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Delegações festejam Natal
com os associados

rem feitas até ao dia 5 de Dezembro, inclusive. O preço é de 20,00 euros. Crianças
dos 6 aos 12 anos pagam 10, euros.
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Episódios

Editorial
por MC Bastos

O nosso legado

Nunca se regressa de África
Gostaria de contar a nossa história a alguém, gostaria de
escrever a nossa história para fazer chorar alguém com
ela, de maneira a não me sentir tão só, mas como não serei
capaz de a escrever, hei de plantar uma árvore que dure
quinhentos anos, e hei de pôr-lhe o teu nome; sempre que
o vento passar por entre os seus ramos ficará a saber um
pouco de nós.
Já não te amo Zulmira, mas lembro-me bem de te ter amado, e por baixo das borboletas e dos cardos, trago no peito
um grande amor por ti. Um amor que ainda tenho dentro de
mim, mas já não sinto, como uma dor de cabeça que deixou
de doer por causa do remédio, mas que a gente sente que
ainda está lá.
A minha G3 era uma máquina de costura, não era mais do
que uma máquina de costura.
O furriel a tirar fotografias àquela desgraça. A cara do enfermeiro Costa desfigurada. Toda a gente aterrorizada. Às
vezes penso que tudo aquilo foi um pesadelo que tive. Um
pesadelo como os que ainda tenho, onde vejo tudo sempre a repetir-se, mesmo a meio do dia. Mas nunca vejo os
rostos nem ouço os gritos. Como não me lembro da mina
a explodir.
Depois deu-me uma vontade de destruir. Não era vontade
de matar, Zulmira, era uma vontade de destruir. Destruir a
guerra, se fosse possível.
O Bento desapareceu. Não morreu, desapareceu. Só encontraram uma bota com um pé lá dentro e um fio de ouro
com a Nossa Senhora de Fátima.
- Se Deus existe, anda a gozar connosco. - Disse o furriel.
E eu olhei para o poncho a embrulhar a bota do Bento e
depois virei-me prá malta ali à volta e disse que queria ser
enterrado na minha terra, como devia ser.
E ele: - Não achas que deves morrer primeiro?
Porque precisava ele de dizer aquelas coisas?
Que se vê naquelas fotos? Floresta, soldados, mortos e feridos. Coisas paradas como se não tivessem alma. Uma foto
não apanha o cheiro da minha G3, não apanha a dor, não
apanha o último pensamento do soldado que vai morrer.
Em que pensou o Bento, quando estava debruçado sobre
a mina como se estivesse a rezar? Que foto pode guardar
isso? Será que o furriel vai mostrar essa foto a alguém e
depois vai dizer “Este gajo morreu logo”, como fazem os
caçadores com os troféus de caça?
Depois rebentou a emboscada e eu descarreguei a G3 para
o capim. Não sei se matei alguém. Só apertei o gatilho.
Eu disparava a G3, e ela trabalhava afinadinha como uma
máquina de costura. Ta-ta-ta-ta. Era tão fácil. Ta-ta-ta-ta.
Costurava o medo.
Depois: silêncio. Quando penso nisso, fico com a ideia que
desde então não se passou nem se disse nada, só silêncio.
Alguns vultos a passarem à frente da luz, mas eu encandeado, não distingo mais nada. Não sei se me estou a lembrar
da guerra ou do pesadelo da guerra. Há luz a mais, não vejo
bem o que se passa. Ficou um vazio cheio de uma luz que
cega. E esse vazio tem vozes e gritos tão dolorosos que eu
não os ouço. Tem dores e medos tão assustadores que eu
não vejo os rostos das pessoas assustadas.
Às vezes eu sei que é um pesadelo, um pesadelo apenas,
mas quero acordar e não sou capaz. Quero sair dali, quero
vir embora e não é possível; a gente vai à guerra e nunca
mais sai de lá. Nunca se regressa de África. Nunca se regressa da guerra Zulmira.
Que medo é este? Que dor é esta que Deus, por piedade de
mim, me impede de conhecer? Sinto que não é um medo
meu. Sinto que é o medo de todos os mortos da guerra,
todos juntos, a sentirem medo de si próprios.
Só me lembro do furriel a tirar fotos, o Bento ajoelhado, a
cara do Costa desfigurada, eu a disparar a minha G3 para
o capim, tal e qual a máquina da minha mãe. A costurar o
medo. E enquanto disparava não sentia medo, nem raiva,
nem nada. Será que morreu alguém por causa disso? Será
que matei alguém?
E depois o silêncio. Um silêncio como uma luz que encandeia. É esse silêncio que me mata.
Não matei ninguém, os turras eram fantasmas, estavam lá
apenas para nos meterem medo a nós, e nós estávamos lá
também só para assustarmos esses fantasmas.
Ta-ta-ta-ta!
Era só a máquina de costura da minha mãe. Ta-ta-ta-ta.
Ninguém morria com uma máquina de costura, pois não
mãe?
mcbastos

.
Devemos, assim,
transformar esta página
da nossa história em doação
à Sociedade Portuguesa
como contributo da ADFA,
para a mudança
de mentalidades
que abra permanentemente
o caminho à dignidade
das Pessoas com Deficiência.
.
ca em que Portugal saía da ditadura para a revolução. Agora, em plena democracia e na Europa,
mas com menos soberania e num quadro de recessão económica; agora, com mais sacrifício,
com as nossas dores estamos solidários com os
demais portugueses que sofrem, nós também sofremos bem como as nossas famílias e amigos.
A ADFA está coesa e forte, é reconhecida pelos
poderes da República Portuguesa.
Servimos Portugal em situação de perigo e com a
ADFA continuaremos a servir o nosso País, a nossa Associação está sempre de portas abertas, é
esse o nosso património genético.
No Portugal de Abril lutamos pela nossa dignidade, demos muito ao 25 de Abril! Na Comemoração do 37º Aniversário da ADFA, Sua Excelência
o Dr. Mário Soares, ex-presidente da República e
conselheiro de Estado chamou-nos capitães de
Abril.
Confiamos na ADFA, acreditamos que Portugal
tem futuro e que as novas gerações não participarão em mais nenhuma Guerra Colonial.
Este é o nosso legado.
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Os soldados baixaram-se todos, o furriel
Bastos começou a espreitar pela máquina fotográfica e o
cabo Bento sozinho lá à frente na picada a tentar levantar
a mina anticarro.
Parece um filme na minha cabeça. Sempre a repetir a mesma coisa: O palerma do furriel a tirar fotos a tudo, os soldados alapados e o Bento ajoelhado como se estivesse a
rezar.
A minha G3 cheirava à máquina de costura da minha mãe.
Não ouvi o rebentamento da mina. Não me lembro. Dizem
que andei à procura dos restos do Bento mas também não
me lembro. Dizem de tudo. Cada um a sua versão, mas eu
que estava a olhar para o Bento não me lembro de mais
nada. Só, mais tarde, um poncho enrolado com qualquer
coisa lá dentro, e o enfermeiro Costa desfigurado, abanando a cabeça.
Será que Deus apaga na nossa memória aquilo que acha
que é demais para nós? Parece que estou a ouvir o furriel a
dizer “Ó Sousa, se Deus pode fazer alguma coisa, que acabe a Guerra de uma vez e pronto!” Às vezes parece parvo,
para que quer ele as fotos daquelas desgraças?
A minha G3 depois de oleada cheirava tal e qual a máquina
de costura da minha mãe.
Se calhar é melhor assim, se Deus não pôde acabar com a
guerra ao menos que apague as lembranças que nós trouxemos.
Mas às vezes parece-me muito estranho que não me lembre de certas coisas, como quando te vi a falar com o Adelino. Tenho a certeza que vi qualquer coisa: uma mão, um
sorriso, um gesto. Fiquei para morrer. Tu ali, de frente para
ele, debaixo do alpendre.
- Estavas a falar com quem?
E tu: - Ninguém, era o Adelino.
Eu fiquei em silêncio uma data de tempo, e tu: - Qual é o
problema? Ele parou para saber se estava tudo bem comigo, e eu disse-lhe que sim.
E eu, nada.
E passou mais uma data de tempo, e tu: - Isso não te passa
nunca, é?
E foste embora para o trabalho.
Não passa não, Zulmira. Parece que são borboletas no meu
peito. Borboletas a gritarem. Sei que nunca entenderias.
Elas gritam batendo as asas. Milhões de borboletas dentro
do meu peito.
Parece que os pesadelos nunca passam. Que foi que eu vi,
Zulmira? O que vi eu na picada em África que me plantou
um cardo no peito que me faz sangrar sem eu saber porquê, e que vi eu no alpendre que me faz sentir as asas das
borboletas a ferverem, a ferverem sem descanso? Não sei,
mas é como acordarmos de um pesadelo. Não sabemos
bem com que sonhamos, mas sabemos que foi um pesadelo porque sentimos o coração aflito e falta de ar. Mas não
passa, não desaparece. É como se fosse uma memória encravada, que não anda nem desanda. Uma tatuagem feita
com um ferro em brasa não sei onde, mas que me queima
a alma. Uma alma tatuada. Tatuada com uma memória invisível que dói.
A minha G3 era uma máquina de costura.
Sinto-me cansado. Tão cansado. Queria abrir uma janela
no peito e tirar os cardos e deixar sair as borboletas.
Que pena não me teres amado antes, Zulmira. Que pena
não me teres amado quando viajávamos sem este fardo e
estávamos no princípio da viagem.
Tu chegavas devagar, sempre tão devagar, que parecia uma
aparição, e abria-se uma janela algures quando tu chegavas. Quando eu olhava para ti, parecia dia de festa, e ficava
quedo e mudo, porque eu não estava preparado para a tua
beleza.
Se eu dizia “Ó Zulmira uma mulher linda como tu não tem
o direito de estar triste”, tu zangavas-te. É que era estranho
que a tua beleza fizesse os outros felizes e a ti não.
O furriel um dia viu a tua foto e disse que tinhas um ar de
mulher fatal.
E depois disse: - Coitada!
E eu: - Coitada, porquê?
E ele: - As mulheres fatais matam de amor e morrem de
solidão.
Falava demais o furriel.
A nossa história é só um desencontro Zulmira, nunca deu
certo. Quando eu te amava, tu até troçavas de mim; agora
que me procuras de noite na cama, eu sinto um frio tão
grande como se o meu corpo fosse um cadáver e tu tivesses vindo chorar sobre o meu caixão.

Novembro foi um mês que marcou a história
da ADFA, falámos do ano de 1974, precisamente
da efeméride associativa que vivemos no dia 23
de Novembro, nascimento do jornal ELO, que naquela época, como hoje, afirmava o direito à informação, como instrumento de reivindicação e
de união dos associados. Assim estabelecemos a
comunicação entre nós e a sociedade.
Outro momento importante foi o direito a uma
sede e assim, se consumou, também, nesse dia, a
ocupação do Palácio da Independência.
Chamo cidadania ao terceiro pilar, que a manifestação que nos levou do Palácio da Independência
a São Bento consumou o direito legitimo ao protesto, à revolta, o direito de escolher o caminho
Foi assim que os Conselheiros da Revolução, detentores do poder, tiveram que olhar para soldados e milicianos reconhecendo a razão da nossa
indignação… estávamos orgulhosos!
Por tudo isto quisemos assinalar com dignidade,
este primeiro marco de afirmação pública de cidadania, no ano em que evocamos os 50 Anos do
Inicio da Guerra Colonial.
Sua Excelência, o General Ramalho Eanes, membro
do Conselho de Estado e nosso amigo, concedeunos o alto patrocínio para a conferência proferida
pelo General Espírito Santo, “A Guerra Colonial
- Suas consequências no quadro das reparações
morais e materiais devidas aos Deficientes Militares”, que assinalou a nossa efeméride de 23
de Novembro e por isto, é justo, reconhecer aqui
e agora o profundo significado e nobreza deste
gesto por parte do primeiro ex -Presidente da Republica do regime constitucional, instituído pela
Revolução de Abril.
Devemos, assim, transformar esta página da nossa história em doação à Sociedade Portuguesa
como contributo da ADFA, para a mudança de
mentalidades que abra permanentemente o caminho à dignidade das Pessoas com Deficiência.
Alguns problemas ainda subsistem, daquela épo-

Delegações

Viseu
Exposição no Palácio do Gelo

Coimbra
Serviço de Leitura Para Deficientes Visuais”
da Biblioteca Municipal de Coimbra

Dê voz aos seus olhos,
nós dar-lhe-emos ouvidos!
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Este poderia ser o lema do “Serviço de Leitura Para Deficientes Visuais” da Biblioteca
Municipal de Coimbra. Este serviço é dirigido
por José Adelino Guerra, associado da ADFA
e por várias vezes dirigente da nossa associação, assim como da ACAPO.
Ali, em regime de voluntariado, alguns cidadãos emprestam os seus olhos e a sua voz
para que os utentes daquele serviço tenham
acesso aos livros em acervo naquela biblioteca.
Aos associados da ADFA e seus amigos fica
o convite para se dirigirem àquela biblioteca
para fazerem um teste de leitura e verem se
têm dotes de bom narrador.
José Adelino Guerra, associado
Aos associados da ADFA com deficiências vida ADFA, dirige este serviço
suais basta contactarem aquele serviço através do telefone 239702630 ou do e-mail: leitura.especial@cm-coimbra.pt para obterem uma
versão áudio dos seus livros preferidos ou receberem informação periódica sobre novos livros. Podem também utilizar o mesmo e-mail para sugerirem as suas preferências de leitura,
e aquele serviço encarregar-se-á de proceder ao seu registo áudio.
Um dos livros já gravados, e já disponível para ser ouvido, é o “Cacimbados” do nosso colaborador Manuel Bastos que também já pode ser acedido e descarregado da internet através
do site do seu autor www.cacimbo.blogspot.com.

