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A nossa caminhada 
para o objectivo 
continua a assentar nos 
valores da dignidade, 
da solidariedade, 
da tolerância e da 
cidadania participativa.
Foram estes valores que 
o Primeiro-Ministro de 
Portugal, ao visitar a 
Sede Nacional da ADFA, 
realçou como pedra 
forte do nosso trabalho

“Sei que um dia a mais para resolver as situações 
que preocupam qualquer Cidadão Defi ciente das Forças 

Armadas é um dia que já vem tarde”
Pedro Passos Coelho

“A ATITUDE DO GOVERNO PARA COM OS ASSUNTOS 
DOS DFA DECORRE DE IMPERATIVOS 
DE JUSTIÇA E DE RECONHECIMENTO”

  Aplicação DL 296/2009, de 14 de Outubro, nas páginas 8, 9 e 16
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ANO EUROPEU DOS CIDADÃOS 

A nossa caminhada 
EDITORIAL
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Revista “JaRdim da seReia”
edição: serviço de Leitura para deficientes visuais da Biblio-
teca municipal de Coimbra, n.º 1, setembro de 2012  

“Jardim da sereia” é uma revista inclu-
siva de divulgação tiflo-cultural. É tam-
bém um espaço verde de Coimbra, bem 
conhecido por “doutores” e “futricas” e 
celebrado na “Canção Coimbrã”. 
Neste primeiro número o seu coorde-
nador, José Guerra, traça no editorial 
os objectivos desta publicação: “por 

um lado, o facto de ser uma publicação acessível a pessoas 
com necessidades especiais (publicada simultaneamente em 
áudio, braille e texto digital); por outro, destaca a sua opção 
temática: a tiflologia e a cultura”. 
além de trabalhos especialmente dirigidos para as pessoas 
com deficiência visual, a sua temática pretende ser diversifi-
cada tratando e divulgando assuntos de interesse local, mas 
também de âmbito geral, apelando ainda à colaboração dos 
utentes, colaboradores e amigos da Casa da Cultura e da Bi-
blioteca municipal de Coimbra. 
José Guerra, ele também deficiente visual e associado da 
adFa, era a alma deste projecto e de outros projectos daquela 
Biblioteca. era um lutador pela reabilitação e inclusão dos de-
ficientes. acabou por perder a vida ao serviço desta luta. No 
dia … de dezembro, depois de sair da Biblioteca municipal per-
deu o equilíbrio ao esbarrar num muro e caiu num empedrado 
a alguns metros mais abaixo, não resistindo aos ferimentos 
sofridos. a causa dos deficientes ficou mais pobre e a melhor 
homenagem que lhe pode ser prestada é que alguém prossiga 
com os seus projectos e que a revista “Jardim da sereia” não 
morra à nascença. 
todos os interessados em receber, por correio electrónico, a 
versão áudio e o texto digital desta revista poderão contac-
tar aquela Biblioteca através do e-mail leitura.especial@cm-
coimbra.pt ou pelo telefone 239702630.

a somBRa do imBoNdeiRo – estóRias 
e memóRias de ÁFRiCa 
autora: isabel valadão
edição: Bertrand editora, Lisboa, Junho de 2012

a autora conta a história da sua vida em angola para onde foi 
com os pais em 1951, apenas com seis anos de idade, até ao 

seu retorno compulsivo em 1975. Como diz 
a própria no preâmbulo, “É uma estória ba-
nal sobre uma viagem que milhares e milha-
res de crianças empreenderam em determi-
nada altura das suas vidas. eram crianças 
vulgares, portuguesas, inglesas, francesas, 
alemãs e belgas que fizeram um percurso 
idêntico, em angola, moçambique, Quénia, 
Congo, Zâmbia, Zimbabué e África do sul, 
para ali levadas pelos progenitores atraídos 
pela magia do imenso continente africano, 

a terra das oportunidades, o novo el dorado. essa viagem fan-
tástica até esse continente distante, simultaneamente miste-
rioso e maravilhoso, marcou-as, indelevelmente, para o resto 
das suas vidas e moldou o seu carácter, para o bem ou para 
o mal, traçando o seu destino. (…) a angola que me acolheu, 
esse país de enormes sortilégios que continuo a amar, agra-
deço por me ter deixado tomar parte da sua história, fazendo 
dela a minha, intrinsecamente. Por me ter ensinado o valor da 
amizade e do amor. Passei lá a minha infância, a minha juven-
tude, foi lá que tive os melhores momentos da minha vida e foi 
lá que me fiz mulher e mãe.”
iniciado o processo de descolonização das então Províncias 
Ultramarinas, esta e muitos outros milhares de famílias ti-
veram que deixar tudo para fugirem aos trágicos aconteci-
mentos que antecederam a independência de angola. muitos 
desses portugueses, os então chamados “retornados”, como 
isabel valadão, tiveram que refazer as suas vidas, na África do 
sul, no Brasil ou em Portugal, mas ainda sentem uma saudade 

imensa dos anos de África e não guardam rancor pelo que lhes 
aconteceu.

voLtaR – memóRia do CoLoNiaLismo 
e da desCoLoNiZação
autora: sarah adamopoulos
edição: Planeta manuscrito, Lisboa, abril de 2012

se “a sombra do imbondeiro” relata a aven-
tura africana de uma única família, cuja per-
sonagem principal é a sua própria autora, em 
“voltar” sarah adamopoulos transcreve tes-
temunhos de pessoas que passaram pelos 
dramas do fim do império Português. Com 
maior incidência no caso angolano, de onde 
procedeu a maioria dos “retornados” e de 
onde foi mais dramático o abandono, a au-
tora procurou dar uma visão dos regressos 

dos vários territórios ultramarinos que integraram o império 
Luso, desde a Índia, passando por timor até à Guiné. Para isso 
organizou o livro em três partes, “a que correspondem outros 
tantos grupos de testemunhos, reunidos de acordo com as di-
ferentes experiências de retorno. a primeira intitula-se Chegar 
e inclui os relatos de pessoas que, na maior parte dos casos, 
nunca tinham vindo a Portugal. (…) a segunda parte, voltar, 
narra diferentes experiências vividas pelos nascidos e criados 
em Portugal que, nalgum ponto das suas vidas emigraram para 
as antigas colónias. (…) a terceira parte , Quem era eu antes de 
chegar a Portugal?, aborda os casos dos filhos dos retornados, 
chegados a Portugal ainda crianças ou muito jovens…”.
Álvaro Garrido, historiador da Universidade de Coimbra, carac-
teriza bem esta obra: “eis um livro a diversas vozes que, mais 
do que invocar os destroços humanos do império que à pressa 
se desfez, compõe uma memória plural dos imbricados pro-
cessos de colonização, descolonização e retorno. Um livro de 
História e de memórias, de discursos e identidades múltiplas, 
como convém a uma sociedade aberta, que só o será se não 
quiser esquecer as vivíssimas transformações que conheceu 
nos tempos de abril.”

desCoLoNiZação PoRtUGUesa - o ReGResso 
das CaRaveLas
autor: João Paulo Guerra
edição: oficina do Livro, alfragide, setembro de 2009

“a sombra do imbondeiro” e “voltar” ofere-
cem-nos testemunhos dos que tiveram que 
abandonar os antigos territórios ultramari-
nos na sequência dos processos de desco-
lonização e independência. “o Regresso das 
Caravelas” põe em confronto os pontos de 
vista dos principais protagonistas daquele 
processo. o autor conseguiu construir um 
precioso documento “cheio de revelações 
que cruza depoimentos, entre muitos ou-
tros, de adriana moreira, almeida santos, 

antónio de spínola, Ramalho eanes, Rosa Coutinho, Carlos 
Fabião, melo antunes, salgueiro maia, Costa Gomes, Jonas 
savimbi, Kaúlza de arriaga, Lemos Pires, Luís Cabral, mário 
soares, Pezarat Correia e vasco Gonçalves.”
melo antunes, também um dos protagonistas da que ele cha-
mou de “descolonização possível”, em contraste com outras 
posições que a apelidaram de “exemplar” ou de “trágica”, 
apresentou a primeira edição desta obra, em março de 1996, 
num interessante prefácio em que pondera, de forma escla-
recida e desapaixonada, os vários factores que concorreram 
para que a descolonização fosse como foi, sem ser “exemplar” 
e sem ser “trágica”.
a presente edição tem novas revelações e depoimentos e está 
organizada de forma cronológica: “oportunidades perdidas, 
13 anos de guerra, derrocada do império, um parto com dor e 
depois do adeus.”

associados Falecidos 
o eLo aPReseNta seNtidas

 CoNdoLêNCias às  FamÍLias eNLUtadas

seRaFim Costa RodRi-
GUes, associado 409, 
natural da freguesia de 
Lordelo do concelho de 
Vila Real, residente na 
freguesia dos Olivais do 
concelho de Lisboa. Ser-

viu na CCaç 2469. Faleceu no dia 30 de Outubro 
de 2012 com 65 anos. 

JosÉ maRia PeReiRa 
GoNçaLves, associado 
1898, natural e residente 
na freguesia e concelho 
de Pombal. Serviu no Re-
gimento de Caçadores 
Pára-quedistas. Faleceu 

no dia 17 de Outubro de 2012 com 65 anos.

João adRiaNo de oR-
NeLas, associado 5652, 
natural e residente na 
freguesia de Estreito da 
Câmara de Lobos do con-
celho de Câmara de Lo-
bos. Serviu em Moçambi-

que numa unidade mobilizada pelo Batalhão de 
Infantaria 19. Faleceu no dia 18 de Outubro de 
2012 com 63 anos.

aNtóNio RodRiGUes 
da siLva, associado 
9832, natural da fregue-
sia de Sepins, concelho 
de Cantanhede, residente 
na freguesia de S. Louren-
ço do Bairro, concelho de 

Anadia. Serviu na CCav 567 na Guiné. Faleceu no 
dia 30 de Outubro de 2012 com 70 anos.

