior 
do Exército”.

Um dos as-
suntos que pre-
ocupam os asso-
ciados e a ADFA 
é o atraso, “de 
vários meses” 
na emissão dos 
cartões de iden-
tificação de DEF, 
GDFA, GDSEN, 
PPI, cuja respon-
sabilidade se en-
contra afectada 
à DARH/Porto”, 
com os prejuízos 
inerentes, nome-
adamente no que concerne ao acesso à saúde

Outro aspecto “bastante preocupante para a ADFA” diz 
respeito à morosidade da tramitação processual, “man-
tendo-se o arrastamento na elaboração dos processos e 
no despacho de qualificação como Deficiente das Forças 
Armadas, nomeadamente, na Direcção de Saúde - CPIP”, 
que acarreta “graves prejuízos materiais, sociais e mo-
rais”. A Associação pretende ainda colocar “outras ques-
tões menos prementes e obter elementos que nos permi-
tam informar os nossos associados sobre estes assuntos 
e os constrangimentos a que os mesmos se encontram 
sujeitos”.

 RV

aDFa solicita auDiências

geNerAl cArvAlho dos reis

Fotos Farinho Lopes