Évora

ADFA – Campeões nacionais
absolutos
Nos dias 29 e 30 de Outubro decorreram, na
zona de Viseu, numa organização a cargo do
clube Ori-Estarreja, os campeonatos nacionais absolutos de orientação pedestre.
A ADFA fez-se representar com 33 atletas,
que mais uma vez mostraram o seu valor,
tanto em termos individuais como em termos colectivos.
Estes campeonatos apuravam os campeões
dos campeões e, depois de no sábado se disputarem as provas de qualificação, a equipa
da Associação apurou 14 atletas para o grupo dos 60 melhores que disputaram a final
e consequentemente o título de campeão
- quase 25% dos apurados!
Com um espírito colectivo muito forte, foi
alcançado o título maior em disputa – campeão nacional absoluto masculino. Para isso
contribuíram: Tiago Romão 3º; Luís Silva 4º;
Jorge Correia 7º; Santos Sousa 10º e Daniel
Pires 17º.
Na soma dos dois dias, a equipa da ADFA foi
também 1ª classificada com 3792 pontos deixando a 2ª equipa a distantes 245 pontos.
Os responsáveis da equipa da ADFA agradecem ao Comando de Instrução e Doutrina o
apoio com uma viatura para transporte dos

Testemunhos de reconstrução e liberdade
estiveram patentes em Viseu, no Palácio do
Gelo, entre 22 de Outubro e 2 de Novembro,
numa exposição que foi inaugurada pela
embaixadora de Timor-Leste, Natália Carrascalão, e na presença de D. Ximenes Belo,
do comandante do Regimento de Infantaria
14, do presidente da Delegação da ADFA em
Viseu, João Gonçalves, e de outras entidades civis e militares.
Uma década depois, os militares que integraram em 2001 o 2º Batalhão de Infantaria
(2º BI), comandados pelo tenente-coronel

Fernando Figueiredo, na missão militar e
humanitária das Nações Unidas (ONU), em
Timor Leste, voltaram a encontrar-se em Viseu, na parada do RI 14, revivendo memórias
de um tempo que restituiu aos timorenses
a alegria de viver e a esperança num futuro
melhor a liberdade.
Um dos objectivos da iniciativa foi “dar a
conhecer a cultura e as tradições do povo
Timorense, demonstrando um pouco da
realidade encontrada pelos militares do
2º Batalhão de Infantaria, do RI14, durante os últimos dez anos de missão”.

Breves

soa do comando Faustino, prestou-se homenagem a todos os comandos.

Combatentes de Arganil
No dia 30 de Outubro, a Associação de Combatentes do Concelho de Arganil realizou
mais um almoço-convívio comemorativo do
seu aniversário. Da iniciativa constaram um
encontro na Sede da Associação, uma homenagem aos mortos junto ao Monumento
aos Combatentes do Ultramar e um almoçoconvívio no restaurante “Monte Alto”.

Dia de Finados
no Regimento de Infantaria 14
Todos os anos, o Regimento de Infantaria
14 realiza uma cerimónia militar no dia dos
finados, no cemitério municipal de Viseu. As
cerimónias incluíram uma missa em sufrágio pelos militares falecidos, com honras
militares, na Capela do Cemitério e uma homenagem aos mortos em defesa da Pátria,
com deposição de coroa de flores no Talhão
dos Combatentes.
A ADFA esteve representada pela Direcção
da Delegação de Viseu.
A Associação de Comandos também evocou
os finados, no cemitério de Lourosa. Na pes-

Liga de Combatentes
Na comemoração do 93º Aniversário do
Armistício da I Grande Guerra em Viseu realizou-se, no dia 14 de Novembro, na Igreja
de Santo António, uma missa de sufrágio
pelos militares falecidos, seguindo-se
uma cerimónia de homenagem aos mortos em defesa da Pátria, com a deposição
de uma coroa de flores no Monumento da
Grande Guerra. No cemitério, no Talhão
dos Combatentes foram prestadas honras
militares. Em todas as acções a ADFA esteve presente.

Dia Internacional
das Pessoas com Deficiência
comemorado em Viseu
As associações de e para deficientes de Viseu, em colaboração com a Câmara Municipal, estão a preparar as acções para o Dia
Internacional das Pessoas com Deficiência,
que este ano vão ter lugar em diversos pontos da cidade.

Esperança – Solidariedade

JLuís Silva em prova (4º classificado)

atletas. “Sem este apoio seria muito difícil a
nossa presença no evento”, realçam os responsáveis.

Gala do Desporto
Decorreu em Arraiolos, no dia 19 de Novembro, no Pavilhão Multiusos daquela vila alentejana, a 6ª Gala do Desporto do Alentejo
Central, iniciativa promovida pela CIMAC
(Comunidade Inter-Municipal do Alentejo
Central).
Do Andebol ao Atletismo, da Orientação à
Esgrima, passando por muitas outras modalidades, foram 82 os desportistas homenageados, que alcançaram feitos a nível nacional e internacional na época 2009/2010.
Da equipa da ADFA/Évora foram 20 os atletas distinguidos com um bonito troféu e
com muitos aplausos com que a numerosa

“Timor – Uma Década Depois”

assistência os brindou.
O atleta Mário Duarte foi distinguido pela 6ª
vez, sendo talvez o único desportista a ser
homenageado em todas as Galas já realizadas.
Nesta Gala foram homenageados os desportistas que se classificaram num dos 3
primeiros lugares em campeonatos nacionais e que representem clubes do distrito
ou, representando outros clubes, tenham
nascido no Distrito.
Para a 7ª Gala, a ADFA tem consigo 33 atletas que reúnem condições de ser homenageados.

Escrevo esta notícia no dia e na hora em que Portugal se qualifica para o Europeu
2012, ganhando à Bósnia por 6-2 e com isso deu um pontapé na crise, os nossos
jogadores souberam e quiseram ser solidários em dar aos portugueses a esperança de que a crise em Portugal vai também rapidamente chegar ao fim se todos
os portugueses tiverem esperança e souberem ser solidários, com certeza que o
amanhã vai ser melhor.
Também a ADFA vive, talvez, uma das maiores crises da sua história. Crise mais
preocupante ainda pela falta de valores. Uns que se perderam, outros que não
são aproveitados, outros que já pereceram e que nos fazem imensa falta, outros
que se afastam revoltados por não verem os seus direitos actualizados e outros
reconhecidos, esvaziando-se assim a esperança no amanhã melhor.
Para debater a crise, reuniu a Direcção da Delegação de Viseu com os seus associados, analisando ao pormenor o país, o qual se achou que a família deficiente militar em nada contribuiu para a crise e por isso acha-se que essa responsabilidade
cabe e só aos políticos incompetentes, que tão mal têm governado Portugal.
Na reunião foram analisados diversos pontos da vida associativa e a dado momento foi apresentada uma proposta que apresenta como solução fazer prevalecer à ADFA, fazer valer a proposta apresentada por Viseu na Assembleia-Geral na
Academia Militar, em Lisboa, em 2010, e a 17 de Abril de 2011, no Palácio da Independência, única proposta que tem conteúdo, que é solidário, que defende e exige
do Governo o reconhecimento dos direitos de toda a família deficiente militar. Só
assim se entende uma ADFA firme, perfeita e solidária, ao serviço de todos.
Com o desenvolvimento da reunião foram debatidas as dificuldades do tratamento associativo, legislativo, que grassa dentro da ADFA, dando a entender que a
crise vai continuar, a esperança está a desvanecer-se e a solidariedade da rede
solidária fica só pelo papel já que na prática não existe e a continuar assim nunca
vai existir.
Foi debatida ainda uma segunda proposta que se considerou ser seguidora da
primeira, no sentido de os responsáveis da ADFA Delegação de Viseu continuarem
a desenvolver esforços junto da Direcção Nacional no sentido desta fazer ver ao
Governo a idade avançada dos deficientes militares e que os problemas da família
deficiente militar todos sem excepção se quer, se exige serem resolvidos já! Só
assim a ADFA tem direito de aplicar no seu vocabulário do dia a dia a palavra Solidariedade. Todos unidos, acreditamos que vamos vencer.
Feliz Natal e próspero Ano Novo.
João Gonçalves

Delegações

SERVIÇOS

Lisboa

Secretariado e
Apoio aos Órgãos Sociais
e aos Núcleos

Conselho da Delegação de Lisboa
No dia 10 de Novembro, reuniu-se o Conselho da Delegação para debater e aprovar o Plano Operacional e o Orçamento para o ano de
2012. Na reunião associativa realizada no Auditório Jorge Maurício,
na Sede, em Lisboa, os conselheiros ﬁzeram
várias recomendações à Direcção da Delegação e também manifestaram a sua preocupação em relação aos momentos difíceis que o
País atravessa.
A Direcção da Delegação lembrou aos conselheiros que “pertencemos a uma geração que
foi obrigada a acordar cedo e que tem que
dormir pouco para que os nossos direitos estejam sempre salvaguardados”.
Para o Conselho de Delegação e para a Delegação de Lisboa, “o Decreto-Lei 43/76 será
sempre intocável. Por isso o I.A.S. (Indexante
Apoios Sociais) e outras violações deste decreto terão que ser resolvidos.
O Conselho de Delegação realçou ainda que a
resolução aprovada na Assembleia-Geral Na-

Grande Noite de Fados

ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2012

MDN garante carácter indemnizatório das
deﬁcientes das Forças Armadas

COMISSÃO PARLAMENTAR DE DEFESA
NACIONAL SOLIDÁRIA COM DEFICIENTES
MILITARES

A ADFA recebeu um contacto telefónico da adjunta do gabinete do secretário de Estado-adjunto e da Defesa Nacional,
Marta Leal, a conﬁrmar a garantia do carácter indemnizatóio das pensões dos deﬁcientes militares,
As pensões dos DFA não vão ter cortes nos subsídios. É a
garantia dada pelo ministro da Defesa Nacional, José Pedro
Aguiar-Branco, através de esclarecimento emitido pelo seu
Gabinete enviado às redacções dos órgãos de comunicação
social, no dia 28 de Outubro, depois de o PS ter dirigido um
equerimento ao ministro das Finanças sobre a matéria, considerando que a proposta de Orçamento “não é clara” quanto
aos DFA. A Comissão Parlamentar de Defesa Nacional apresentou um relatório que colheu o consenso de todos os paridos ali representados, em que aﬁrma que “a concretização
desta medida poderia atentar contra o carácter indemnizaório das suas subvenções, consagrado em lei e objecto de
consenso nacional”.
O ministro clariﬁcou que “os Deﬁcientes das Forças Armadas
não estão abrangidos na suspensão de subsídios de férias e
de Natal, prevista na proposta de Lei do Orçamento de Estado
para 2012”.

DIA DE REIS

A Delegação de Lisboa convida todos os associados, familiares, amigos e trabalhadores
para o convívio do Dia de Reis,
que vai realizar-se no dia 6 de
Janeiro de 2012, às 16h30,
com bolo rei e vinho do porto,
no bar da Sede Nacional.

SÃO MARTINHO

Realizou-se
no bar
ANIVERSÁRIO
DO ELO

da Sede
da
ADFA,
no
dia
11
de NoGeneral Espírito Santo
vembro, a festa de São Martinho, num magusto com
castanhas assadas e cozidas, água-pé, vinho e jeropiga. Houve uma boa afluência
de associados.