JoaQUim FRaNCisCo 
dUaRte, associado 6394, 
natural e residente na fre-
guesia de Vermoil do con-
celho de Pombal. Serviu 
no Pelotão de Morteiros 
2197 em Angola. Faleceu 

no dia 4 de Novembro de 2012 com 63 anos.

FeRNaNdo JosÉ tei-
xeiRa PiRes, associado 
4613, natural e residente 
na freguesia de Macieira 
da Lixa, concelho de Fel-
gueiras. Serviu na CCS 
do BCaç 2914 em Moçam-

bique. Faleceu no dia 14 de Novembro de 2012 
com 64 anos. 

aLBaNo dos saNtos 
moUta, associado 587, 
natural da freguesia de 
Agrobom, concelho de Al-
fândega da Fé, residente 
no Lar Militar da Cruz Ver-
melha da freguesia do Lu-

miar, concelho de Lisboa. Serviu na CCS do BCav 
490 na Guiné. Faleceu no dia 5 de Dezembro de 
2012 com 70 anos.

aNtóNio saLvadoR 
vieiRa, associado 12475, 
natural da freguesia de 
Fiães do concelho de 
Trancoso, residente na 
freguesia de S. Domingos 
de Rana do concelho de 
Cascais. Serviu em An-

gola e em Moçambique em várias unidades da 
Armada. Faleceu no dia 14 de Dezembro de 2012 
com 77 anos.

Novos associados
Publicação nos termos do n.º 4, do artigo 8.º dos estatutos

ANTÓNIO RODRIGUES FIGUEIREDO
FILIPE DANIEL PIRES GOMES
ISOLINA MARIA BAPTISTA MARAVILHAS LEITÃO
MARIA DO CARMO CARVALHO FERREIRA LOPES

Livros
por José diniz
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Editorial
Pela Direcção Nacional

Cumprimos o mar, 
cumpra-se 

a solidariedade!
Ficou para trás mais um ano das nossas vi-
das, mas também mais um ano da ADFA. 
Agora neste novo ano de 2013, que marca 
o início de mais um mandato para o triénio 
2013/2015 estamos mais decididos para os 
combates e desafi os que se advinham com 
confi ança, esperança e irreverência. A cada 
ano que passa a ADFA cresce mais e torna-
se uma “árvore mais robusta”, as suas raízes 
fi xam-se mais fundo à terra. As raízes que se-
guram com fi rmeza  “esta grande árvore” so-
mos  todos nós os defi cientes militares  que 
a fi zemos nascer a 14 de Maio de 1974.
Esta árvore frondosa que conta com os ra-
mos fortes das delegações de Bragança aos 
Açores e se estende com hastes um pouco 
mais frágeis a Angola, Guiné e Moçambique, 
depende de todos nós que, diariamente, te-
mos de cuidar dela, qual jardineiro zeloso 
que não falta com a água, com a poda e com 
o tratamento afectuoso da “terra” que a su-
porta.
Neste virar de página de mais um ano é for-
çoso interpelarmo-nos sobre o caminho per-
corrido, os objectivos que nos movem e asse-
gurarmo-nos de que continuamos todos na 
“coluna” e que ninguém fi cou para trás… A 
nossa caminhada para o objectivo continua 
a assentar nos valores da dignidade, da soli-
dariedade, da tolerância e da cidadania par-
ticipativa.
Foram estes valores que o Primeiro-Ministro 
de Portugal, ao visitar a Sede Nacional da 
ADFA, realçou como pedra forte do nosso 
trabalho, reconhecendo o sacrifício que nos 
foi exigido no cumprimento do serviço mili-
tar obrigatório, através da participação di-
recta na Guerra Colonial, que fundamentam 
o direito às reparações morais e materiais de 
que somos credores.
 Apesar dos constrangimentos económicos 
ou fi nanceiros impostos pela aplicação do 
memorando de entendimento, chegou a hora 
de, passadas quatro décadas sobre o fi nal da 
guerra, encerrar o dossier dessas reparações 
morais e materiais devidas aos ex-comba-
tentes e defi cientes militares que de 1961 a 
1975 participaram com abnegação na Guerra 
Colonial.
Nem a Troika nem a Administração Pública 
nem qualquer poder poderão pôr em causa 
os valores que sustentam o direito à dignida-
de, materializado na reabilitação e inclusão 
social de todos os defi cientes militares. A 
nossa história fala por nós. 
Não estamos de mão estendida, nunca exibi-
mos as nossas feridas em troca de nada. Exi-
gimos justiça e respeito pelo que ajudámos a 
gerar o 25 de Abril.
Portugal impôs sacrifícios incluindo a nos-
sa própria vida. Portugal não pode ignorar a 
história. Foi isso que o Primeiro-ministro nos 
disse no passado dia 21 ao visitar a nossa 
Casa.
Cumprimos o mar, cumpra-se a solidarieda-

Episódios
por MC Bastos

José Adelino Guerra, um homem com visão
Quando um dos nossos tombava sentíamo-nos 
culpados, porque eramos iguais perante a mor-
te e tivemos o privilégio de sobreviver. Morría-
mos um pouco também, porque diminuia para 
nós a esperança de vida.
Quem nunca combateu e não precisou dos seus 
camaradas para sobreviver difi cilmente entende 
isto, quem nunca tingiu as mãos com o sangue 
dos seus pares para os socorrer, ou pelo menos 
para estar presente até ao fi m, seguramente 
não entende isto. E a verdade é que eu também 
já me tinha esquecido disto há muito, mas on-
tem essa culpa atingiu-me em cheio, como se 
eu tivesse descurado um perigo que me cabia 
prever, como se eu tivesse tomado uma deci-
são que redundou em desastre. Como se o meu 
camarada José Guerra tivesse sido morto em 
combate e eu tivesse chegado tarde demais 
para o defender. 
E ali estava a imagem há muito esquecida do 
companheiro caído, a sua arma para lutar con-
tra a hostilidade do mundo caída ao lado dele, 
inútil. Inútil já, a bengala branca, como um risco 
fl orescente na obscuridade da tarde avançada. 
Inútil como todas as armas deixadas cair pelos 
que caiem lutando; que ele caiu lutando. Porque 
a cada passo que dava se opunha à cruel indi-
ferença dos que dão por adquirido o que para 
alguns é o resultado de uma luta sem tréguas. 
E no último passo que deu, um muro projeta-
do para fi ngir segurança e cumprir não sei que 
desígnios estéticos, interrompeu essa vida de 
luta, de coragem, de humildade solidária que o 
levava a colocar-se sempre depois dos outros 
para receber e à frente de todos para dar. 
Mas quem caiu naquele precipício foi apenas o 
homem; que a sua obra continua.  É que à me-
dida que tombam os nossos companheiros de 
combate, diminui de facto a nossa esperança 
de vida, mas aumenta a camaradagem dos res-
tantes, a interajuda e a amizade. E agora, mais 
unidos, damos mais valor uns aos outros; mais 
decididos, mais conscientes de que a ausência 
do Guerra tem que ser compensada pela lição 
de coragem que nos deixou. 
Depois do sentimento de culpa veio o instinto de 
retaliação, a vontade de punir o culpado. Ainda 
senti a mão a fugir-me para a arma, uma arma 
há tantos anos esquecida, uma arma já tantas 
vezes amaldiçoada. Mas não se luta com uma 
G3 contra a insensibilidade humana, contra o 
desprezo cruel dos que projetam, constroem e 
mantêm estas armadilhas arquitetónicas como 
minas antipessoais colocadas à saída do traba-
lho de um cidadão. 
Parece que estou a ouvi-lo dizer no seu tom co-
medido mas levemente douto: – Combater a 
indiferença não é o trabalho de uma vida, é o 
trabalho de gerações.
Quantas vezes passei por aquele muro? Quan-
tas vezes me senti inseguro à sua beira? Qual 
foi a minha contribuição para evitar aquele de-
sastre? Como posso pensar em retaliação se agi 
como todos os que tinham responsabilidades e 
nada fi zeram?
– A luta pela indiferença tem de ser feita pela 
positiva, conquistando simpatias, atitudes e 

vontades. Tem de ser feita despertando cons-
ciências em vez de despertar sentimentos de 
culpa. – Dizia ele. E pensar nestas suas palavras 
deixou-me mais aliviado.
Uma comunidade onde a soberania deixou de 
pertencer ao cidadão para passar a pertencer 
à empresa, uma comunidade em que os pobres 
pagam as dívidas dos ricos, em que os que an-
dam mais rápido passam à frente dos que têm 
mobilidade reduzida, em que os lugares para 
defi cientes nos parques de estacionamento são 
ocupados por quem não tem defi ciência nenhu-
ma, a não ser a ignóbil defi ciência de falta de 
escrúpulos; uma comunidade assim, deixa-nos 
por vezes à beira da raiva. E eu: – Amanhã tra-
go um papel a dizer ”Espero que um dia você já 
tenha direito a estacionar aqui.” E ele sempre 
mais razoável: – Fica melhor “Espero que você 
nunca tenha direito a estacionar aqui.”
Às vezes, eu cedia ao meu senso de humor de 
gosto duvidoso e exagerava a sensualidade das 
mulheres que passavam por nós, para o provo-
car, e ele sem se deixar enganar, sem abandonar 
a atitude de lutador e sem desmanchar o senso 
de humor: – Num mundo justo, o que tu vês, eu 
deveria poder apalpar.
Quando falava dos seus projetos, com o seu ar 
modesto, eles pareciam sempre insignifi cantes, 
mas quando metia mãos à obra é que víamos 
o que ele vira antes de nós. Dava a ideia que ia 
sempre um passo à nossa frente.
Porém, as suas dúvidas eram grandiosas, como 
acontece com os sábios. Um dia, ao regressar-
mos da piscina: – Se fossemos todos cegos, 
será que a humanidade teria descoberto a luz?
E as estrelas sobre Santa Clara brilhavam na 
noite, impotentes para lhe responder.
Estas coisas passaram-me pela cabeça como 
um fi lme acelerado enquanto olhava o seu cor-
po caído, que um muro construído como uma 
armadilha fez precipitar num abismo, em vez de 
o proteger.
E o soldado que acordou em mim foi desapare-
cendo devagar, dando lugar ao companheiro de 
trabalho e de lazer que de repente fi ca sem par-
ceiro, ao amigo impotente perante uma cruelda-
de esmagadora.
As pessoas por distração ainda hão de falar 
dele no presente do indicativo durante algum 
tempo, e só depois, a pouco e pouco, passarão a 
usar defi nitivamente o pretérito, à medida que 
o tempo criar distância e a espetativa de o ver 
chegar der lugar à saudade.
Entretanto, talvez consigamos que se recons-
trua aquele muro a tempo de evitar mais tra-
gédias, talvez descubramos outras armadilhas 
destas antes de provocarem vítimas; talvez, se 
formos capazes de pensar como o meu amigo 
Guerra: – O nosso conceito de conforto tem que 
ser coletivo e tem que ser concebido a pensar 
nos que têm menos conforto.
Obrigado Guerra por teres partilhado este mun-
do comigo, a tua visão da vida e a tua amizade 
tornaram-me uma pessoa melhor.
Agora descansa em paz, nós havemos de aguen-
tar isto.