Serviço de Acção Social
Dra. Ana Machado (Assistente Social)
servico.social@adfa-portugal.com

Serviços Jurídicos
Dra. Inês de Castro – Fax – 217512660
Por marcação prévia na secretária da Delegação de Lisboa
i.castro@adfa-portugal.com
gabjur.adfa.lisboa@gmail.com

A Delegação de Lisboa realizou a 18 de Novembro, mais uma
noite de Fados no restaurante da Sede Nacional, como já vem
sendo habitual. O evento incluiu jantar e ceia.
Após o jantar, iniciou-se o espectáculo, pelas 21h00, com três
fadistas, um humorista que tocou cavaquinho e dois guitarristas, além do apresentador, o associado José Parreira, “uma
mais valia com a sua boa disposição”.
Durante a primeira parte, todos os associados e amigos da
ADFA ficaram deslumbrados com o profissionalismo dos artistas e apresentador. A ceia trouxe à mesa caldo-verde, chouriço
assado e broa de milho.
O espectáculo continuou com animação e boa disposição. A
Direcção da Delegação deixou “uma palavra de apreço ao apresentador que, mesmo em estado de convalescença, não deixou
19 DE DEZEMBRO
de dar a animação e boa disposição como só ele, entre nós,
Visita
do ministro
sabe fazer.
Um bem-haja
ao amigo
José Parreira”.
pensões
dos

O ministério precisou ainda que, no caso dos deﬁcientes das Forças Armadas que acumulem a pensão de DFA com a pensão da
carreira contributiva, a esta segunda aplica-se o regime geral.
No dia 21 de Outubro, a ADFA enviou a todos os grupos parlamentares um documento com uma análise preliminar da situação, no sentido de acautelar o carácter indemnizatório das
pensões dos DFA.
A ADFA enviou ao SEADN uma exposição sobre o assunto, no
dia 28 de Outubro, realçando que “a medida não afecta os deﬁcientes militares, desde logo atendendo à especiﬁcidade das
normas que regem os direitos deste universo, decorrentes da
reparação moral e material que o Estado reconhece aos que se
deﬁcientaram no cumprimento do serviço militar obrigatório”.
Segundo o documento enviado, entende a ADFA que, “acompanhando o princípio do carácter indemnizatório das pensões dos
deﬁcientes militares, que as viúvas deveriam manter o direito a receber o subsídio por morte daqueles, pelo valor da pensão base.
Sobre o regime das acumulações das pensões de DFA com
as de reforma da segurança social, as de pensões pagas
por entidades gestoras de fundos pensões ou as de planos
de pensões de entidades públicas, a ADFA considera que
“os deﬁcientes militares devem ser excepcionados, garantindo-lhes o direito ao trabalho, constitucionalmente
consagrado”. RV

na ADFA

Sob o alto patrocínio do ex-Presidente da República,
general Ramalho Eanes, vai realizar-se, no dia 23 de
Novembro, na Sede Nacional, em Lisboa, a conferência
“A Guerra Colonial - Suas Consequência no Quadro das
Reparações Morais e Materiais Devidas aos Deficientes Militares” que será proferida pelo general Espírito
Santo, no âmbito da evocação dos 50 anos do início da
Guerra Colonial.
A conferência tem lugar no dia em que se comemoram os 37
anos de publicação ininterrupta do ELO.
Pelas 15h00 do dia 23 de Novembro o encontro também vai
incidir sobre a “obtenção da Sede Nacional (Palácio da Independência)” e sobre a edição do número 0 do ELO, na primeira manifestação pública dos deﬁcientes militares.
Depois da conferência vai decorrer uma cerimónia de outorga pública à ADFA do Certiﬁcado de Qualidade (Norma NP
EN ISSO 9001:2008). RV
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da Defesa Nacional à ADFA

O ministro da Defesa Nacional vai visitar a Sede Nacional da ADFA, em Lisboa, na sequência do convite
feito pela Associação durante a audiência no dia 9 de
Setembro.
A ADFA oﬁcializou o convite e solicitou que a visita à
Sede Nacional tenha lugar no dia 19 de Dezembro, data
em que se comemora o terceiro aniversário da condecoração da ADFA com a Ordem da Liberdade pelo Presidente da República.
O ministro da Defesa Nacional vai presidir à Sessão Solene em que será proferida uma conferência pelo escritor Eduardo Lourenço, no âmbito da evocação dos 50
anos do início da Guerra Colonial.
A cerimónia conclui-se com o descerramento de uma
placa alusiva à visita do governante aos Serviços da
Sede Nacional.

VOTOS
DE FELIZ
NATAL E
BOM ANO
DE 2012

TEM
COMENTÁRIOS
...

RV

Os Órgãos Sociais da Delegação de Lisboa, desejam a todos os associados, familiares e trabalhadores, UM FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO DE 2012.
“Participa para ajudar a criar uma ADFA
mais justa e solidária”, apela a Direcção
da Delegação de Lisboa.

Serviço de Animação
Cultural, Desporto
e Lazer (SACDL)
Secção de Pesca
Secção de Ciclismo
Pedro Rodrigues

Restaurante/Selfservice
Segunda a sexta-feira das 12H15 às 14H15
(Nota: área aberta a associados, familiares
e amigos, podendo ser efectuada marcação
prévia tanto para área do self-service, como
para a área do restaurante.)

Serviço de Bar
Segunda a sexta-feira das 08H00 às 17H30
(Nota: O Bar está aberto a associados, familiares e amigos)

Clínica
Atendimento e Marcações:
Conceição Valente – Telef: 217512612 de 2ª a
6ª das 9:00 às 17:30

Medicina Geral
Dr. Fernando Brito, 2ª às 12:00 e 5ª às 11:00

Urologia/ Andrologia
Dr. Paulo Vale 3ª Quinzenal às 13:00

Psiquiatria
Dra. Margarida Botelho, 2.ª das 9:30 às
16:30 e Dr.ª Zaida Pires, 3ª. e 5.ª das 15:00
às 18:00

Psicologia
(Stress de Guerra)
Dr.ª Teresa Infante, Todos os dias das 08:00
às 17:00

Medicina Dentária
Dra. Inês Figueiredo, 2ª e 3ª das 9:00 às 12:30,
Protésico, Sr. Carlos Lopes, 4ª às 9:30

Fisiatria
4.ª às 11:00

6LJDQRVQR
RXQR

Fisioterapia
Sargento-mor Henrique Louro
Todos os dias das 9:00 às 13:00
Fisioterapeuta Patrícia Mascate
Todos os dias das 14:00 às 18:00

Terapia da Fala
José Paulo Arruda, 4.ª às 11:00

Análises Clínicas
3ª das 9:00 às 10:00
Os Serviços Clínicos estão abertos a privados, mediante marcação prévia. As marcações devem ser
efectuadas através de Ana Lúcia, para o número acima mencionado. Estacionamento gratuito, dentro
do horário de funcionamento da clínica.
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A fechar

Pedro Rodrigues
direccao.del.lisboa@adfa-portugal.com

Santos Silva, Ana Lúcia e Elisabete Carvalho
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Associação dos Deficientes das Forças Armadas

Breves

cional Extraordinária de 6 de Novembro de 2010 sobre os Deﬁcientes em Serviço, “terá que ter uma resposta concreta e em tempo útil
por parte do Governo”.

Especial
No Norte lembraram-se os 50 anos do início da Guerra Colonial
A Delegação do Porto, em parceria com a Associação Museu de Guerra Colonial, deu a conhecer diversas facetas nos
teatros da Guerra de Angola, Moçambique e Guiné com a
apresentação da exposição “Guerra Colonial, uma história
por contar”, em diversas cidades do norte.
Chaves foi a primeira a receber a exposição e teve, desde
logo, uma visita de relevo, a do actual primeiro-ministro Passos Coelho, ainda na altura candidato em campanha eleitoral.
Seguiu-se a cidade da Lixa onde a realização teve a colaboração do Núcleo local da Liga dos Combatentes e, tal como
referimos na altura nas páginas do ELO, foram muitos os visitantes a tomar contacto com a exposição.
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A EXPOSIÇÃO EM SANTA MARIA
DA FEIRA
A comunidade escolar de Santa Maria da
Feira acolheu a exposição sobre a guerra
colonial na Escola Secundária da Feira,
onde esteve exposta de 23 a 28 de Novembro. Teve a sua apresentação no dia 25
com a presença da vereadora da Cultura,
Cristina Tenreiro e do provedor municipal
dos cidadãos com deficiência, José Ribeiro, que fizeram intervenções alusivas ao
significado da iniciativa.
Estiveram presentes associados e dirigentes da Delegação do Porto e da Associação
do Museu da Guerra Colonial, para além
de muitos alunos, pois que este estabelecimento é frequentado por cerca de 1700
estudantes.
No mesmo acto, grupos de alunos das
escolas da Feira, de Fiães e de Arrifana,
apresentaram trabalhos sobre o tema,
resultantes de pesquisas por eles desenvolvidas, bem elaborados, e que demonstraram o interesse que o tema já desperta
na comunidade escolar.
Conjuntamente com o espólio do Museu
da Guerra Colonial exposto, organizado
metodologicamente, descrevendo o itinerário do combatente na guerra colonial de
1961 a 1974 que é constituído por textos,
documentos e material iconográfico (fotografias, objectos, recordações, armamento, fardamento e outros) recolhidos
no baú do combatente, esteve exposto um
painel concebido e organizado por alunos
da escola da Feira que foi muito apreciado
pelos visitantes, dada a sua originalidade
e criatividade. Desde logo foi solicitado à
Escola que o oferecesse à ADFA para ser
colocado no espaço do seu Núcleo local
como recordação deste evento em terras
de Santa Maria.

GUERRA COLONIAL – DO TABU À
NARRATIVA
DA MEMÓRIA
Com o apoio da Câmara Municipal
de Santa Maria da Feira, tal como
havia acontecido com a exposição
na Escola Secundária, realizou-se
no Sábado, dia 26 de Novembro, no
Auditório do Convento dos Lóios, o
Colóquio/Debate “Guerra Colonial
– Do Tabu à Narrativa da Memória”
que teve a participação de associados da ADFA, docentes da várias escolas e universidades para além de
elementos da população local.
A abertura foi feita pela vereadora
da Cultura da Câmara Municipal de
Santa Maria da Feira, Cristina Tenreiro e pelos presidentes da DN e da
Delegação do Porto, José Arruda e
Abel Fortuna, os quais salientaram
a importância do tratamento desta
problemática, nos 50 anos do início
da guerra.
No primeiro painel da manhã foi
orador José Ribeiro que fez o enquadramento histórico da descolo-

Neste mês de Novembro a exposição esteve patente em Viana do Castelo, no átrio da Biblioteca Municipal local, onde se
enquadrou com harmonia no espaço projectado pelo Arquitecto Sisa Vieira.
A abertura foi no Sábado, dia 12 e teve a presença da
vereadora Ana Margarida, em representação do executivo municipal que, perante dirigentes e associados da
Delegação, lembrou alguns factos do período da guerra
colonial e saudou a ADFA pela iniciativa, assim como fez
referência ao trabalho de José Manuel Lages que, sendo
natural de Viana do Castelo, tem dignificado a sua terra
natal com o trabalho desenvolvido no Museu da Guerra
Colonial.

nização efectuada pelos países europeus,
pós segunda guerra mundial, e dos factos
relacionados com a política do Estado
Novo que conduziu ao desencadear da
guerra colonial e ao seu perpetuamento
até ao 25 de Abril.
Seguiu-se uma comunicação de José Manuel Lages, do Museu da Guerra Colonial,
que através da apresentação de documentos que fazem parte da exposição,
evidenciou os vários tabus que vigoraram
ao tempo do Estado Novo, sublinhando o
trabalho que continua a ser desenvolvido
pelo museu para preservar, estudar e divulgar este período da história de Portugal.
No segundo painel, Manuel Lopes Dias,
segundo vice-presidente da DN, falou da
ADFA como memória viva da guerra colonial e do papel que a nossa Associação
teve no rasgar dos tabus e no abrir portas
à cidadania, à reabilitação e à reintegração social dos deficientes militares, antes
e após 25 de Abril.
À tarde o colóquio foi enriquecido com as
comunicações dos investigadores do Centro de Estudos Sociais da Universidade de
Coimbra, Bruno Serra Martins e Margarida
Calafate Ribeiro, logo após a apresentação
do trabalho fotográfico de Tommazo Rada,
fotojornalista, realizado com associados
da ADFA.
Bruno Sena Martins, apresentou um trabalho designado “A Guerra Colonial e os
Deficientes das Forças Armadas: Memórias e Espectros” em que pôs em relevo os
DFA como expressão viva de um trauma
colectivo que a ordem social democrática
quis esquecer.
Por seu lado, o trabalho apresentado por
Margarida Calafate Ribeiro sobre o tema
“Os Filhos da Guerra Colonial: pós-memória e representações”, pôs em evidência a
necessidade da memória da guerra colonial passar para o espaço público, dado
que nenhuma sociedade poderá projectar

Também no decorrer da inauguração se registou um facto
digno de realce: um ex-combatente, ao ver-se numa das
fotografias quando prestava a sua comissão de serviço
em Cabinda, no norte de Angola, usando uma camisola
com a figura de Che Guevara, dirigiu-se a casa, onde ainda a guardava e ofereceu-a ao Museu da Guerra Colonial.
Este gesto ilustra a relação afectiva que ainda prevalece,
muitas dezenas de anos depois, nos que estiveram nos
teatros de guerra coloniais com as suas memórias desses
tempos.
A exposição foi muito visitada porque o local onde esteve é
um espaço de cultura, muito frequentado por jovens estudantes.
Foto Delegação do Porto

bem o seu futuro sem conhecer o seu passado.
No último painel, Margarida Calafate Ribeiro apresentou um outro trabalho sobre
“Poesia da Guerra Colonial: uma ontologia do ‘eu’ estilhaçado” e a psicóloga

da ADFA, Graciete Cruz, dissertou sobre
“Artes como Terapia – uma experiência na
Delegação do Porto”, apresentando como
exemplo três obras criadas no Centro de
Actividades Ocupacionais da ADFA no Porto, por deficientes militares.
Apesar de longo, o debate conseguiu manter todo o dia os assistentes interessados nos vários temas
abordados, tendo sido uma jornada de reflexão sobre a Guerra Colonial, deixando a descoberto vertentes que ainda estão por estudar.
Porém, e tal como ficou assinalado
na sessão de encerramento, é absolutamente necessário que se
faça a narrativa da memória para
que a Guerra Colonial deixe de ser
uma realidade silenciada.

EXPOSIÇÃO NO PORTO
A exposição “Guerra Colonial,
uma história por contar” deixou
Santa Maria da Feira para, culminando o ciclo de exposições deste ano, ser exposta na Delegação
do Porto.
A inauguração foi no dia 3 de Dezembro e estará patente até ao
dia 17.

Delegações
Porto

Mensagem do CEME sobre os deﬁcientes militares
no Dia do Comando do Pessoal
O Comando do Pessoal do Exército realizou as cerimónias
comemorativas do seu dia festivo, em 25 de Novembro, nas
suas instalações no Quartel de Santo Ovídio, antigo Quartel-General da Região Militar do Norte. As comemorações
constaram de uma Missa Solene na Igreja de Nossa Senhora
da Lapa e de uma Sessão Solene em que foi lida uma mensagem do Chefe do Estado-Maior do Exército, tenente-general
Pinto Ramalho.
Nessa mensagem e reportando-se aos Deﬁcientes das For-

ças Armadas, o general CEME referiu: “o permanente acompanhamento dos processos de obtenção de qualiﬁcação em
Deﬁciente das Forças Armadas” como uma das acções desenvolvidas pelo seu Comando ao longo do ano.
Por sua vez o Comandante do Pessoal do Exército, tenente-general Luís de Medeiros referiu: “É de enaltecer
o grande empenho suplementar desenvolvido no sentido
de colocar em dia as largas centenas de processos relativos aos Deficientes das Forças Armadas, cujos atrasos

Convívios de natal na delegação
A época natalícia, tal como aconteceu nos anos anteriores, vai ser assinalada com um
conjunto de convívios, alguns dos quais se realizam há já cerca de duas décadas, sempre
com muito interesse por parte dos associados e familiares.

CONVÍVIO EM AROUCA
1 DE DEZEMBRO

CONVÍVIO EM SANTA MARIA DA FEIRA
8 DE DEZEMBRO
O almoço será na Unidade Hoteleira do
Inatel, em Santa Maria da Feira.
A concentração terá lugar nas instalações
do Núcleo.
No final do almoço haverá animação musical, seguida do partir do bolo.
A organização está a cargo da Direcção do
Núcleo.

CONVÍVIO EM CHAVES
10 DE DEZEMBRO
Os associados afectos ao Núcleo de Chaves juntam-se neste dia para o seu convívio anual, que tem lugar no Restaurante
Flor do Tâmega.
Como sempre, os transmontanos vão confraternizar reforçando o espírito associativo.
A organização está a cargo da Direcção do
Núcleo.

CONVÍVIO EM VILA REAL

CONVÍVIO EM VILA NOVA
DE CERVERA 18 DE DEZEMBRO
Como é tradicional, os associados do distrito
de Viana do Castelo efectuam o seu convívio
de Natal, ano a ano, em concelho diferente.
Desta vez coube a Vila Nova de Cerveira receber a “Família ADFA” do distrito, com o seguinte programa:
10h30 – Concentração junto à Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira;
11h30 – Missa na Igreja de
Reboredo;
13h00 – Almoço no restaurante “Braseirão do Minho”.
“Ainda que não sejam do
distrito, aproveitem para
visitar a linda Vila Nova de
Cerveira e conviver com as
gentes de Viana do Castelo”,
apela a ADFA.
A organização está a cargo do associado António Brito, com o apoio do associado Abílio
Pombal e da ADFA – Porto.

Foto Delegação do Porto

Torneio das estações em bilhar
O Torneio das Estações na modalidade de bilhar disputou-se
no dia 19 de Novembro no salão
de jogos, contíguo ao bar da
Delegação. A prova teve onze
participantes que, de eliminatória em eliminatória, sempre
bem disputadas, apurou dois
ﬁnalistas: o associado Secundino Oliveira e o elemento da
comunidade local Manuel Martins que, após uma renhida disputa saiu vencedor.
O torneio encerrou o calendário desportivo da Delegação
para este ano.

Natal solidário

A Junta de Freguesia de Ramalde, freguesia onde se encontra sediada a Delegação
do Porto, promove o “Projecto Ramalde
Solidário” com o objectivo de atender a
algumas das necessidades básicas da população da freguesia, que vive em situações de pobreza extrema, designadamen-

te os idosos em situação de isolamento e
as crianças.
A Delegação do Porto aderiu a esta campanha,
sendo um dos pontos de recolha de bens.
Adira a este movimento, mesmo que não
seja da freguesia, partilhando e entregando
o seu contributo na Delegação.

Consultas de ﬁsiatria no Hospital
Militar do Porto
Como o ELO já noticiou em edição anterior,
o Serviço de Medicina Física e Reabilitação
do HMR1 (Porto) está sem ﬁsiatra desde Outubro. A ADFA já denunciou a situação junto
das autoridades militares competentes e
tem vindo a acompanhar a evolução da situação junto da Direcção Clínica do Hospital
Militar.
Os deﬁcientes militares, pela especiﬁcidade

das suas necessidades de apoio clínico e de
ajudas técnicas, não podem contemporizar
por muito mais tempo o arrastar desta situação.
“Espera-se que seja deﬁnido o programa de
consultas para que os deﬁcientes militares
não sejam afectados por muito mais tempo
com a falta de ﬁsiatras”, lembra a Direcção
da Delegação do Porto.

37.º aniversário da delegação
Há 37 anos, mais precisamente no dia 7 de
Dezembro de 1974, um grupo de deﬁcientes
militares do norte reuniu-se nas instalações do
então Regimento de Infantaria do Porto, actualmente Escola Prática de Transmissões, para
reﬂectirem e debaterem as questões relacionadas com a sua reabilitação e reintegração
social, decidindo pela fundação da Delegação
do Porto.
A história da Delegação do Porto é rica, o seu
património associativo é por todos reconhecido e a sua coerência na defesa na dimensão
nacional da ADFA, alicerçada no princípio da
descentralização associativa, tem sido uma
das vertentes na consolidação do Projecto
Nacional da ADFA.
Todos sabem que os associados do Porto são

briosos, orgulhosos do seu passado e muito
participativos na vida associativa.
Os projectos que já desenvolveu com êxito,
nomeadamente o Centro de Reabilitação Proﬁssional de Gaia e os que ainda tem em mãos
fazem da Delegação do Porto um baluarte associativo.
Para comemorar este 37º Aniversário teremos
o seguinte programa:
Dia 7 de Dezembro, no Centro de Apoio Social
do Porto do IASFA, 18h30 missa em memória
dos associados falecidos. Será celebrante o
padre Abel Gonçalves, autor do livro “Catarse”
que ofereceu à Delegação para angariação de
fundos; 20h00 jantar evocativo com a presença
de entidades convidadas, representantes dos
Órgãos Sociais Nacionais e das Delegações.

Exposições
Neste mês de Dezembro estão patentes na
Delegação para serem visitadas as seguintes exposições:
- Guerra Colonial, uma história por contar,
de 3 a 17 de Dezembro. O espólio da Associação Museu da Guerra Colonial que esteve
em vários locais, como se noticiou neste jornal, pode ser visto agora na Delegação.

- Exposição/Venda de Natal do Centro de Actividades Ocupacionais, de 19 a 30 de Dezembro.
Durante este período estarão expostos para
venda aos interessados, obras e peças em
cerâmica produzidas neste Centro. Aproveite a oportunidade para oferecer uma lembrança aos seus amigos comprando peças
desta exposição, ajudando a ADFA.

TIPOGRAFIA ADFA
Trabalhos Gráﬁcos

A Tipograﬁa da ADFA está apetrechada para fazer todo o tipo
de trabalhos em: fotocomposição, tipograﬁa, offset, montagem,
impressão e encadernação
Largo do Outeirinho da Amendoeira (Campo de Sta. Clara) – 1100-386 - LISBOA – Portugal
Tel.: 218 822 480 – Fax: 218 822 486

http://tipograﬁa.adfa-portugal.com
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Os associados dos concelhos de Arouca, Vale de
Cambra e Sever do Vouga
escolheram a localidade
de Chão de Ave para o seu
almoço anual.
A concentração será às
12h30, junto ao restaurante com o nome da localidade, sendo mais um momento em que estes associados vão demonstrar uma forte
participação, como é costume.
Quando esta edição do ELO sair, já se terá
realizado, pelo que se dará notícia na próxima edição, conjuntamente com os restantes.
A organização está a cargo do associado
David Silva.

17 DE DEZEMBRO
Este ano o convívio anual dos associados de
Vila Real e do Peso da Régua, vai ocorrer em
São Martinho de Anta, concelho de Sabrosa,
com o seguinte programa:
11h00 – Concentração no largo principal de
São Martinho de Anta/Sabrosa;
11h30 – Visita ao museu Aires Torres, em Parada de Pinhão, conduzida
pelo presidente da Câmara,
com passagem pelo centro
interpretativo de Miguel
Torga, natural de São Martinho e cuja obra é do arquitecto Souto Moura;
12h30 – Almoço no restaurante local.
A organização está a cargo dos associados António Cardoso e José
Martins.

provocados pela morosidade própria dos trâmites obrigatórios, constituem constrangimentos altamente sensíveis e penosos tanto para a Instituição como para os
sujeitos visados.”
A ADFA fez-se representar nesta cerimónia pelo elemento
da Direcção da Delegação do Porto, José Reis Martins, dado
que é esta Delegação que articula as questões dos deﬁcientes militares com a Direcção de Administração dos Recursos
Humanos.

Destaque

Celebração do Armistício de 1918
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Durante as cerimónias do 93º Aniversário
do Dia do Armistício, do 88º Aniversário da Liga dos
Combatentes e do 37º Aniversário do Fim da Guerra do Ultramar,
11 de Novembro, junto ao Monumento aos Combatentes do Ultramar, em Belém, Lisboa, José Pedro Aguiar-Branco, ministro da Defesa Nacional fez a evocação dos “milhares e milhares de soldados
portugueses a quem tudo foi exigido”, lembrando “os que voltaram”, “os que ficaram deficientes ao serviço das Forças Armadas e
em nome de Portugal” e “aqueles que não regressaram”.
O ministro falava aludindo aos cem anos em que “combatemos
em mais de uma dezena de países. Das montanhas do Afeganistão
aos cenários de África. Da Flandres às cidades indianas”. Realçou
as “três gerações de soldados”, “milhares e milhares de combatentes”, rematando que “poucas famílias portuguesas não terão,
no livro da sua história, um militar, um sacrifício ou um acto de
heroísmo”.
Ao celebrar o Armistício que selou a paz e o fim da 1ª Guerra Mundial, o ministro da Defesa Nacional afirmou que, “aos soldados

de ontem, a República
reconhece-vos o extraordinário feito. Aos soldados
de hoje a República pedevos que o honrem. Que o
dignifiquem. Se uns conquistaram a democracia
outros têm de a construir.
Todos os dias. Nas palavras e nos actos”.
O general Chito Rodrigues, presidente da Liga
dos Combatentes, falou
sobre os momentos históricos evocados, referindo
também os projectos em
que a Liga está envolvida,
considerando que, a partir
do momento em que os
cidadãos vestiram a farda das Forças Armadas
Portuguesas, “assumiram
com o risco da própria
vida, deveres não exigidos ao cidadão comum. O Estado tornou-os
diferentes dos outros cidadãos, para a vida inteira, em deveres”.
O general afirmou que “cumpre ao Estado, quando necessário, garantir-lhes alguns direitos, mesmo que para além dos atribuídos
ao cidadão comum. Tal como não foram comuns os deveres que
cumpriram, alguns com o sacrifício da própria vida. Ajudámos
Portugal combatendo, a ultrapassar a guerra”.
“Quem apelida as crises que vivemos de guerra, económica, financeira e social, esquece o que são os horrores da guerra”, concluiu,
salientando que “Os combatentes, ao terem que suportar situações anómalas, são os primeiros a preferir a resolução das crises,
a terem que enfrentar situações de guerra”.
Depois das intervenções das entidades oficiais, teve lugar a imposição de condecorações, com destaque para o major António Cor-

Fotos Farinho Lopes

reia, psicólogo clínico ligado ao Centro de Estudos e Apoio Médico
Psicológico e Social da Liga dos Combatentes e recentemente
colaborador da ADFA.
No evento também estiveram presentes o chefe de Estado-MaiorGeneral das Forças Armadas, general Luís Araújo, o secretário de
Estado Adjunto e da Defesa Nacional, Paulo Braga Lino, e outras
entidades civis e militares, portuguesas e estrangeiras.
Durante as cerimónias foi feita uma invocação religiosa, em honra aos mortos em campanha, seguida de deposição de coroas de
flores.
A cerimónia terminou com o desfile da força constituída por pelotões dos três ramos das Forças Armadas.
A ADFA fez-se representar pelo presidente e pelo 1º vice-presidente da DN, José Arruda e Garcia Miranda.
RV