Para defi cientes visuais está disponível a versão áudio em adfa-portugal.com na página do Elo de nOVEMBRO 
Veja em www.cacimbo.blogspot.com as fotos a que se referem estes apontamentos  – Texto escrito conforme o Acordo Ortográfi co

SIGA-NOS
NO
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TEM

COMENTÁRIOS..., NOTÍCIAS...
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A Delegação de Bra-
gança realizou, no dia 
1 de Dezembro, o seu 
convívio de Natal. Os 
associados e suas fa-
mílias concentraram-
se no restaurante “Aca-
démico”, onde decorreu 
a ceia.
Este encontro serviu, 
mais uma vez, para re-
alçar que a ADFA é uma 
família. O presidente da 
Delegação agradeceu a 
presença de todos os 
que puderam partici-
par, não esquecendo 
todos os que desejavam estar na festa e eu não puderam comparecer, dada a dis-
tância a que residem e a difi culdade de acesso.
Os Órgãos Sociais da Delegação aproveitam para informar que neste momento 
a Delegação pertence ao CLAS (Concelho Local de Acção Social de Bragança - 
Rede Social). A sua adesão foi proposta em sessão plenária decorrida no dia 12 
de Dezembro, tendo obtido a unanimidade dos representantes das instituições já 
pertencentes ao CLAS. “Fomos recebidos com carinho e apreço, fi cando assente o 
trabalho que poderíamos concretizar em conjunto”, referiu Domingos Seca, presi-
dente da Direcção da Delegação.

Delegações

  Bragança

Convívio de Natal
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  Castelo Branco

E… A tradição cumpriu-se!

Como é habitual, a Delegação de Caste-
lo Branco realizou, no passado dia 15 de 
Dezembro, o seu Almoço de Natal. Este 
ano, o local escolhido para o evento foi 
o restaurante “Fonte Nova”, localizado 
na bonita e acolhedora cidade do Fun-
dão. Estiveram presentes mais de uma 
centena de associados e respectivas 
famílias e amigos. “A alegria e boa dis-
posição estiveram sempre presentes e 
fi zeram deste dia um momento de salu-
tar convívio que demonstrou de forma 
inequívoca a união existente na Delega-

ção e em torno dos Órgãos Sociais Na-
cionais e, porque não, da nossa ADFA”, 
disse o presidente da Direcção da Dele-
gação de Castelo Branco, Carmona.
O presidente da Delegação, numa curta 
intervenção, saudou todos os presen-
tes congratulando-se com tão eleva-
do número de presenças, “que tanto 
contribuíram para enaltecer a coesão 
associativa da Delegação na defesa 
dos nossos direitos”, desejando a todos 
um Santo e Feliz Natal e Próspero Ano 
Novo.

  Évora
Convívio de Natal

Renovando a tradição, realizou-se, no 
dia 15, mais um convívio de Natal da 
Delegação de Évora, desta vez no con-
celho de Viana do Alentejo.
A manhã começou com a concentração 
de sócios no castelo de Viana para de 
seguida se fazer uma visita guiada à 
zona histórica da vila. 
Visitámos o castelo iniciado por deter-
minação de D. Dinis e com obras duran-
te os séculos seguintes.
Dentro do amuralhado demorámo-nos 
na igreja matriz, obra de início do sé-
culo XVI, do estilo gótico tardio, com 
muitos elementos manuelinos de que 
se salienta o magnífi co portal de orna-
mentação exuberante. 
Encostada à porta principal do castelo 
edifi cou-se o complexo da Misericórdia, 
fundada em 1516: vimos a sala das reu-
niões da provedoria, uma maqueta do 
castelo e uma pequena exposição de 
bandeiras processionais e dois vitrais 
de início do século XVI, provenientes 
da matriz, os únicos conhecidos da sua 
época, a sul do Tejo.
Rumámos, depois, ao Monte do Sobral, 
unidade de turismo rural, propriedade 
de um nosso sócio. Neste monte reali-
zou-se, em nove de Setembro de 1973, 
a primeira grande reunião de “capitães 
de Abril”, cuja movimentação haveria 
de conduzir ao golpe vitorioso de 25 de 
Abril de 1974, fundador da nossa demo-
cracia.
Numa das paredes do monte descer-
rámos uma lápide azulejar que fi ca a 
assinalar a nossa presença neste local 
histórico.
Seguiu-se o almoço que principiou com 
aperitivos e entradas e depois o repas-
to principal.

O convívio foi animado por um grupo 
de cantares alentejanos, de Alcáçovas, 
outra vila do concelho.
Momento muito aguardado pelos mais 
pequenos foi a animada distribuição de 
brinquedos, oferta da Delegação.
Antes do lanche, partiu-se um bolo co-
memorativo do convívio.
Este ano, a Delegação foi honrada com 
as presenças do presidente da Direcção 
Nacional, José Arruda, e do membro do 
Conselho Fiscal Nacional, Carlos Perei-
ra, e do representante do ELO, Farinho 
Lopes.
O presidente da Delegação saudou os 
mais de 180 presentes, dando conta 
das últimas acções da Delegação e de-
sejando a todos um bom período festi-
vo e um melhor ano de 2013.
Usou a seguir da palavra o represen-
tante do Conselho Fiscal Nacional 
e, por fi m, o presidente da Direcção 
Nacional que reafi rmaram os gran-
des princípios que orientam a ADFA 
e a permanente atenção dos órgãos 
nacionais à produção de legislação e 
normas que possam afectar a quali-
dade de vida dos nossos associados, 
com especial enfoque nas propos-
tas contidas no orçamento de Esta-
do para 2013. O Presidente apelou à 
unidade e participação de todos nas 
tarefas associativas e relevou a me-
mória do associado desta delegação 
e elemento da Direcção Nacional nos 
últimos mandatos, Sérgio Azougado, 
falecido há poucos meses.
Ao fi m da tarde rumámos a casa, espa-
lhando-nos pelo vasto Alentejo, refor-
çados por este convívio e com a certeza 
de que temos na ADFA a melhor garan-
tia da defesa dos nossos direitos.

  Famalicão

Ceia de Reis
No dia 12 de Janeiro, às 13h00, no restaurante Costa Verde, a Delegação de Fama-
licão realiza a Ceia de Reis. Este encontro de convívio com os associados e será 
também o momento para assinalar o aniversário de abertura do Núcleo de Guima-
rães. O preço por pessoa é de 20,00 euros e as inscrições podem ser feitas até ao 
dia 5 Janeiro, no Núcleo de GMR ou na Delegação. 
A Direcção da Delegação deseja a todos os seus associados, familiares, órgãos lo-
cais e nacionais, trabalhadores e demais pessoas e entidades, um Bom Ano 2013, 
com os votos de Festas Felizes. 

http://www.adfa-portugal.com/pt/jornal-elo-digital

http://www.adfa-portugal.com/pt/jornal-elo-digital
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Delegações

  Lisboa

Festa de Natal
A Direcção da Delegação de Lisboa realizou a sua 
Festa de Natal no dia 15 de Dezembro de 2012. Hou-
ve uma grande afluência de Associados, Familiares e 
amigos da ADFA.

Bom Ano de 2013
Os Órgãos Sociais da Delegação de Lisboa, desejam a todos os Associados, Familiares 
e Trabalhadores, UM PRÓSPERO ANO DE 2013.
Uma Associação só existe com Associados. E, quanto mais activos estes forem, maior 
será com certeza a sua Associação. 
A tua participação efectiva fará uma ADFA mais FORTE!
O Ano de 2013 é o Ano Europeu dos Cidadãos, participa e faz-te ouvir.

SERVIÇOS
SECRETARIADO DA DELEgAÇãO
– APOIO AOS ÓRgãOS SOCIAIS 
E AOS NúCLEOS

Pedro Rodrigues
E-mail:
direccao.del.lisboa@adfa-portugal.com

SERVIÇO DE APOIO AOS SÓCIOS
SERVIÇO DE SECRETARIA
ATENDIMENTO

Ana Lúcia e Elisabete Carvalho 

SERVIÇO DE ACÇãO SOCIAL
Dra. Ana Machado (Assistente Social)
E-mail: servico.social@adfa-portugal.com 

SERVIÇOS JURíDICOS
Dra. Inês de Castro – Por marcação prévia 
na secretaria da Delegação de Lisboa
E-mail: i.castro@adfa-portugal.com
ou gabjur.adfa.lisboa@gmail.com
Fax – 21 751 26 60

SERVIÇO DE ANIMAÇãO
 CULTURAL,DESPORTO 
E LAzER (SACDL) 

Secção de PeSca/Secção de cicliSmo
Pedro Rodrigues

SERVIÇOS CLíNICOS
Atendimento e Marcações:
Conceição Valente 
Telef.: 21 751 26 12 de 2.ª feira a 6.ª feira 
das 9h00 às 17h30

medicina Geral
Dr. Fernando Brito, 2.ª feira e 5.ª feira às 
10h00

UroloGia/androloGia
3.ª feira - Quinzenal às 13h00

PSiqUiatria
Dr.ª Margarida Botelho, 2.ª e 5.ª feira das 
9h30 às 12h30
Dr. Rodolfo Coutinho, 4.ª feira e 5.ª feira 
das 15h00 às 17h30

PSicoloGia (StreSS de GUerra)
Dr.ª Teresa Infante, Todos os dias das 
08h00 às 17h00

medicina dentária
Dr.ª Petra Marques, 2ª feira e 3ª feira das 

9h00 às 12h00
Dra.ª Vanessa Norte, 5.ª feira das 9h00 às 
12h30
Protésico, Sr. Carlos Lopes, 4.ª às 9h30

FiSiatria
4.ª feira às 10h00

teraPia da Fala
Terapeuta José Paulo Arruda – 4ª feira às 
11h00

FiSioteraPia
Fisioterapeuta Patrícia Mascate - 2.ª a 6.ª 
feira, das 8
h00 às 12h30 e das 13h30 às 16h30

análiSeS clínicaS
3ª feira das 9:00 às 10h00

Os serviços clínicos estão abertos a privados, mediante marcação prévia. As marcações devem ser efectuadas através de Conceição Valente, para o número acima mencionado. Estacionamento gratuito, dentro do horário 
de funcionamento da Clínica.
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Delegações

Eleições Hora de Decisões
A celeridade e o sucesso com que 
decorreu o acto eleitoral ainda po-
dia ser melhor se todos participas-
sem. Ainda assim, fruto do empe-
nho de muitos, deu à ADFA, nestes 
mais de três décadas de história, a 
maior votação de sempre.
Com os mesmos anos de história 
da democracia, a ADFA, os seus 
dirigentes não podem cair no mes-
mo erro dos políticos que afi rmam 
a nossa democracia é muito jo-
vem e por isso ainda tem muito a 
aprender a viver ou a saber viver ou 
aprender como e o que é a demo-
cracia.
Ora, se com todos estes anos volvi-
dos em três décadas, Portugal es-
teve por três vezes na bancarrota, 
o que é que nos espera no futuro 
próximo? Os indicadores não são 
nada bons, uma vez que os exem-
plos dados até aqui são péssimos 
para Portugal e os portugueses, a 
crise teima em persistir, os por-
tugueses e as portuguesas são 
os grandes sacrifi cados por estas 
màs experiências por este mau vi-
ver, por este mau estar e por estas 
turbulências sociais e políticas que 
estamos a viver.
Mas agora e aqui importa frisar 
que a ADFA – Associação dos De-
fi cientes das Forças Armadas teve 
e tem uma responsabilidade muito 
grande, se calhar, hoje, ainda maior, 
uma vez que é ela que tem o dever 
de dizer aos políticos, aos respon-
sáveis do Governo que os jovens 

portugueses com 20 anos de idade 
foram chamados a defender Portu-
gal! Uma responsabilidade muito 
grande. Hoje os nossos políticos 
com trinta e oito anos que levamos 
de democracia, têm a obrigação, 
tem o dever de governar bem Por-
tugal e dar melhores condições de 
vida ao povo, basta para isso olhar 
para o exemplo dos defi cientes das 
Forças Armadas que carregam no 
corpo e na mente as defi ciências 
e são o espelho da liberdade e da 
democracia, demonstrando com a 
sua força e o seu querer que são 
um exemplo!
As gerações passam, a dos defi -
cientes das Forças Armadas está 
a acabar, os Órgãos Nacionais da 
ADFA vão agora tomar posse e com 
isso a Direcção Nacional vai ter que 
saber viver estes tempos difíceis 
na distribuição de sacrifícios pelo 
todo nacional, vai ter que saber 
mudar de estratégia, vai ter que 
saber encontrar soluções na elabo-
ração de um projecto que resolva, 
de vez, os problemas que afectam 
a família defi ciente militar.
Os políticos e o governo sabem que 
estamos aqui, sabem que para a 
crise nos já pagámos, cabe à ADFA 
com empenho e arte, tomar as de-
cisões certas para a solução dos 
problemas e não deixar que se re-
solvam biologicamente, como está 
a acontecer.

João Gonçalves 

Assembleia-geral Ordinária
Convocatória

A Mesa da Assembleia-geral da Delegação, convoca todos os associados da 
Delegação de Viseu, nos termos do n.º 1 do Art.º 49.º dos Estatutos da ADFA 
para a Assembleia-geral Ordinária da Delegação, a realizar dia 16 de Fevereiro 
de 2013, com início às 10 horas, na Sede da Delegação de Viseu, sita na Pra-
ceta ADFA – Empreendimento das Magnólias, Lote 4-R/c Q – Bairro da Balsa 
– Viseu, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
1 – Apreciação e votação do Relatório de Actividades e Contas da Direcçãoo 
e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao ano de 2012.
2 – Análise do Edifício Legislativo.

O Presidente da Mesa da Assembleia-geral da Delegação
António Pais Ferreira

Zona Comercial – Lago Discount
Ribeirão – Vila Nova de Famalicão

Sede social
Centro Coordenador 
de Transportes, Sala 1, 
Rua Henriques Nogueira
4760-038, Vila Nova de Famalicão4760-038, Vila Nova de Famalicão

  Viseu

Dia Internacional das Pessoas 
com Defi ciência
O Dia Internacional das Pessoas com Defi ciência, 3 de Dezembro, foi mais uma vez 
vivido durante uma semana na cidade de Viseu. São muito importantes os semi-
nários, os colóquios, as exposições e vendas de trabalhos feitos pela pessoa defi -
ciente, mas, não haja qualquer dúvida que um dia nas escolas com os professores 
e alunos e memorável, uma experiência muito rica, basta dizer que a aceitação de 
um pelo outro, saber viver com as diferenças de cada um e de facto notável ver 
como de facto e possível criar uma sociedade onde todos são iguais, muito bem!
Que este dia seja todos os dias!

Delegação de Viseu agraciada 
pela Autarquia
A Câmara Municipal de Viseu decidiu agraciar a Delegação da ADFA em Viseu, em 
cerimónia realizada no dia 5 de Dezembro. A ADFA e a Direcção da Delegação fo-
ram representados pelo tesoureiro, associado João Pereira, já que os elementos da 
Direcção, João Gonçalves e Francisco Batista, acompanhados pelo presidente do 
Conselho Fiscal, José Ferreira, se deslocaram a Lisboa, à Sede Nacional, para uma 
reunião com a Direcção Nacional.
A Cerimónia de Reconhecimento por Mérito Cultural, Educativo, Científi co e Des-
portivo do Município de Viseu decorreu no Pavilhão Multiusos de Viseu, que estava 
completamente cheio. “Foi mais um reconhecimento pelo senhor presidente da 
Câmara Municipal de Viseu, Fernando Ruas, pelos serviços prestados em coló-
quios e exposições sobre a Guerra Colonial, sobre o 25 de Abril e sobre a ADFA, 
que vão continuar a acontecer ao longo do ano”, realçou a Direcção da Delegação, 
que se congratula com o galardão.

Almoço associativo de Natal
Com cerca de 150 associados e amigos, realizou-se no dia 15 de Dezembro o al-
moço de Natal, que serviu para conviver, num ponto de encontro para lembrar al-
gumas peripécias vividas em terras do Ultramar durante o período da Guerra Co-
lonial, que também serviu para fazer a análise da situação do país e da ADFA, que 
serve já para a preparação da Assembleia-Geral que vai ser no dia 16 de Fevereiro, 
pelas 10h00, nas instalações da Delegação.
Com intervenções de Francisco Batista, João Gonçalves, da Direcção da Delega-
ção, e do presidente da MAGD, António Pais Ferreira, a todos desejou-se Boas Fes-
tas e um 2013 cheio de coisas boas!
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Convívios
AROUCA
No Chão de Ave, limite dos concelhos de 
Arouca e Vale de Cambra, realizou-se o 
Convívio Anual dos associados destes 
concelhos e dos de Sever do Vouga, com 
mais de três dezenas de participantes o 
que se revela signifi cativo, dado o redu-
zido número de associados residentes 
nesse território.
O convívio foi organizado pelo associado 
António David que se esmerou para pro-
porcionar aos participantes um dia bem 
passado.
Os associados destes concelhos reú-
nem-se várias vezas por ano, em Arouca, 
numa sala que a AICIA – Associação para 
a Integração de Crianças Inadaptadas de 
Arouca, graciosamente disponibiliza, re-
gistando-se sempre uma presença da or-
dem dos 100%, apesar de na sua maior 
parte viverem em aldeias muito afasta-
das do Centro.
Salienta-se ainda que o índice de quotas 
em dia deste grupo é de 85% e que no 
recente acto eleitoral se verifi cou uma 
adesão de 60%.