Destaque

das Forças Armadas

José Arruda, presidente da DN, em declarações ao ELO
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Aludindo às várias questões que a ADFA tem trazido a público, quanto aos
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militares, foram também
focadas as pensões indemnizatórias dos deficientes
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“não vão ser abrangidas
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de Natal e de Férias”.
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ADFA na SIC

da Defesa Nacional à ADFA
Visita do ministro
da Defesa Nacional à ADFA

Destaque
“A Guerra Colonial - suas consequências no quadro das reparações
morais e materiais devidas aos Deficientes Militares”

O presidente da DN no uso da palavra

Gen. Espírito Santo
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Fotos Farinho Lopes

A ADFA realizou, no
passado 23 de Novembro, uma
Conferência intitulada “A Guerra
Colonial - suas consequências no
quadro das reparações morais e
materiais devidas aos Deficientes
Militares”, sob o alto patrocínio
do ex-Presidente da República,
general Ramalho Eanes. O evento
teve lugar na Sede Nacional da
ADFA – Auditório Jorge Maurício
e contou com a alocução do general Gabriel Espírito Santo, no
quadro da evocação dos 50 anos
do início da Guerra Colonial.
À Conferência proferida pelo
general Gabriel Espírito Santo
(reproduzida na página ao lado,
em versão reduzida), seguiu-se,
a cerimónia pública de outorga à
ADFA do Certificado da Qualidade
– Norma NP EN ISO 9001:2008
pela APCER.
Durante aquela parte da cerimónia, o presidente da APCER, Fernando Caldeira Santos, referiu que “a ADFA é uma referência para
o Povo Português, pois nunca nos devemos esquecer que os militares emanam da essência de uma Nação, o seu povo, e como
tal devem ser respeitados e tratados com dignidade pelas Instituições do Estado”.
Considerando “um privilégio e uma honra poder estar perante
vós para proceder a entrega formal do Certificado do Sistema de
Gestão da Qualidade, de acordo com a Norma ISO 9001/2008, no
âmbito da representação nacional e internacional dos associados efectivos da ADFA, cuja deficiência resultou de acidente ou
doença adquirida e/ou agravada durante a prestação do serviço
militar, bem como os que, a data da morte do deficiente, com ele
vivam em regime de economia comum e os filhos menores e/ou
com deficiência permanente”, o presidente da APCER lembrou
que a certificação se trata de uma ferramenta para a “melhoria

Presidente da APCER

Mensagem do general
Ramalho Eanes

 osé Arruda entrega lembrança
J
ao conferencista

da organização interna, da imagem, o aumento da motivação dos
colaboradores, o aumento da produtividade e reduqão de custos,
o aumento da eficácia dos processos e sobretudo o aumento da
satisfação e da confiança dos utentes”.
Durante a conferência foi evocada, pelo associado António Guerreiro Calvinho, primeiro director do ELO, a efeméride de 23 Novembro de 1974 (obtenção da 1ª Sede Nacional – Palácio da Independência; edição do nº 0 do Jornal ELO - primeira manifestação
pública dos Deficientes Militares). O momento foi de festa e de
celebração, com as lembranças dos tempos em que a mobilização
associativa muito conseguiu pelos direitos dos deficientes militares e suas famílias.
O general Ramalho Eanes, impossibilitado de estar presente no
evento, enviou uma mensagem que foi lida na cerimónia e que o
ELO reproduz na íntegra (ver caixa).
A cerimónia culminou numa pequena festa em que se cantou os
parabéns ao ELO, no restaurante da Sede. RV

O ELO celebrou o seu aniversário

Sei que seria obrigação minha, obrigação que, aliás, com
muito gosto satisfaria, participar presencialmente na
comemoração do 37º aniversário da fundação da ADFA.
Não poderei, no entanto, fazê-lo por razões de saúde.
Desejando, no entanto, marcar presença de apreço e
consideração pela ADFA e pelo seu trabalho de profundo sentido social, pedi ao camarada Sr. General Espírito
Santo, militar e intelectual de relevante erudição e mérito, que me representasse na Conferência “A Guerra Colonial – Suas consequências no quadro das reparações
morais e materiais devidas aos Deficientes Militares”.
Seguro estou do especial interesse da sua intervenção
para a ADFA, para a Instituição Militar e, se sobre ela se
quiserem debruçar, para a Sociedade Civil e para o Estado.
Felicito a ADFA, em especial a sua direcção, pelos seus 37
anos de luta pelo reconhecimento dos direitos dos Deficientes das Forças Armadas ao reconhecimento social e
político da Nação e, consequentemente, ao direito inalienável à dignidade, à reabilitação e à participação activa
na comunidade.
Felicito a ADFA, em especial a sua direcção, pelo percurso de afirmação e crescimento desenvolvido nesse
período, em que inúmeras foram as dificuldades, muitas as incompreensões e não poucas as resistências e
desconfianças, que só foram ultrapassadas devido à sua
determinada, mas, quase sempre também, prudencial
luta social.
Felicito a ADFA pela credibilidade social que merece e
pelo prestigio social de que desfruta, nacional e internacionalmente.
Felicito-a, ainda, porque soube mostrar que a responsabilidade da guerra, sobretudo da guerra injusta, cabe
aos governantes dos países e nunca aos combatentes.
Quando estes entram na guerra, fazem-no obedecendo
ao poder político, mas só o fazem com empenho e assumido risco quando sentem estar a responder a um apelo
da Nação.
Felicito a ADFA, também, porque, ao criar uma associação independente do poder político, credibiliza-se perante a restante Sociedade Civil e o Estado e, ao conseguir,
para ela, o estatuto de interlocutor social contribui para
o seu fortalecimento.
Aos combatentes presentes nesta sessão e aos cerca de
13.000 associados da ADFA – a todos aqueles a quem a
Nação tanto deve – apresento o meu muito respeito e a
minha gratidão. Saibamos nós, portugueses, olhar para
todos, sem distinções, como exemplo de amor à Pátria e
agradecer-lhes tudo o que fizeram por Portugal.

Destaque
«A Guerra Colonial – suas consequências no quadro das reparações
morais e materiais devidas aos Deficientes Militares»
comportamentais do conflito violento (biológicas e psicológicas, do instinto da agressão,
do comportamento animal e outras) e macro
comportamentais da violência que conduzem à
guerra internacional, com relevo para a ciência
política e as várias correntes de pensamento
que orientam a política e as teorias das relações internacionais (realistas ou idealistas e os
seus desenvolvimentos clássicos e modernos).
(.........)
As consequências da guerra são mais evidentes. Lêem-se na História, observam-se nas imagens diárias, sentem-se quando observamos
muitos dos sentados neste auditório e outros
que sofrem em casa.
A guerra que nos interessa para este Encontro
é a que aqui se designa por guerra colonial,
outros designam por guerra do ultramar e que
pessoalmente costumo classificar como as
últimas campanhas do Império. Império que a
História, no seu percurso, e os povos nas suas
percepções do mundo, foram encarando de
formas diferentes. Império que quando o conflito violento eclodiu em 1961 era encarado pela
História como colonialismo, qualquer que fosse a roupagem que lhe quisessem vestir e que
os povos percebiam como opressão, contrário
ao espírito de autodeterminação expresso na
Carta das Nações Unidas saídas da II Guerra
Mundial.
As causas do conflito violento resultaram da
vontade de autodeterminação dos povos oprimidos e do erro estratégico da direcção política
em Portugal, ao tempo, por não ter concebido
uma Grande Estratégia para os tempos de mudança que comandavam o mundo.
(…....)
As consequências da guerra, em Portugal,
foram especialmente sentidas por uma juventude masculina que foi conscrita e mobilizada
para combater uma guerra distante do solo
pátrio, seguindo o modelo de todos os conflitos em que o País se envolveu no século XX
e que pagou com sangue e traumas erros de
decisão política. Por Quadros Permanentes
das Forças Armadas que comissões prolongadas e frequentes desmotivaram e revoltaram. Por gentes que tiveram de abandonar os
territórios onde tinham nascido e trabalhado,
deixando teres e haveres para trás. Nos territórios onde se travaram provocaram milhares
de refugiados e deslocados, despovoamento
de regiões produtivas, crescente envolvimento das suas populações num conflito que as
dividia entre a fidelidade aos seus interesses
ou a acomodação ao poder instituído.
A guerra desviou recursos. Embora os indicadores de desenvolvimento apontem para um
crescimento económico quer em Portugal quer
nos territórios com guerra no tempo prolongado que durou, falta verificar qual teria sido o
desenvolvimento se a guerra não tivesse acontecido e se os recursos utilizados tivessem sido
desviados para outros fins.
A guerra teve como consequência para a História o nascimento de mais algumas nações
independentes e para os portugueses o renascimento de um forte sentimento de Liberdade
e a procura de um regime constitucional que o
materializasse. A guerra fez nascer o espírito do
25 de Abril, que a terminou e devolveu ao povo
português o direito de escolher o seu futuro.
Condenar a guerra, tentar regulá-la por leis,
procurar minimizar os efeitos sobre as suas
vítimas ou reconhecer o sacrifício daqueles
que nela combateram acompanham a história
da humanidade, parecendo continuar o debate
sobre a vida ou a morte, nos campos da religião,
da filosofia ou do direito.
Os povos sempre celebraram os seus mortos
na guerra, como o atesta o discurso de Péricles perante os atenienses e relatado por

Tucídides na sua Guerra do Peloneso ou se
materializa nos monumentos e lápides que recordam batalhas. É o culto de heróis e mortos,
que a humanidade tardou a transportar para
o culto daqueles que continuavam vivos mas
incapazes de viver a vida, e que só foi iniciado
quando, no século XVII, a natureza da guerra
e dos combates mostrou que aqueles que sobreviviam com ferimentos graves ultrapassavam os mortos.
Novas concepções de estado e de sociedade
condicionaram governantes a reconhecerem quem se tinha sacrificado pelo interesse
comum. A França de Luís XIV foi pioneira na
adopção de medidas que recompensassem
moral e materialmente os militares que se tinham incapacitado na guerra ou que estavam
demasiado velhos para continuarem a lutar
e em 1670 foi construído o edifício Les Invalides que ainda hoje mantém a sua missão,
acrescentando-lhe um hospital para grandes
deficientes militares. A Inglaterra de Carlos II
seguiu o mesmo caminho e em 1680 foi fundado o Hospital de Chelsea, que mantém a sua
missão inicial com funções mais alargadas.
Em Portugal, sob o patrocínio da princesa Maria Francisca de Bragança, iniciou-se em 1792
a construção de um edifício para albergar antigos combatentes e militares inválidos, que
foi inaugurado em 1827 com a designação de
Asilo de Inválidos Militares de Runa. Durante
anos incluído na estrutura do Exército manteve a sua missão. Hoje, na estrutura do Instituto
Social das Forças Armadas, tem a sua missão
modificada.
Os mortos e inválidos da I Grande Guerra levaram à criação em Portugal da Liga dos Antigos
Combatentes e a promulgar alguma legislação
que tentasse minorar os sofrimentos daqueles
que tinham combatido na Guerra. Monumentos
aos mortos perduram em quase todos os municípios do País e a Liga, num esforço notável
e com a solidariedade dos cidadãos, tentou
ir colmatando aquilo que faltava no Estado, já
que o pouco que havia foi-se diluindo no tempo. Sem ter participado na II Grande Guerra,
Portugal não seguiu os desenvolvimentos das
sociedades que tinham combatido e sofrido no
conflito.
Sem alterar os conceitos e ritos do culto de
heróis e mortos, essas sociedades passaram
a encarar a compensação moral e material
dos que por ela se sacrificaram, mas que
continuavam vivos, com medidas que lhes
permitam que vivam a vida com dignidade.
Alterando aquilo que afirmava o Padre António Vieira, no século XVII “ Se serviste a Pátria e ela te foi ingrata, tu fizeste o que devias
ela o que sempre fez”, e face ao número crescente de feridos e inválidos resultantes dos
conflitos mundiais do século passado e aos
novos tipos de invalidez surgidos com conflitos mais recentes, como o stress pós traumático, administrações e governos têm incluído
nos seus órgãos centrais de decisão política
departamentos relacionados com os veteranos de guerra e os militares incapacitados no
desempenho das suas missões. A legislação
inglesa recentemente promulgada dá passos
significativos de inovação.
As últimas campanhas do Império, durando
cerca de treze anos, obrigaram ao empenhamento de centenas de milhares efectivos, a
grande maioria recrutada e mobilizada em Portugal mas também com números significativos
de militares e paramilitares dos territórios em
conflito. Estão contabilizados cerca de 8000
mortos e o número de feridos ultrapassa os
15.000, dos quais cerca de dez por cento são
deficientes graves.
Com legislação antiquada os deficientes militares iam chegando ao Hospital Militar Prin-