SANTA MARIA DA FEIRA
A Direcção do Núcleo de Santa Maria da 
Feira realizou o seu convívio anual no dia 
8 de Dezembro, data já tradicional, com 
a participação de associados e familiares 
em elevado número.
O convívio constou de um almoço ser-
vido num restaurante de Fiães, em que 
não faltaram as iguarias desta época na-
talícia.
O vice-presidente da Câmara Municipal 
de Santa Maria da Feira, Emídio de Sou-
sa, disponibilizou algum do seu tempo 
para conviver com os presentes, tendo 
numa breve alocução sublinhado a com-
preensão do que signifi cam os valores 
militares, para todos os que cumpriram 
o seu dever militar, depois de na véspera 
ter assistido ao Juramento de Bandeira 

do seu fi lho. Ainda se referiu à ADFA e ao 
papel que tem desempenhado na socie-
dade, tendo-se mostrado disponível para 
continuar a apoiar o Núcleo de Santa Ma-
ria da Feira.
O Núcleo de Santa Maria da Feira agrega 
associados de vários concelhos e dispõe 
de instalações que recentemente foram 
objecto de melhoramentos.
No seu salão de reuniões encontraram-se 
expostos dois quadros: um confecciona-
do com materiais reciclados pelos uten-

tes do Centro de Actividades Ocupacio-
nais do Porto e um outro alusivo à Guerra 
Colonial e ao 25 de Abril, produzidos por 
alunos da Escola Secundária da Feira.
No próximo mês de Janeiro o Núcleo es-
colherá a sua Direcção para o próximo 
triénio.

CHAVES
A Direcção do Núcleo de Chaves realizou 
o seu Convívio Anual, num restaurante 
da cidade no dia 15 Dezembro, com a pre-
sença de muitos associados e familiares.
Como convidados estiveram Ana Montei-
ro, da Escola Superior de Enfermagem de 
Chaves, e a Enfermeira Isabel, que presta 
cuidados de saúde no posto clínico do 
Núcleo, aos Associados e familiares.

No início do almoço foram alvo de singela 
homenagem os médicos Alberto Lopes e 
Graça Batista que, por motivos de saúde 
do primeiro estiveram ausentes.
Como tem sido feita referência neste 
Jornal, estes clínicos, há vários anos, têm 
dado consultas de forma graciosa no Nú-
cleo, criando uma grande ligação afectiva 
à ADFA e aos seus membros.
O convívio foi animado pela Tuna da Es-
cola Superior de Enfermagem de Chaves 
que, com a sua actuação, divertiram os 

presentes, mui-
tos dos quais 
também deram 
o seu “pé de dan-
ça”.

ESPOSENDE
Esposende foi o 
local escolhido 
para receber as-
sociados e fami-
liares de todo o 
distrito de Viana 
do Castelo para 
festejarem o Na-
tal em convívio 
associativo.
O encontro dos 

participantes, no dia 16 de Dezembro, 
fez-se junto à Capela da Senhora da 
Saúde, de onde partiram para a Igreja 
Matriz, lugar onde se realizou a missa 
pelos associados falecidos, antecedida 
de um pequeno beberete proporcionado 
pela família do associado Azevedo Lima 
que organizou de forma excelente todo o 
evento.
Seguiram-se o almoço, num restaurante 
local, animado musicalmente e onde não 
faltaram as iguarias da época.
No decorrer do mesmo estiveram paten-
tes, em painel de parede, fotografi as de 
associados presentes, do tempo da sua 
passagem pela Guerra Colonial e mos-
trado um documento audiovisual, da au-
toria do associado José Pereira, sobre o 

último convívio do distrito, efectuado no 
ano anterior em Vila Nova de Cerveira.
Partido o bolo e efectuados os brindes 
foi tempo de todos regressarem aos seus 
concelhos, dando como bem passado o 
dia que foi de confraternização e em que 
o Espírito e os Valores da ADFA estiveram 
presentes.
O próximo encontro do distrito foi mar-
cado para o concelho de Melgaço já que 
é o único onde esta iniciativa anual ainda 
não teve lugar.

SÃO LEONARDO
No Monte de São Leonardo, em Galafura, 
concelho do Peso da Régua, onde Miguel 
Torga contemplou e escreveu sobre o ho-
mem e a paisagem duriense, realizou-se 
no dia 22 de Dezembro o Convívio de Na-
tal de associados e familiares do distrito 
de Vila Real.
A anteceder a almoço foi celebrada uma 
missa pelos associados falecidos que 
teve a participação de um coro local e de 
um sacerdote salesiano que fez apelo à 
paz e à confraternização como valores 
humanistas.
Seguiu-se o almoço num restaurante lo-
cal cuja sala foi pequena para acolher a 
centena de Associados e familiares pre-
sentes, os quais saborearam os pratos 
da gastronomia local e os bons vinhos da 
região. Para além da representação dos 
Órgãos Sociais da Delegação, estiveram 
ainda representantes da Câmara Munici-
pal da Régua e da Junta de Freguesia de 
Galafura.
A organização esteve a cargo do associa-
do Ferramenta Martins, com a colabora-
ção do também associado José Martins 
que colocaram todo o seu brio e empe-
nhamento na realização deste evento, 
tornando-o numa manifestação de as-
sociativismo e de convívio da “família 
ADFA” daquelas paragens.
Ficou logo na altura acordado que o con-
vívio do próximo ano terá lugar no conce-
lho de Murça.

Delegações

  Porto

Comemoração do 38º Aniversário
No dia 7 de Dezembro cumpriram-se 
38 anos sobre a realização da primeira 
reunião de defi cientes militares no Por-
to, facto que representa a data da fun-
dação da Delegação.
A efeméride foi assinalada com um jan-
tar, este ano no refeitório das nossas 
instalações, com a presença de cerca 
de uma centena de associados e fami-
liares.
A anteceder o bolo de aniversário, o 
presidente da Direcção da Delegação, 
Abel Fortuna, agradeceu aos represen-
tantes das Delegações de Bragança, 

de Vila Nova de Famalicão, de Viseu e 
de Lisboa, aos elementos dos Órgãos 
Sociais Nacionais e aos associados e 
familiares que estiveram presentes, 
tendo ainda realçado a elevada parti-
cipação associativa dos associados no 
último acto eleitoral, a qual foi a maio-
ria de sempre.
O presidente da Direcção Nacional, 
José Arruda, elogiou o trabalho desen-
volvido pela Delegação ao longo da sua 
existência, tendo considerado que foi 
relevante para que a ADFA atingisse 
muitos dos seus objectivos. O presi-

dente da Mesa 
da Assembleia-
Geral Nacional, 
Mano Póvo-
as, relembrou 
muitos factos dos primeiros tempos de 
existência da Delegação, para demons-
trar que o espírito associativo, que é 
apanágio da Delegação, começou a ve-
rifi car-se desde o seu início.
A anteceder estas intervenções, o pre-
sidente da Mesa da Assembleia-Geral 
da Delegação, Manuel Santos, fez men-
ção de sublinhar a postura cívica e de 

grande maturidade dos associados re-
velada, no exercício do seu direito de 
voto, no passado dia 24 de Novembro, 
o que para ele comprovou a grandeza 
da ADFA.
O 38º Aniversário da fundação da Dele-
gação do Porto foi, desta forma, assina-
lado sem convidados, mas com grande 
sentimento de brio e gosto associati-
vos.
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HOSPITAL MILITAR DO PORTO

Novos Procedimentos no Serviço de Medicina Física e de Reabilitação
Avisam-se os associados utilizadores 
de produtos de apoio/ajudas técnicas 
e os que necessitam de atestados mé-
dicos para aquisição de viatura com 
isenção de impostos, ou de pedido de 
dístico de estacionamento que, a par-
tir de 1 de Janeiro de 2013, entram em 
vigor novos procedimentos no Servi-
ço de Medicina Física e de Reabilita-
ção do Hospital Militar do Porto.
Estas novas normas, que a seguir se 
publicam, visam facilitar o acesso às 
consultas e evitar deslocações desne-
cessárias ao hospital, quando se trata 
de obter documentos médicos.
Marcação de consultas para produtos 
de apoio/ajudas técnicas

As consultas no Serviço de Medicina Fí-
sica e de Reabilitação do Hospital Militar 
do Porto, para prescrição de produtos de 
apoio/ajudas técnicas, efectuam-se à 2ª 
e última quarta-feira de cada mês, com 
excepção do mês de Agosto e da última 
quarta-feira de Dezembro;
A partir de Janeiro de 2013, estas con-
sultas passarão a ser marcadas com 
48 horas de antecedência (até à se-
gunda-feira anterior), excepto em si-
tuações de emergência, devidamente 
justifi cadas;
As marcações poderão ser efectua-
das para os seguintes contactos.
- Serviço de Medicina Física e de Rea-
bilitação do Hospital Militar do Porto:

Directo do Serviço 226 087 944; Cen-
tral do Hospital 226 087 900; E-mail: 
fi siatria@hospitalmilitarporto.org
- Para a ADFA:
Serviço de atendimento 228 347 201; 
E-mail: secretaria.porto@adfa.org.pt.
Pedidos de atestados médicos de in-
capacidade para afeitos de aquisição 
de viatura e dístico de estacionamen-
to
Os pedidos destes documentos po-
derão ser solicitados para o e-mail do 
Serviço de Medicina Física e de Reabi-
litação do Hospital Militar do Porto
(fisiatria@hospitalmilitarporto.org), 
ou para o Serviço de Atendimento da 
ADFA utilizando os contactos indica-

dos para a marcação de consultas;
É obrigatório, no acto do pedido, indi-
car os seguintes elementos:
Nome, qualifi cação (DFA, GDFA ou GD-
SEN), número mecanográfi co (NIM), 
residência actualizada (freguesia, con-
celho e distrito), data de nascimento, 
número do BI/Cartão de Cidadão e nú-
mero de identifi cação fi scal (NIF);
O Hospital Militar procederá ao envio 
pelos CTT das declarações pedidas, 
logo após a sua emissão.
Estes procedimentos destinam-se à 
melhoria da prestação destes servi-
ços, tornando-os mais efi cientes e 
efi cazes, assim como a evitar deslo-
cações ao Hospital.