cipal, que se viu na necessidade de os albergar e conferir-lhes tratamento em condições
que não correspondiam à dignidade devida
à sua condição. Do seu Orçamento próprio,
o Exército foi garantindo o possível e arranjando protocolos para centros de reabilitação
onde se garantisse melhor tratamento. Algo
teria de ser feito para terminar uma situação
injusta e alguns conhecem a história de anseios e frustrações que se viveram no Anexo
de Artilharia um.
A transformação política, social, económica,
militar e cultural que a mudança de regime
trouxe à Nação portuguesa em 25 de Abril
de 1974, resumida no Programa do Movimento das Forças Armadas nas palavras
Descolonizar, Democratizar e Desenvolver,
traduziu-se de imediato em acções que passaram pelo final da guerra e a consciência
da sociedade civil de que a sua organização
poderia ter influência nas decisões políticas
do estado. Sociedade que progressiva e aceleradamente se foi organizando ao nível de
comissões e associações que procuravam
fazer ouvir os seus anseios e valer os seus
direitos. O Deficientes Militares, pelo peso
dos seus argumentos e número gritante e
chocante de quem reclamava, organizou-se,
partindo de alguma base incipiente, para
constituir uma Associação autónoma e que,
diferenciando-se da Liga dos Combatentes,
ao tempo acomodada ao regime, representasse os seus anseios e direitos. A 14 de Maio
de 1974 nasce a Associação dos Deficientes
das Forças Armadas, que desde então e até
hoje, tem percorrido um caminho orientado
por uma estratégia de reivindicação que
conduziu a alguns resultados materializados em direitos e benefícios e a uma maior
consciencialização do poder político e da
nação para a justeza dessas reivindicações.
Foram necessárias acções firmes e linguagem forte para conseguir objectivos? E se
não fosse assim quem os ouvia?
(…….)
Os seus cerca de 13.000 associados efectivos são cidadãos que se deficientaram ao
serviço da Nação durante a prestação do serviço militar, assim como aqueles que á data
da morte do militar dele dependiam directa
e economicamente. O seu jornal, com o nome
simbólico de ELO, fundado em Novembro de
1974, constitui o vínculo de união entre os
seus associados e a expressão pública dos
seus anseios.
Na celebração do seu 37º Aniversário nem
tudo está a ser conseguido pela ADFA. Os tempos passam, a memória esbate-se e as pessoas envelhecem ou vão desaparecendo. Nunca
a Nação conseguirá pagar a tão poucos o que
por muitos se sacrificaram, mas melhores cuidados de saúde diferenciados para deficientes militares e um lar para os que envelhecem
continuarem com dignidade parece serem
objectivos ao alcance das suas expectativas.
Vamos lutar por isso, talvez agora em acção
consertada com a Liga dos Combatentes, hoje
com maior dinâmica e mais empenhada na
sua missão.
Permitam-me que termine com a saudação
de camaradagem de armas de ex-combatente que muito respeita e venera todos aqueles
que no cumprimento da missão se incapacitaram mas que devem continuar a viver com
dignidade e a honrarem-nos com a sua presença e convívio.

Nota da Redacção: Por manifesta falta de
espaço, vimo-nos obrigados a fazer alguns
cortes no texto desta conferência, tendo a
preocupação de não quebrar o fio condutor
do mesmo.
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Cumprimento, com emoção, a Associação dos
Deficientes das Forças Armadas, na pessoa
do seu Presidente da Direcção, dos seus corpos sociais e sócios. Há alguns anos que sigo
as suas actividades, nos seus justos anseios e
injustas frustrações, materializadas nos princípios de não deixar nenhum dos nossos para
trás e lutando permanentemente pela concretização das reparações morais e materiais que
a Nação lhes deve.
Este encontro, da iniciativa da Associação dos
Deficientes das Forças Armadas e sob o alto
patrocínio de Sua Excelência o General António
Ramalho Eanes, ex- Presidente da República e
Conselheiro de Estado, tem por tema principal “
A guerra colonial - suas consequências no quadro das reparações morais e materiais devidas
aos Deficientes Militares”.
Permitam-me que comece por saudar o patrocinador deste Encontro, o General Ramalho Eanes, meu Camarada de Armas e Amigo, que me
cometeu a missão de proporcionar a esta audiência algumas reflexões sobre o tema. Faço-o
com muita honra e gosto. Porque a missão me
foi cometida por pessoa que conheço e admiro desde os tempos da Escola do Exército, por
um militar de eleição que respeito pelas suas
qualidades de Homem de carácter, de palavra
e de honra, por um português a quem o altar da
Pátria reserva um lugar para quem demonstrou
coragem, patriotismo e desprezo por interesses pessoais em momentos de perigo, por um
Amigo que cultiva o princípio de não deixar
amigos para trás. Porque o tema me permite
recordar princípios que considero estruturantes da condição militar, em mudança numa
sociedade nova de contornos imprevisíveis,
mas que todos, em conjunto, devemos encarar
para procurar caminhos novos que nos conduzam aos objectivos permanentes que definem
aquela condição.
Para abordar o tema “ A guerra colonial – suas
consequências no quadro das reparações morais e matérias devidas aos Deficientes Militares” vou decompô-lo nos seus elementos estruturantes, método que se tornou hábito nos
militares quando analisam a missão que lhes
é cometida. E os elementos estruturantes do
tema são a Guerra e a especificidade da guerra
colonial, os Deficientes Militares e as reparações morais e materiais que lhes são devidas
pela Nação. A que acrescentarei uma reflexão
sobre o papel que a Associação dos Deficientes
das Forças Armadas, desde a sua fundação e ao
longo de cerca de quarenta anos, tem desempenhado na defesa dessas reparações morais e
materiais.
O que é a guerra e porquê a guerra? Quais as
suas causas e consequências?
A cultura judaica – cristã do Ocidente representa-a, seguindo a revelação bíblica, como
um dos quatro cavaleiros do Apocalipse, aquele
que empunha a espada, a par dos que representam a peste, a fome e a morte. O Padre António
Vieira, no século XVII, imagina-a “ como aquele
monstro que se alimenta de sangue e nunca se
sacia”. A evolução do pensamento científico e
do conceito de soberania, quando na Europa
do século XIX Napoleão destronava reis e anexava territórios, levou um teorizador da guerra,
que nela participara e que ficou para a História
como um dos seus mais influentes amanuenses, a definir guerra “ como um acto de violência destinado a forçar o adversário a submeterse à nossa vontade”.
O último quartel do século XX assistiu a esforços redobrados para entender as causas da
guerra e dos conflitos armados, tentando encontrar uma teoria geral que granjeie aceitação
generalizada por parte dos cientistas sociais
em cada uma das suas disciplinas e procurando conciliar aproximações entre teorias micro

Institucional
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INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES MILITARES

Primeiro-ministro saúda
deﬁcientes militares

“Não quero terminar, contudo, sem deixar uma palavra de sentida saudação
aos ex-combatentes e em particular aos
deﬁcientes das Forças Armadas. Responderam valorosamente quando a pátria os chamou e lhes pediu os maiores
sacrifícios. A sua dedicação, o seu sentido do dever, a sua coragem, constituem
um exemplo para todos nós. A dívida do
País para com eles é imensurável”.
O primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, recordou que “o capital humano é
o recurso fundamental e diferenciador
nas sociedades modernas”, durante a
cerimónia de Abertura Solene do Ano
Lectivo 2011/2012, no Instituto de Estudos Superiores Militares (IESM), a
que presidiu, no dia 23 de Novembro,
em Lisboa.
No evento estiveram também presen-

tes o ministro da Defesa Nacional, José
Pedro-Aguiar Branco, e o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas,
Luís Araújo.
Na altura em que se dirigia pela primeira
vez às Forças Armadas Portuguesas, o
governante evidenciou “profundo reconhecimento pelos relevantes e prestigiantes serviços” que prestam a Portugal, realçando o papel do IESM enquanto
“espaço de formação, de preparação e
de reﬂexão sobre os assuntos da segurança e da Defesa”.
Depois da intervenção do director do IESM,
tenente-general António Carlos Mimoso e
Carvalho, seguiu-se uma Lição Inaugural,
pelo major António Cordeiro de Menezes,
intitulada “Guerra Subversiva e ContraSubversão. O saber Português”.
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“EPUL 40 Anos”
A Sede da EPUL, na Quinta dos Lilases, em
Lisboa, foi o palco da apresentação do livro
“EPUL 40 Anos”, no dia 17 de Novembro, e o
autarca aﬁrma que a missão daquela instituição será agora a reabilitação urbana e o
arrendamento na capital.
António Costa, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, quer a Empresa Pública de
Urbanização de Lisboa (EPUL) a reabilitar
Lisboa, reiterando a intenção da autarquia
de fundir a EPUL, a Gebalis e a SRU numa
única empresa.
O general Luís Sequeira, presidente do Conselho de Administração da EPUL, lembrou
que só “com o mesmo espírito de serviço
público, com rigor, vontade, conhecimento
e dedicação” é possível enfrentar os novos
desaﬁos.
O presidente da EPUL referiu que a edição
da obra “EPUL 40 Anos” destina-se a “pres-

Fotos Farinho Lopes

tar homenagem a todos os que, pela sua
acção, directa ou indirectamente, ﬁzeram
parte desta história e contribuíram para
a construção de uma cidade melhor, mais
acolhedora e mais urbana”.
A presidente da Academia Portuguesa
de História, Manuela Mendonça, aludiu
à história da EPUL e ao seu trabalho no
crescimento de Lisboa e entregou ao presidente da EPUL o colar de honra daquela
instituição, em reconhecimento da boa
“convivência entre uma empresa pública
dedicada à construção e urbanização e
uma Casa dedicada à História”. Realçando que esse sucesso se deve “à capacidade de relação do seu actual presidente”, informou que foi decidido declarar
a EPUL como Instituição benemérita da
Academia Portuguesa de História.

Fornecimentos farmacêuticos no HMP
De acordo com a direcção farmacêutica do
HMP, a Direcção Nacional informa que o
fornecimento de artigos hospitalares, que
não medicamentos (sondas visicais (algálias), lubriﬁcantes urológicos, resguardos
de cama, diversos tipos de sacos de plástico
para urina, diversos tipos de pensos, desinfectantes, produtos utilizados para tratar de
feridas, e outros) pode ser satisfeito através
de receitas emitidas em consultas médicas
dos serviços clínicos da ADFA.
Estas receitas, face à variedade, à quanti-

dade e à necessidade de referir as características técnicas desses itens, devem ser
emitidas, não em impressos de receita-tipo
do SNS, mas sim em papel normal com o
timbre da ADFA, com a identiﬁcação do beneﬁciário portador do cartão ADM, a normal
identiﬁcação do médico pela vinheta e assinatura e a descrição dos artigos receitados
com indicação das características técnicas
que permitam uma correcta e expedita
aquisição.
RV

MILITARES ORGANIZAM PROTESTO CONTRA AUSTERIDADE

ADFA envia mensagem

No dia 12 Novembro, as associações de militares - AOFA, ANS e AP – organizaram uma
acção de protesto contra as medidas de austeridade.
A ADFA tornou pública uma mensagem, lembrando que “neste momento de grave crise
social, económica e ﬁnanceira, que Portugal
atravessa, estão a ser exigidos a todos os
portugueses enormes sacrifícios”, e realçou
que “os Deﬁcientes das Forças Armadas,
aglutinados à volta da ADFA desde Maio de
1974, conhecem bem a dureza dos sacrifícios, pois, muito jovens, fomos cumprir
o serviço militar obrigatório em situação
de excepção, na Guerra Colonial de 1961 a
1975”.
A ADFA e os seus associados deﬁcientes militares, “como membros de pleno direito da
Família Militar”, cumprimentaram as associações organizadoras da acção de protesto,
manifestando “solidariedade pelo trabalho
que desenvolvem em prol da defesa da condição militar que implica o risco da própria

vida”.
“Está o Povo Português ciente do relevante
papel que as Forças Armadas desempenharam no 25 de Abril, para a instituição do Estado Democrático. Hoje, todos os portugueses
são, também, conhecedores de que vivemos
num Mundo complexo e imprevisível e por
isso, são as Forças Armadas, que têm a incumbência de garantir a defesa e segurança
da Soberania Nacional, pelo que, o seu estado
de prontidão tem de ser permanente”. A ADFA
“reitera a defesa intransigente do reconhecimento da condição militar que constitui um
dos pilares fundamentais de sustentabilidade
dos valores da República e da Democracia”.
A Associação “relembra e agradece toda a solidariedade manifestada” pelas associações
em favor da causa dos deﬁcientes militares.
Os militares estiveram também presentes no
Parlamento, no dia 30 de Novembro, aquando da votação da Lei do Orçamento de Estado
para 2012.
RV