AROUCA

CHAVES

SANTA MARIA DA FEIRA

ESPOSENDE
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Especial

IntErvEnção do rEprEsEntantE da MaGn, 
JaIME FErrErI
Ex. mo senhor primeiro-Ministro
Ex. mo senhor Ministro da defesa
Ex. mo senhor Chefe do Estado-Maior General das F.a.
Chefias Militares, prontas na ajuda e sempre disponíveis no 
reconhecimento que nos sabe bem ao coração.
Exmo. senhor secretário de Estado adjunto e da defesa na-
cional;
Exmo. senhor secretário de Estado dos assuntos Fiscais.
Caríssimo José arruda, presidente da direcção nacional, 
amigo e companheiro das lides associativas.
Caríssimos companheiros associados que, em elevado nú-
mero, marcais presença não regateando a generosa partici-
pação associativa. É uma honra para mim, neste momento e 
lugar, representar-vos.

senhor primeiro-Ministro!
Cumpre-me, em nome da Mesa da assembleia-Geral nacio-
nal, dar as boas vindas a vossa Excelência. obrigado pela 
cortesia em visitar-nos. obrigado pelo desejo de conhecer 
a nossa casa. Casa onde convivem e permutam disponibili-
dades os cidadãos que, de meninos, forçaram a partir para 
África, ao encontro duma guerra tão injusta quanto imoral. 
Foi nessa guerra que os sonhos de muitos morreram na pi-
cada. Foi nessa guerra que outros, dos quais somos parte, 
se arrastaram por hospitais, lutando com incredulidade e 
espanto, contra o trauma que nos atingia e que, de princí-
pio, nos parecia mais um pesadelo. depressa nos demos 
conta da realidade dura com que, a partir daí, tínhamos de 
viver. realidade nova, que tínhamos de aceitar, de entender, 
de aprender a movimentar-nos no desconhecido com que 
ela nos carregava. as medicinas da mente eram-nos tão ad-
versas quanto as incapacidades do regime. Mas, olhe para 
nós, senhor primeiro-Ministro. ainda nos resta um sorriso, 
um sonho escondido em tantos que conseguimos realizar. o 
anterior regime era duro mas não teve força para nos desfa-
zer. Quebrámos e “perdemos” os ossos por África mas não 
nos amoleceram a alma! Fomos combatentes por imposição 
mas recusámos a derrota. ousamos viver! E aqui estamos. 
Foi dura a luta: contra a humilhação, a injustiça, o desconfor-
to e o desânimo. Quando nos parecia termos perdido tudo, 
os sonhos, a carreira, a namorada, sentimos que desperta-
vam em nós capacidades adormecidas num cantinho da 
alma. depressa nos convencemos que não valia a pena la-
mentarmo-nos. Uma vida nova chegara ao nosso encontro. 
E no fundo do coração, nós que afinal éramos ainda meni-
nos, descobrimos uma harmonia e uma ética que respon-
diam à injustiça de que fomos vítimas e ao mesmo tempo 
nos retemperavam. reaprendemos a viver, a ser campeões 
ao serviço dos demais, a utilizar as limitações sofridas para 
que a geração depois de nós compreendesse a importância 
da luta.
Enchemos o peito duma enorme coragem. Quando parecía-
mos em quebranto, a desfalecer, uma força de ânimo tocava-
nos e exercitávamos a coragem. Um optimismo, uma garra 
teimosa, activava a esperança. pouco a pouco a deficiência 
não nos diminuía. Iam dando força para enfrentar a vida. 
 Este é um curto retrato, Excelência, do que sentimos. Esta é 
uma sintética definição da nossa cidadania que assumimos 
com a alma, o corpo e o coração. Cidadania assumida por 
inteiro que nos obriga a porfiar no fecho de alguns dossiers 
de justiça e reconhecimento. Mas também sabemos que a 
este primeiro-Ministro de portugal não precisamos de pe-
dir nada. porque nos garantiram a sua sensibilidade neste 
domínio. não por palavras ou promessas mas pelo simples 
facto de se ter feito representar por Membros do seu gabi-
nete nos Jogos olímpicos mas não ter prescindido de pes-
soalmente marcar presença nos Jogos paralímpicos. Bem-
haja, por isso!

prIMEIro-MInIstro vIsIta a adFa

“A Atitude do Governo pArA com os Assuntos dos dFA decorre 
de imperAtivos de justiçA e de reconhecimento”

palavras dE rEConhECIMEnto

O ELO reproduz a intervenção do primeiro-ministro Pedro 
Passos Coelho distribuída aos jornalistas pelas relações 
públicas do Governo durante o evento e a alocução do re-
presentante da Mesa da Assembleia-Geral Nacional, Jai-
me Ferreri.

dIsCUrso do prIMEIro-MInIstro pEdro passos CoElho
o Governo, através do Ministério da defesa nacional, tem dado particular atenção aos 
deficientes das Forças armadas, seja na forma como tem preservado a natureza indem-
nizatória das suas pensões, seja na resolução de alguns assuntos pendentes, e que se 
arrastavam há bastante tempo.
refiro-me à isenção do pagamento das taxas moderadoras, à não aplicação dos cortes 
do 13º e 14º meses em 2013 e 2012, à regularização da situação de reduções nas pensões 
do Centro nacional de pensões, que deixaram de incidir sobre as pensões de carácter 
indemnizatório dos deficientes das Forças armadas, a aplicação das reduções previstas 
no Código do Irs, com efeitos retroactivos a 2009, de acordo com despacho do senhor 
secretario de Estado dos assuntos Fiscais, e a criação de condições para a dinamização 
do relacionamento da associação dos deficientes das Forcas armadas com outros servi-
ços ou entidades sob tutela do Ministério da defesa nacional.
posso aqui anunciar, ainda, que o decreto-lei n.º 296/2009, de 14 de outubro, irá ser 
finalmente aplicado, após a regularização de situações decorrentes do novo sistema re-
muneratório dos militares, permitindo a actualização das pensões dos deficientes das 
Forças armadas, com efeito a partir de Janeiro próximo.
há outros processos em curso, que passam pela redução do tempo de decisão dos pro-
cessos de qualificação como deficiente das Forcas armadas, pela reforma da saúde mili-
tar e pela criação do Balcão único, que têm por objectivo melhorar a situação de quem a 
pátria tudo deu sem nada pedir. Quero afirmar o nosso empenho na melhoria contínua do 
serviço a prestar aos beneficiários da adM, onde se incluem os dFa.
sei que um dia a mais para resolver as situações que preocupam qualquer Cidadão defi-
ciente das Forcas armadas é um dia que já vem tarde.
por todas as razões, a atitude do Governo para com os assuntos dos deficientes das For-
ças armadas decorre de imperativos de justiça e de reconhecimento.
Justiça e reconhecimento para com aqueles Cidadãos que, jurando servir a bandeira por-
tuguesa e na defesa da pátria, adquiriram deficiências para o resto das suas vidas, com 
prejuízo e sofrimento próprio e das suas famílias.
a justiça e o reconhecimento devidos implicam que o Estado deva manter, para além de 
qualquer dúvida, as responsabilidades que assumiu para com estes Cidadãos, mesmo na 
situação muito difícil que o país atravessa.
É esse o compromisso que, em nome do Governo, aqui quero renovar e reforçar.

o primeiro-ministro pedro passos Coelho che-
fiou uma representação oficial do 19º Governo 
Constitucional e das chefias militares que visi-
tou a adFa no dia 21 de dezembro.
na sua intervenção, o governante - que duran-
te a visita esteve acompanhado pelo ministro 
da defesa nacional, pelos secretários de Esta-
do adjunto e da defesa nacional, paulo Braga 
lino, e dos assuntos Fiscais, paulo núncio, e 
pelo ex-presidente da comissão de defesa e de-
putado do ps Júlio Miranda Calha - anunciou a 
actualização das pensões dos deficientes das 
Forças armadas (ver a reprodução do discurso 
que foi distribuído na altura aos jornalistas), 
entre outras medidas do Governo.
para o presidente da direcção nacional, José 
arruda, “esta visita à adFa constitui um gesto 
de reconhecimento e homenagem aos que ser-
viram portugal com abnegação, em situação 
de risco e perigosidade agravada, durante o 
período da Guerra Colonial”. a adFa reconhece 
o elevado interesse e empenhamento do 19º 
Governo Constitucional na consolidação do 
processo de reabilitação dos deficientes mili-
tares, sublinha o presidente da dn.
após a apresentação de cumprimentos na sala 
da direcção nacional pelos Órgãos sociais na-

cionais e regionais da adFa, o auditório Jorge 
Maurício acolheu a sessão oficial de boas-vin-
das ao governante.
na mesa de honra estiveram o primeiro-ministro, 
pedro passos Coelho, o ministro da defesa na-
cional, José pedro aguiar-Branco, o chefe do Es-
tado-Maior General das Forças armadas, general 
luís araújo, o presidente da adFa, José arruda, e 
o representante da MaGn, Jaime Ferreri.
na assistência estiveram os chefes militares e 
a comitiva do primeiro-ministro, os Órgãos na-
cionais e regionais da adFa, outros dirigentes 
e associados.
antes do discurso do chefe do Governo, o presi-
dente da direcção nacional, José arruda, falou 
do “sobressalto” que os deficientes militares 
sentem “na altura da discussão do orçamen-
to do Estado” e elogiou passos Coelho por ser 
“o segundo primeiro-ministro” a visitar a sede 
nacional da associação.
depois da sessão solene o governante e comi-
tiva fizeram uma visita às instalações da adFa 
e descerrou uma placa alusiva ao evento.
seguiu-se um porto de honra natalício, a assi-
natura do livro de honra da adFa e a oferta do 
álbum duplo de medalhas “princípio e Fim do 
Império” ao primeiro-ministro.
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“A Atitude do Governo pArA com os Assuntos dos dFA decorre 
de imperAtivos de justiçA e de reconhecimento”