CGA faz ponto de situação
A Caixa Geral de Aposentações respondeu,
em 24 de Outubro, ao ofício da ADFA relativo a diversas matérias que preocupam a
Associação.
Sobre a actualização das pensões dos
deficientes das Forças Armadas (DDL
296/2009, de 14 de Outubro), a CGA referiu que “continua a aguardar orientações
dos ministérios das Finanças e da Defesa
Nacional para proceder à referida actualização”.
Sobre o IRS - Imposto sobre os Rendimentos Singulares aplicado aos deficientes em serviço, “a CGA continua
a não aplicar o estipulado na Lei 64-

A/2008, de 31 de Dezembro, aos deficientes em serviço, devido ao despacho
22/2009-XVII, do secretário de Estado
dos Assuntos Fiscais”.
Quanto ao Indexante de Apoios Sociais
(IAS), “a CGA considera que está a aplicar
a Lei”, contrariamente à posição inequívoca da ADFA, que desde sempre considerou
esta prática como a primeira violação do
DL 43/76, de 20 de Janeiro.
Sobre o DL 503/99, de 20 de Novembro,
a CGA continua a considerar que está a
proceder a uma aplicação correcta deste diploma, contrariamente à posição da
ADFA.
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Cooperação

Hospital da Força Aérea - Lumiar

Presidente da ADFA visita feridos
do conflito Líbio
O Hospital da Força Aérea, em Lisboa,
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acolhe, desde 30 de Outubro, 20 cidadãos líbios
feridos vítimas da guerra civil, que em Portugal
recebem assistência no Hospital Militar Principal
(Estrela) e naquela Unidade de Saúde Militar no
Lumiar.
O acolhimento e tratamento destes cidadãos
líbios surgem numa iniciativa de carácter humanitário, em acordo celebrado entre os ministérios da Defesa Nacional, dos Negócios Estrangeiros e o Conselho de Transição Nacional
da Líbia.
O ministro da Defesa Nacional, José Pedro AguiarBranco, e o chefe do Estado-Maior-General das
Forças Armadas, general Luís Araújo, receberam os
cidadãos feridos em 30 de Outubro, quando chegaram à Base Aérea de Figo Maduro, em Lisboa, e
saudaram os militares que encaminharam os feridos.
O ministro da Defesa Nacional destacou
o “espírito de solidariedade internacional” da iniciativa.
A Força Aérea e o Exército organizaram
a evacuação para Portugal, num avião
C130 com três equipas médicas.
Os cidadãos líbios sofrem, sobretudo, de
traumatismos e queimaduras, mas nenhum deles está em perigo de vida.
No dia 14 de Novembro, o presidente da
Direcção Nacional da ADFA, José Arruda,
visitou os feridos internados no HFA, numa
iniciativa em que o
director do hospital,

coronel médico Barros Silva acompanhou e enquadrou todos os momentos.
A reportagem fotográfica foi colocada na rede social Facebook no próprio dia da visita.
Rapidamente registaram-se comentários sobre a
iniciativa. Farinho Lopes, repórter fotográfico do
ELO, lembrou a sua própria experiência de guerra
enquanto acompanhava a visita: “ao fotografar estes homens, revivi a minha estada nos hospitais militares, recuei 40 anos, quando nós estávamos, tal
como eles, longe das nossas famílias, numa cama
de hospital, sem poder sair e sem saber o que seria
o nosso futuro”.
“Reparei que quando lhe apontava a máquina fotográfica, faziam logo o “V” de vitória com os dedos”,
sublinhou.
Outro “faceboker”, Eduardo Alves, aplaudiu a ADFA:
“Muito bem, ADFA! Nós que fomos as vítimas
duma guerra injusta, devemos ser os «Veteranos
da Paz»...”
José Arruda, presidente da DN, realçou que o acolhimento e tratamento destes cidadãos líbios é
“importante no quadro da cooperação internacional”. O dirigente salientou que “os cidadãos gostaram da nossa visita, acompanhados pelo director
do HFA”, confessando-se sensibilizado por cumprir
um dever para quem dá o melhor de si pelo seu
País. “Sentimos orgulho por Portugal abrir as portas a estas pessoas”, concuiu.
RV

Mulheres Nobel da Paz

Internacional
REUNIÃO DA FMAC EM OSLO – 16 E 17 DE NOVEMBRO

Direitos Reservados

Comissão Permanente dos Assuntos Europeus
já trabalha com grupos

Durante a reunião da Comissão Permanente das Mulheres, no âmbito FMAC, foram focadas as três mulheres que foram galardoadas com o Prémio Nobel da Paz.
Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee eTawakkul Karman, foram
distinguidas pela sua luta pela segurança e pelos direitos das mulheres.
“Não podemos alcançar a democracia e a paz duradoura no mundo se as mulheres não tiverem as mesmas oportunidades que os
homens de inﬂuenciar o desenvolvimento em todos os níveis da
sociedade”, lembrou o Comité Nobel, realçando a “luta não violenta” das galardoadas “pela segurança das mulheres e pelo direito
das mulheres de participar num trabalho de construção da paz”.
Ellen Johnson Sirleaf é a primeira mulher democraticamente eleita presidente (da Libéria, em 2006).
Leymah Gbowee empenhou-se na mobilização das mulheres de
várias etnias e religiões contra a guerra na Libéria.
Tawakkul Karman assumiu um “papel preponderante na luta pelos
direitos das mulheres e pela democracia e paz no Iémen”, sublinha
o Comité Nobel, que o destaca “antes como durante a Primavera
Árabe”.
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Fotolegenda
Durante os dias 16 e 17 de Novembro do corrente ano, em
Oslo, Noruega, realizou-se a reunião da Comissão Permanente das Mulheres, no âmbito da Federação Mundial dos Antigos
Combatentes e Vítimas de Guerra (FMAC).
Paralelamente, realizou-se uma outra reunião com os novos
grupos de trabalho criados no âmbito da Comissão Permanente dos Assuntos Europeus (CPAE).
Na reunião participaram o presidente da CPAE e os coordenadores dos grupos de trabalho da Europa do Norte, da Europa
do Este, da Europa do Oeste, da Europa do Sul, da Memória e
Reconhecimento e da Comissão Permanente das Mulheres.
O encontro teve como um dos objectivos fazer uma apresentação dos coordenadores dos vários grupos de trabalho, entre os quais a ADFA, representada pelo seu presidente José
Arruda, que coordena o grupo da Europa do Sul.
Adoptar medidas para dinamizar as actividades da FMAC foi
outro tema do debate. Das principais medidas que obtiveram

consenso destacam-se a implementação da troca de informação entre as associações e grupos de trabalho; o consenso
de que a forma mais eﬁcaz de comunicação é através da internet; saber quais são as principais diﬁculdades com que se
debate cada país; indagar sobre o que é que as associações
pretendem da FMAC.
A ADFA, como membro coordenador do grupo de trabalho
sobre a Europa do Sul, terá um trabalho acrescido, dado este
ser o grupo que engloba um maior número de países (17) e
o maior número de associações, cerca de 50. “Este trabalho
vai exigir um esforço acrescido de estrutura da ADFA dado o
volume de instituições a contactar e a informação a tratar”,
considera José Arruda, presidente da DN.
Foi já criado um endereço de e-mail próprio para facilitar
a comunicação, estando já a ser equacionada a criação
posterior de um site na Internet.

O PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL NACIONAL, LIAKATALI FAKIR, visitou a ADFA-PM, em Maputo.
O presidente do CFN esteve com os dirigentes daquela Associação congénere moçambicana. A ADFA aposta na cooperação inter-associativa e internacional.

PRESIDENTE DA REPÚBLICA PRESIDIU À REUNIÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA DAS NAÇÕES UNIDAS

Promover uma protecção mais eﬁcaz dos civis face à guerra
O Presidente da República Cavaco Silva presidiu, em Nova Iorque, no dia 9 de Novembro, à primeira reunião de debate aberto
do Conselho de Segurança da ONU. O tema foi a “Protecção de
Civis em Conﬂitos Armados”.
O debate contou com a presença do secretário-geral, da alta comissária para os Direitos Humanos, do subsecretário-geral para
as Operações de Manutenção da Paz, da assistente do secretário-geral para os Assuntos Humanitários e do director de Direito
Internacional do Comité Internacional da Cruz Vermelha.
Realçou que a “actual formação deste Conselho conta, aliás, com
a participação de dois países de língua portuguesa, sinal expressivo do seu compromisso inequívoco com a promoção dos valores da paz, da segurança e do respeito pelos Direitos inalienáveis
de todos os seres humanos, consagrados na Carta das Nações
Unidas, e reﬂectidos na Carta constitutiva da Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa, a CPLP”.
“Vítimas não são somente aqueles que são parte no conﬂito; que
são mortos, mutilados ou feridos por integrarem um exército regular ou um grupo de combatentes. São, de facto, os civis que
continuam a sofrer, em larga escala, os efeitos directos das guer-

ras.” O Presidente da República aﬁrmou que “quando os civis são
um alvo e as instâncias nacionais ou as partes em conﬂito falham
na sua obrigação de os proteger, as Nações Unidas – e, em especial, o Conselho de Segurança – têm o dever de se manifestar e
a obrigação de agir”.
Para o Chefe de Estado, “combater a impunidade, através da
acção de instituições ao nível nacional ou internacional, como o
Tribunal Penal Internacional, é fundamental para prevenir violações futuras”.
Cavaco Silva destacou que Portugal organizou, com o Departamento de Coordenação dos Assuntos Humanitários, “um seminário sobre a responsabilidade penal internacional, a investigação de violações dos Direitos Humanos e do Direito Internacional
Humanitário, bem como sobre a questão das reparações às vítimas, com o objectivo de identiﬁcar desaﬁos e possíveis passos
adicionais que o Conselho poderia dar nestas importantes áreas”.
Antes de terminar, o Presidente da República reiterou “o ﬁrme
compromisso do meu país em continuar a trabalhar para promover uma protecção mais eﬁcaz dos civis face aos efeitos devasta-

Fado é Património Imaterial da Humanidade
A ADFA congratulou-se com a distinção do fado como Património
Imaterial da Humanidade pela UNESCO. A Direcção Nacional realça que a decisão da UNESCO é importante, pois trata-se de destacar uma marca cultural única, lembrando que “na Associação
também temos trazido o Fado aos associados e à comunidade”,
em eventos organizados já tradicionalmente, como são os casos
da Delegação de Lisboa e do Núcleo de Aveiras. Durante a sua 6ª
reunião, em 27 de Novembro, o Comité Internacional da UNESCO
anunciou aquela distinção, em Bali, na Indonésia, através da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura.
O Presidente da República Cavaco Silva congratulou-se com designação do Fado como Património Cultural Imaterial da Humanidade, salientando que “a partir deste momento, o Fado é reconhecido como um Património de toda a Humanidade, um valor
inestimável no presente e uma herança cultural importante para
as gerações futuras”.
A presidente da Assembleia da República, Assunção Esteves, tornou pública uma mensagem aﬁrmando que “o Parlamento parti-

Foto Presidência da República

dores dos conﬂitos armados”, no âmbito das Nações Unidas, da União
Europeia ou da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, “porque
acreditamos que dessa forma estaremos a contribuir, de forma muito
concreta e objectiva, para a construção de um mundo melhor, mais
justo e mais pacíﬁco”.

lha com os cidadãos portugueses a alegria de ver o Fado reconhecido como Património Cultural Imaterial da Humanidade. No Fado
se cantam os nossos poetas e a nossa cultura de universalismo e
diáspora, mas, sobretudo, a condição de todos, que é a condição
de uma comum humanidade”.
O gabinete do primeiro-ministro, em nome de Passos Coelho e do
Governo, partilhou “com todos os portugueses o sentimento de
satisfação e orgulho pelo reconhecimento do Fado como Património Imaterial da Humanidade”, uma vez que se trata “do esperado
e merecido tributo a uma das referências culturais que melhor
reﬂecte a nossa identidade, a nossa história e a universalidade da
nossa Língua”.
Em declarações à agência Lusa, em 28 de Novembro, Paulo Portas,
ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, considerou que a
distinção do fado como Património Imaterial da Humanidade pela
UNESCO “é um ato de justiça e de cultura”.
A candidatura do Fado a Património Imaterial da Humanidade foi
aprovada por unanimidade pela Câmara de Municipal de Lisboa no

dia 12 de Maio de 2010. Foi depois apresentada ao Presidente da República e
formalizada junto da Comissão Nacional da UNESCO, com entrada na
sede da organização, em Paris.
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MODELO

P. BASE

P.V.P.