Discurso Do primeiro-ministro peDro passos coelho
o Governo, através do ministério da Defesa nacional, tem dado particular atenção aos 
Deficientes das Forças armadas, seja na forma como tem preservado a natureza indem-
nizatória das suas pensões, seja na resolução de alguns assuntos pendentes, e que se 
arrastavam há bastante tempo.
refiro-me à isenção do pagamento das taxas moderadoras, à não aplicação dos cortes 
do 13º e 14º meses em 2013 e 2012, à regularização da situação de reduções nas pensões 
do centro nacional de pensões, que deixaram de incidir sobre as pensões de carácter 
indemnizatório dos Deficientes das Forças armadas, a aplicação das reduções previstas 
no código do irs, com efeitos retroactivos a 2009, de acordo com despacho do senhor 
secretario de estado dos assuntos Fiscais, e a criação de condições para a dinamização 
do relacionamento da associação dos Deficientes das Forcas armadas com outros servi-
ços ou entidades sob tutela do ministério da Defesa nacional.
posso aqui anunciar, ainda, que o Decreto-lei n.º 296/2009, de 14 de outubro, irá ser 
finalmente aplicado, após a regularização de situações decorrentes do novo sistema re-
muneratório dos militares, permitindo a actualização das pensões dos Deficientes das 
Forças armadas, com efeito a partir de Janeiro próximo.
há outros processos em curso, que passam pela redução do tempo de decisão dos pro-
cessos de qualificação como Deficiente das Forcas armadas, pela reforma da saúde mili-
tar e pela criação do Balcão único, que têm por objectivo melhorar a situação de quem a 
pátria tudo deu sem nada pedir. Quero afirmar o nosso empenho na melhoria contínua do 
serviço a prestar aos beneficiários da aDm, onde se incluem os DFa.
sei que um dia a mais para resolver as situações que preocupam qualquer cidadão Defi-
ciente das Forcas armadas é um dia que já vem tarde.
por todas as razões, a atitude do Governo para com os assuntos dos Deficientes das For-
ças armadas decorre de imperativos de justiça e de reconhecimento.
Justiça e reconhecimento para com aqueles cidadãos que, jurando servir a bandeira por-
tuguesa e na defesa da pátria, adquiriram deficiências para o resto das suas vidas, com 
prejuízo e sofrimento próprio e das suas famílias.
a justiça e o reconhecimento devidos implicam que o estado deva manter, para além de 
qualquer dúvida, as responsabilidades que assumiu para com estes cidadãos, mesmo na 
situação muito difícil que o país atravessa.
É esse o compromisso que, em nome do Governo, aqui quero renovar e reforçar.
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Notícias
ADFA De luto

Faleceu José Adelino Guerra
o associado José Adelino Guerra fale-
ceu, no dia 7 de Dezembro, vítima de 
um acidente, depois de ter tropeçado 
no muro da rua Pedro Monteiro, em 
Coimbra, tendo caído para o estaciona-
mento pertencente ao edifício da Casa 
da Cultura e do Instituto Português da 
Juventude, a alguns metros de altura.
o associado da ADFA e coordenador 
do Serviço de leitura para Deficientes 
Visuais da Biblioteca Municipal Coim-
bra, tinha acabado de sair da Biblioteca 
Municipal de Coimbra, seu local de tra-
balho durante cerca de 20 anos, para ir 
à piscina, não levando o cão-guia que 
costumava acompanhá-lo.

“o muro deveria ser mais alto ou ter 
uma vedação mais consistente. o sítio 
é de facto perigoso”, afirmou à impren-
sa Rosa esteves, presidente da delega-
ção da ACAPo em Coimbra.
A notícia gerou muita consternação na 
ADFA. os associados viram nas páginas 
dos jornais e na televisão o que o ur-
banismo mal planeado pode provocar. 
As cidades deveriam estar preparadas 
para a circulação pedonal segura dos 
cidadãos deficientes visuais.
Coimbra já é considerada pela ACAPo 
uma das cidades mais perigosas do 
país nesta matéria. “As nossas cidades 
não estão adaptadas à circulação das 

pessoas com deficiência”, alertou o pre-
sidente da ACAPo, Carlos lopes.
A vice-presidente da Câmara Municipal 
de Coimbra, Maria José Azevedo San-
tos, admitiu aquele perigo e lamentou o 
acidente que vitimou “um homem que 
dedicou a vida à inclusão”, como foi no-
ticiado.
o funeral de José Adelino Guerra re-
alizou-se no dia 11 de Dezembro, no 
Complexo Funerário da Figueira da 
Foz, onde o associado foi cremado. A 
ADFA esteve com a família e solidari-
zou-se com a sua dor.
A Associação deslocou-se a Coimbra 
para averiguar as condições em que 

Um homem pela inclusão
o associado José Adelino Guerra, anti-
go presidente da Direcção Nacional da 
ACAPo e ex-presidente da Mesa da As-
sembleia-Geral da Delegação da ADFA 
em Coimbra, era natural de Cantanhe-
de, onde nasceu em 13 de Setembro de 
1952.
Ficou cego aos 22 anos, em consequên-
cia de um acidente quando cumpria o 
serviço militar como piloto-aviador em 
tancos.
estagiou na Fundação Raquel e Martin 
Sain onde conheceu e privou com o psi-
cólogo Martinho do Rosário (Bernardo 
Santareno para a literatura Portugue-
sa).
licenciou-se em Direito pela universi-
dade de Coimbra e fez também o Curso 
de especialização em Ciências Docu-
mentais.
Desde então, por mais de 25 anos, em-
pregou os seus conhecimentos e capa-
cidades na promoção cultural e social 
dos deficientes, mormente dos defi-
cientes visuais.
em 1986 apresentou um projecto à 
Câmara Municipal de Coimbra para 
a criação de uma secção de braille na 
Biblioteca Municipal de Coimbra. esta 
Secção abriu ao público no dia 21 de Ja-
neiro de 1988, hoje Serviço de leitura 
para Deficientes Visuais.
o Serviço de leitura para Deficientes 
Visuais possui uma colecção braille 
com cerca de mil títulos, alguns dos 
quais produzidos localmente, e um 
crescente acervo de audiolivros em re-
gisto digital, muitos dos quais com ori-
gem em gravações em cassetes audio 
cedidas pela ADFA.
Já em 2012, é lançada a “Jardim da 
Sereia”, revista mensal de tiflologia e 
cultura, editada em texto digital, áudio 

e Braille, dirigida essencialmente aos 
utentes com deficiência visual, mas 
com uma apresentação gráfica que 
fosse minimamente apelativa para ser 
lida por todos.
Na ADFA, foi presidente da Mesa da As-
sembleia-Geral da Delegação de Coim-
bra entre 1987 e 1991. e tinha sido elei-
to, há pouco tempo, para o Conselho de 
Delegação, não tendo chegado a tomar 
posse, mas a Delegação de Coimbra, 
tendo em conta a necessidade de rever 
certos aspectos dos estatutos e conhe-
cendo a sua competência em matéria 
jurídica, já havia decidido apresentar 
uma proposta de revisão estatutária 
para o que contava com a sua preciosa 
colaboração.
Na ACAPo, José Adelino Guerra foi fun-
dador e pertenceu à Direcção Nacional 
durante três mandatos, primeiro como 
vice-presidente (1990-1995) e depois 
como presidente (1996-1999). Neste 
lapso de tempo a ACAPo viveu uma 
primeira fase de consolidação e uma 
segunda fase (que corresponde preci-
samente à presidência de José Adelino 
Guerra) na qual se registaram avanços 
notáveis em termos de valorização do 
património. Ao longo destas duas fases, 
visando fundamentar em bases cientí-
ficas as suas posições na defesa dos 
direitos e interesses dos deficientes vi-
suais portugueses, a ACAPo promoveu 
conferências, seminários e encontros 
sobre o Sistema Braille, a educação, a 
formação e a integração social e profis-
sional dos cegos e dos amblíopes, en-
caminhando as respectivas conclusões 
e recomendações para os diferentes 
serviços do estado a quem compete a 
satisfação das suas necessidades es-
pecíficas. 

José Adelino Guerra foi também di-
rector da revista «luís Braille», e foi o 
primeiro representante da ACAPo no 
Conselho Nacional para a Reabilitação. 
em 1997, foi também o primeiro presi-
dente da Comissão para o Desenvolvi-
mento das Associações de Cegos de 
língua Portuguesa.
A Direcção da ACAPo, presidida por 
José Adelino Guerra, executou inte-
gralmente a proposta programática de 
acção com que se apresentou ao sufrá-
gio eleitoral no início do seu mandato. 
excedendo mesmo esta proposta, e re-
conhecendo a grandeza e a projecção 
da personalidade e da obra do profes-
sor Albuquerque e Castro, colocou no 
seu Plano de Actividades para 1998 e 
promoveu uma homenagem pública à 
memória do grande tiflólogo.
José Adelino Guerra voltou aos órgãos 
da ACAPo, como presidente do Con-
selho Fiscal e de Jurisdição, em 2008, 
quando a Associação iniciou uma nova 
etapa que se vai afirmando pelo cresci-
mento sustentado. Permaneceu no car-
go até 2011. No exercício das suas fun-
ções imprimiu à actividade do Conselho 
um carácter de seriedade e determina-
ção no acompanhamento de todos os 
assuntos. era conhecida a sua preocu-
pação de rigor quanto à situação finan-
ceira e patrimonial da ACAPo e ao seu 
funciomamento em todas as instâncias. 
Desenvolveu também valioso trabalho 
na elaboração de projectos dos regula-
mentos actualmente em vigor.
o associado manteve estreitas relações 
com o Centro Professor Albuquerque e 
Castro - edições Braille, já que a Câma-
ra Municipal de Coimbra adquire regu-
larmente, para a sua Biblioteca, todas 
as obras ali editadas. 

tornou-se colaborador da revista “Po-
liedro” e nela publicou mais de uma de-
zena de trabalhos sobre assuntos rela-
cionados com os cegos e a cegueira.
Acompanhou e deu o seu apoio à cria-
ção da escola de cães-guia para cegos 
de Mortágua, tendo sido seu sócio fun-
dador, dirigente, consultor e conselhei-
ro. Foi ainda criador da legislação que 
garante a acessibilidade pública destes 
animais em educação e trabalho. o elo 
sempre acompanhou estas vitórias.
A ADFA solidariza-se com a família do 
associado José Adelino Guerra e ma-
nifesta as mais sinceras condolências, 
considerando as circunstâncias em 
que se deu o funesto acidente, com 
“indignação pela manutenção de con-
dições urbanísticas e arquitectónicas 
nas nossas cidades que são potenciais 
causadoras de situações de perigo e de 
risco de vida para as pessoas com de-
ficiência”.
A ADFA apela à responsabilidade das 
autarquias em geral e aponta à Câmara 
Municipal de Coimbra em particular, a 
grande dívida que lhe cabe assumir pe-
rante a família enlutada.
o elo recorda a excelente colabora-
ção com José Adelino Guerra e mos-
tra, acompanhando a deslocação dos 
Órgãos Sociais Nacionais a Coimbra, 
que nas cidades portuguesas ainda 
falta fazer muito para que a igualdade 
seja uma realidade de segurança, dig-
nidade e conforto para todos os cida-
dãos.
Ao associado José Adelino Guerra, o 
elo presta a sua homenagem, pelo seu 
exemplo de cidadania e pelo seu traba-
lho em prol da reabilitação e da inclusão 
dos cidadãos portadores de deficiência 
visual. Até sempre, Amigo!

o elo fotografou 
diversos aspectos e 
fragilidades do local onde 
morreu o associado 
José Adelino Guerra.