AUDI A3
1.6 Sport 102 cv
2.0 TFSI Sport 200 cv
1.6 TDI Attraction 105cv
1.6 TDI Sport 105cv
1.6 TDI Sport S Trónic 105cv
2.0 TDI Sport 140cv
2.0 TDI Sport S Tronic 140cv

21.059,87
26.462,86
21.004,30
22.675,04
24.837,64
23.970,91
25.516,45

32.343,04
41.163,04
31.278,04
33.333,04
35.993,04
37.283,04
40.638,04

AUDI A3 SPORTBACK
1.6 Sport 102cv
2.0 T FSI Sport 200cv
1.6 TDI Sport 105cv
1.6TDI Sport STronic 105cv
2.0 TDI Sport 140cv
2.0 TDI Sport S Tronic 140cv
2.0 TDI Sport quattro 140cv
2.0 TDI Sport 170cv
2.0 TDI Sport S Tronic 170cv

21.659,25
26.982,75
23.190,91
25.357,58
24.637,58
26.179,05
26.471,74
26.081,33
26.239,38

33.178,04
41.998,04
34.158,04
36.823,04
38.103,04
41.453,04
41.813,04
40.488,04
41.668,04

24.954,50
27.087,80
26.989,16
26.965,44
28.739,75
33.251,32

38.872,63
41.747,63
43.607,63
46.572,63
47.032,63
59.812,63

23.880,86
26.091,87
25.891,86
25.918,59
27.672,74
27.705,94

37.307,63
40.522,63
44.312,63
41.727,63
44.307,63
45.917,63

AUDI A4 AVANT
1.8 TFSF 120cv
2.0 TDI 136cv
2.0 TDI 143cv
2.0 TDI multitrónic 143cv
2.0 TDI 170cv
2.7 V6 TDI 190cv

AUDI A4

1.8T FSI 120cv
2.0 TDI 136cv
2.0 TDI 143cv Multitronic
2.0 TDI 143cv
2.0 TDI 170cv
2.0 TDI quattro 170cv

AUDI A 5 SPORTBACK
2.0 TDI 143cv
2.0 TDI 143cv multitrónic
2.0 TDI 170cv

29.359,08 46.539,11
29.570,93 49.324,11
31.266,24 48.744,11

MODELO

2.0 TDI quattro 170cv
2.7 V6 TDI 190cv

P. BASE

P.V.P.

1.6 TDI 105cv Confortline
1.6 TDI DSG 105cv Confortline
2.0 TDI 140 cv Highline
2.0TDI DSG 140cv Highline

32.855,77 53.394,29
33.683,54 54.099,29
35.869,45 57.414,29

GOLF VARIANTE

AUDI A 6
2.0 TDI multitrónic 136cv
2.0 TDI 170cv
2.0 TDI Multitrónic 170cv

AUDI A 6 AVANT
2.0 TDI multitrónic 136cv
2.0 TDI 170cv
2.0 TDI Multitronic 170cv

34.879,08 56.509,29
35.708,14 57.059,29
37.896,62 60.064,29

VOLKSWAGEN
1.2 Tecido liso 60cv Fox
1.2Tecido liso 60cv Fox Pack
1.2I 60cv Trendline 5 Portas
1.2I 70cv Confortline 5 Portas
1.4I DSG 85cv Highline 3 Portas
1.2I TDI 75cv Highline 5 Portas
1.6I TDI 90cv BlueMotion Conf. 5 Portas
1.6I TDI DSG 90cv Confortline
1.6I TDI 105cv Highline

8.577,57
9.449,32
10.612,83
12.837,59
14.432,18
15.635,55
15.477,09
16.456,36
16.077,53

12.842,15
13.914,40
15.070,08
17.806,54
20.863,20
21.152,81
22.677,15
24.897,50
24.241,06

GOLF
1.2 TSI BluM. Tech. 105cv Trend. 5 Portas 17.122,50 23.027,04
1.4 TSI DSG 122cv Trendlne 5 Portas 18.695,55 26.479,49
1.6 TDI 90cv Trendline 5 Portas
17.653,96 26.997,49
1.6 TDI 105cv BluMotion 99gr Trend. 5 Port.18.239,31 26.509,92
1.6 TDI 105 cv Confortline 5 portas
19.461,38 29.284,10
1.6 TDI DSG 105cv Trend. 5 Portas
19.501,48 29.688,66
2.0 TDI 140cv BluMotion Tech. Conf. 5 Portas 22.782,94 35.027,30
2.0 TDI DSG 140cv BluMotion Tech. Confl 5 Portas22.391,87 35.782,16
2.0 TDI 140cv Motion Conf. 5 Portas 21.960,69 37.493,40
2.0 TDI 170cv GTD 5 Portas
25.082,96 40.077,80
2.0 TDI DSG 170cv GTD 5 Portas
25.720,94 41.961,93

1.4 TSI 122cv Confortline
1.4 TSI DSG 122cv Confortline
1.6 TDI 105cv Confortline
1.6 TDI DSG 105cv Confortlne
2.0 TDI 140cv Confortline
2.0 TDI DSG 140cv Confortline

P. BASE

P.V.P.

19.255,82
20.061,77
22.940,86
22.291,82

29.808,89
31.222,60
37.161,42
39.287,28

19.551,62
21.127,17
20.068,03
21.328,97
23.270,52
23.422,18

27.880,39
29.512,50
30.030,28
32.218,07
37.003,70
38.739,03

PASSAT CC
2.0 TDI 140cv BlueTDI
26.770,94 41.167,19
2.0 TDI DSG 140cv BlueTDI
28.282,53 45.111,46
2.0 TDI 170cv BlueMotion Technology 29.612,17 44.944,73
2.0 TDI DSG 170cv BlueMotion Tech. 30.879,45 48.620,07

PASSAT
1.6 TDI 1o5 cv Confortline
2.0 TDI 140cv Confortline
2.0 TDI DSG 140cv Confortline
2.0 TDI 170cv Confortline
2.0 TDI DSG 170cv Confortline
2.0 TDI DSG Highline

21.372,61
24.324,35
26.073,88
24.852,39
26.753,34
29.603,48

33.777,46
37.240,69
41.437,43
37.953,67
42.836.36
46.342,03

24.143,67
25.685,80
27.585,47
26.164,22
28.065.15
31.084,52

34.852,85
38.978,76
43.296,69
39.858,96
44.449,89
48.163,71

PASSAT VARIANT
1.6 TDI 105cv Confortline
2.0 TDI 140cv Confortline
2.0 TDI DSG 140cv Confortline
2.0 TDI 170cv Confortline
2.0 TDI DSG 170cv Confortline
2.0 TDI DSG 170cv Highlne

JETTA

GOLF PLUS
1.4 TSI 122cv Trendine
1.4 TSI 122cv DSG Tendline

MODELO

33.967,60 53.949,11
35.865,27 62.059,11

17.949,76 26.203,39
19.186,89 27.431,77

1.6I TDI 105cv BlueMotion Tech. Conf. 20.249,01 29.617,98
1.6I TDI 105cv highline
20.895,77 31.048,40

MODELO

1.6I TDI DSG 105cv BlueM. Tech. Conf.
2.0I TDI 140cv Confortline
2.0I TDI DSG 140cv Confortline
2.0I TDI 140cv Highline

P. BASE

21.363,31
22.723,26
22.730,78
23.638,25

P.V.P.

31.242,54
36.048,98
37.747,81
38.864,00

VOLKSWAGEN TIGUAN
2.0 TDI 110cv Spot 4x2 Bluemotion
2.0 TDI 140cv TREND 4x2 Bluemotion
2.0 TDI 140cv Sport 4x2 Blumotion
2.0 TDI 140cv TREND 4x4
2.0 TDI AUTO 140cv Trend 4x4

22.084,79
23.507,26
25.864,12
25.986,77
24.917,07

37.100,13
38.849,77
41.748,71
45.942,04
45.701,67

33.366,31
34.870,30
26.828,06
28.730,02
32.628,54

47.674,14
50.174,04
42.250,16
45.987,40
50.665,62

VOLKSWAGEN EOS
2.0I TSI 210cv EOS TOP
2.0I TSI DSG 210cv EOS TOP
2.0I TDI 140cv EOS
2.0I TDI DSG 140cv EOS
2.0I TDI DSG140cv EOS TOP

TOURAN 7 LUGARES
1.6I TDI BlueMotion Tech. 105cv Conf. 22.246,41
16I TDI DSG 105cv Confortline
23.060,17
2.0I TDI BluMotion Tech. 140cv Conf. 25.216,91
2.0I TDI BlueMotion Tech. 140cv Highline 26.306,38
2.0I TDI DSG 140cv Confortline
26.022,91
2.0I TDI DSG 140cv Highline
27.065,54
2.0I TDI DSG 170cv Highline
28.007,26

32.782,10
35,613,41
39.255,73
40.595,78
43.428,20
44.710,64
46.182,11

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)
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ADFA car

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

Assembleia daDO
República
ORÇAMENTO
ESTADO PARA 2012

Orçamento do Estado para 2012

MDN
garante carácter indemnizatório das pensões dos
aprovado
A proposta do Orçamento do Estado para 2012 foi
deﬁ
cientes das Forças Armadas
aprovada em votação final global pela maioria PSD-

Últimas

Visita do ministro
da Defesa Nacional à ADFA
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Orçamento de Estadogapara 2012. Na ocasião, refere-se no Plano de Acção.
pelos
cortes”
dos subsídios
de Natal ede
de subsídios
férias.
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proposta
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2012”.
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ções e sugestões dos conselheiros, foi apro- lamento na altura.
ANIVERSÁRIO
“A ADFA indigna-se e garante que continuará a defen- vado por maioria, com duas abstenções. Foi O Plano Estratégico contém também infor- do ministro da Defesa Nacional, no dia 19
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minado dapelo
os deficientes militares”, afirma José Arruda.
também aprovada.
Sob o alto patrocínio do ex-Presidente
República,
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de 2011. tem lugar no dia em que
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No ponto três
execução
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Pelas
15h00 do
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Estratégico,
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documentos
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Pessoal e Recrutamento Militar e tendo sido a ADFA
ra manifestação pública dos deﬁcientes militares.
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que:do
“OsCertiﬁ
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cado degência”
Qualidade
(Norma NP
estavam
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mente às listagens já enviadas à Caixa Geral de Apo- tos apresentados
EN ISSO
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RV com o primento da lei que já consagra os direitos e os Órgãos Sociais consideram que “será
sentações, após consolidada e aprovada a listagem plano de actividades e os valores aprovados dos deficientes das Forças Armadas e que um marco de reconhecimento do processo
no orçamento ordinário; Os mapas de exe- não está a ser cumprida, reforçando-se “o de reabilitação e inclusão dos deficientes
referente aos militares do activo”.
De acordo com a informação recebida pela ADFA, foi cução orçamental não apresentavam irregu- empenhamento da ADFA junto do Ministério das Forças Armadas, no contexto das reparações morais e materiais que os valores
referido que não está ainda cumprido o Despacho laridades aparentes nas rubricas e valores; da Defesa Nacional”.
No
documento
apresentado,
a
Direcção
Narepresentados por estes merecem por parte
Estarem
a
ser
seguidos
os
critérios
contabi12713/2011, 23SET, por ainda não estar concluído o
cional determina-se reforçar a unidade e de Portugal, na linha do espírito e letra do DL
processo de revisão das listagens dos militares do lísticos inerentes a legislação aplicável”.
O CFN deliberou dar parecer favorável às coesão da ADFA “através da determinação e 43/76, de 20JAN”.
activo e dos DFA.
RV
actividades, posição financeira e execução perseverança, recolhendo os valiosos contributos ao nível dos associados em torno das
orçamental do primeiro semestre de 2011.
Sobre a estratégia reivindicativa da ADFA, foi Delegações, tendo como premissa o empe-

COMISSÃO
DEFESA
CDS, a abstençãoPARLAMENTAR
do PS e os votos contraDE
do PCP,
BE
NACIONAL
DEFICIENTES
e Verdes, no dia SOLIDÁRIA
30 de Novembro,COM
na Assembleia
da
MILITARES
República, em Lisboa.
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Conselho Nacional Ordinário
da ADFA

General Espírito Santo na ADFA

TEM
COMENTÁRIOS
...
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O ELO deseja
a todos os
leitores um
Feliz Natal
e um
Próspero
Ano Novo

19 de Dezembro na ADFA

Ministro da Defesa Nacional Encerra a Evocação dos 50 Anos do Início da Guerra Colonial
No dia 19 de Dezembro, em que se celebra o
3°Aniversário da atribuição à ADFA da Ordem
da Liberdade, o ministro da Defesa Nacional,
José Pedro Aguiar-Branco encerra a Evocação dos 50 Anos do Início da Guerra Colonial
com uma vista à Associação. Na cerimónia
será proferida uma alocução pelo professor
doutor Eduardo Lourenço.
O programa foi assim definido: 15h00 chegada dos convidados; 15h25 - chegada

do ministro da Defesa Nacional; 15h30 início da Sessão Solene - apresentação de
boas vindas pelo presidente da MAGN, Joaquim Mano Povoas; Alocução Evocativa
dos 50 Anos do Início da Guerra Colonial
– professor doutor Eduardo Lourenço; 3.°
Aniversário da Atribuição à ADFA da Ordem da Liberdade (leitura de Concessão
da Ordem da Liberdade e momento cultural evocativo desta efeméride); 16hl5

- intervenção do presidente da Direcção
Nacional, José Arruda; 16h30 - intervenção do ministro da Defesa Nacional, José
Pedro Aguiar-Branco.
Após a Sessão Solene será assinado o
Livro de Honra e descerrada uma placa
alusiva à visita do governante, seguida de
uma visita aos Serviços da Sede Nacional.