Perigo
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Internacional

foto ADfA/PM

A ADfA-PM, de Maputo, Moçambique, 
comemorou 26 anos de actividade em 
24 de Novembro.
João Manhula Cassimo, presidente da 
Direcção da ADfA-PM, congratulou-se 
com o aniversário que contou coma 
presença do Embaixador de Portugal 
em Moçambique, do Cônsul Geral de 
Portugal e do Adido de Defesa de Por-
tugal, entre outros convidados.
o ELo destaca a intervenção do diri-
gente durante o evento:
“Camaradas membros da Associa-
ção; familiares, filhos, simpatizantes 
e amigos; minhas senhoras e meus 
senhores:
É com inteiro agrado, satisfação e 
júbilo que recebemos V. Exas. neste 
grande dia de festa que juntos, em 
família, queremos compartilhar o 26º 
aniversário da nossa Associação.
Este é um momento único e ímpar 
para esta casa, em que podemos ter a 
oportunidade de rever irmãos que há 
longa data não os vemos. Queremos 
fazer deste dia um dia de verdadei-
ro reencontro entre a grande família 
ADfA-PM, constituída pelos associa-
dos, familiares e amigos.
Excelências,
Passados todos esses anos, acredita-
mos que com a boa vontade e espírito 
de justiça, os nossos problemas se-
riam facilmente ultrapassados, uma 
vez que o nosso efectivo não é nume-
roso.
Quando olhamos para trás e consta-
tamos toda a realidade, não podemos 
deixar de surpreender-nos com o que 
foi realizado, a partir do nada.
Camaradas, como sabem, a ADfA-PM 
não esteve fechada e acompanha o 
pulsar do País (Portugal). temos uma 

vida própria e temos 
um desígnio: lutar 
pela solução da vida 
dos Deficientes Mili-
tares. 
A Guerra Colonial en-
sinou-nos que nunca 
se deve desistir antes 
de atingir os nossos 
objectivos. É isso que 
fizemos, fazemos e fa-
remos.
Reconhecemos o mo-
mento complexo que 
Portugal vive mas, 
apesar das dificulda-
des que se abatem 
sobre todos nós e fa-
miliares, continuamos 
de passo firme a exi-
gir a reparação moral 
e material que nos é 
devida.
Após a tomada de 
posse do presiden-
te João Manhula em 
2006, reeleito em 2010, o actual pre-
sidente da ADfA-PM fez uma visita 
a Portugal, levando vários assuntos 
que muito apoquentam a vida dos 
deficientes. Para além das diferentes 
visitas feitas, também foi recebido 
pelo então director-geral de Pessoal 
e Recrutamento Militar, Dr. Alberto 
Coelho.
Quem quer alcança... A vontade de 
vencer é o estímulo da vitória!
temos projectos em carteira que já 
submetemos atempadamente a quem 
de direito, com fé de que conseguire-
mos alcançar os nossos objectivos. 
falamos precisamente do projecto de 
construção da nossa Sede, que inte-

grará, entre outros serviços, os de re-
abilitação e fisioterapía.
A ADfA-PM não está descansada e 
continua insistindo na procura de so-
luções.
Como mais uma demonstração do 
nosso empenho, a Direcção, através 
de pedidos de audiência remetidos a 
sua Ex.ª,. a cônsul geral, Drª. Maria da 
Graça, na altura e com a intervenção 
do adido de Defesa, comandante Rui 
Prata de Almeida, fomos recebidos 
pelo general José Luís Pinto de Rama-
lho, que naquele ano integrou a comi-
tiva do ministro de Estado e dos Ne-
gócios Estrangeiros, Dr. Paulo Portas, 
aquando da sua visita a Moçambique, 
onde mais uma vez apresentámos as 

nossas preocupações e ressalvámos 
o assunto anterior do projecto envia-
do ao ex-ministro Luis Armado.
Em resposta às nossas insistências, a 
Associação foi contemplada com uma 
reabilitação parcial da Sede, pela em-
presa de construções Casais Moçam-
bique, neste caso a cobertura, que era 
um dos problemas desta casa.
Ainda neste ano, a Direcção foi rece-
bida pelo ministro da Defesa Nacio-
nal, Dr. José Pedro Aguiar-Branco, a 
quem também apresentámos as nos-
sas preocupações.
Continuaremos firmes para os novos 
combates, na defesa intransigente da 
dignidade e dos direitos dos deficien-
tes militares.”

DEfICIENtES MILItARES EM MoçAMBIQuE

26º Aniversário da ADFA-PM

Associação em movimento
Depois de um encontro em Maputo, no Hotel Polana, aquando da visita do ministro 
da Defesa Nacional, José Pedro Aguiar-Branco a Moçambique, a ADfA-PM enviou 
felicitações de boas festas e agradecimentos à ADfA, na pessoa do presidente da 
DN, José Arruda.
“Queremos também por esta via saudar e felicitar sua Ex.ª o ministro da Defesa 
Nacional e agradecer-lhe pela atenção que tem para com os Deficientes das for-
ças Armadas”, salientou João Manhula, presidente da ADfA-PM, que acrescentou 
que “estamos convictos de que os assuntos tratados com o governante português, 
no encontro que teve com a Associação, serão solucionados”.

Portugal votou “Sim” 
ao reconhecimento palestiniano 
na ONU
Em Novembro, o povo palestiniano congratulou-se com o reconhecimento da Pa-
lestina, por parte da oNu, como “Estado observador”, aprovado favoravelmente 
por 138 países, contra nove e 41 abstenções.
o primeiro-ministro português, Passos Coelho, enviou uma carta ao presidente da 
Autoridade Nacional Palestiniana, Mahmoud Abbas, onde confirmou o voto favo-
rável de Portugal à admissão da Palestina como Estado observador Não-Membro 
na Assembleia-Geral da Nações unidas.

HoSPItAL DE HAMBuRGo

Placa alusiva à passagem 
dos Deficientes Militares 
o associado fernandes Costa informou a ADfA sobre uma reunião realizada, no 
dia 1 de Novembro, com o Bundeswehrkrankenhaus, em Hamburgo, para preparar 
a colocação e inauguração de uma placa alusiva à passagem dos Deficientes Mili-
tares no Hospital Militar de Hamburgo.

Nobel da Paz de 2012 para 
a União Europeia
o Prémio Nobel da Paz de 2012 foi entregue à união Europeia, sendo, segundo o site 
oficial do Nobel, “atribuído por mais de seis décadas de contributo para o desenvol-
vimento da paz e reconciliação, da democracia e dos direitos humanos na Europa”.
A união Europeia foi fundada como meio para garantir a paz no continente euro-
peu há mais de 50 anos. o Prémio Nobel da Paz é entregue à união Europeia du-
rante uma grave crise financeira e económica, que poderia fazer perigar o princípio 
da solidariedade entre os seus estados membros. 
Em 2001, o Nobel da Paz foi atribuído a uma organização, às Nações unidas. Já 
houve outras organizações que também foram galardoadas; a organização Inter-
nacional do trabalho (oIt), em 1969, e o Comité Internacional da Cruz Vermelha, 
no ano de 1944.

Cônsul Geral de Portugal recebeu ADFA-PM
A ADfA-PM, dirigida pelo presidente 
João Manhula Cassimo, foi recebida 
pelo novo cônsul geral de Portugal em 
Moçambique, Gonçalo teles Gomes, 
aproveitando para desejar-lhe boas-
vindas, no dia 7 de Novembro.
A ADfA-PM esteve representada por 
João Manhula Cassimo, presidente, 
Jonas ofisso Mate, 1º VP, e Abner to-
más fuel, secretário.
o presidente da ADfA-PM apresen-
tou um pequeno historial sobre os 

Deficientes das forças Armadas 
Portuguesas em Moçambique, de-
talhando a situação daqueles que 
deficientaram pela Bandeira de Por-
tugal.
Agradecendo o que Portugal já tem 
sido feito pelos DfA com a sua situ-
ação regularizada, lamentou o facto 
de ainda haver situações de proces-
sos pendentes e deficientes militares 
que se estão em Portugal há bastante 
tempo, para além de muitos que ain-

da não se aproximaram da Associa-
ção, devido às condições económicas 
precárias, à falta de meios financeiros 
para que os elementos da ADfA-PM 
possam deslocar-se às províncias a 
fim de tratar dos assuntos desses de-
ficientes espalhados pelo País.
o cônsul Gonçalo teles Gomes to-
mou da palavra e agradeceu a visita 
da ADfA-PM, dizendo que tem gran-
de respeito e consideração pelos 
Deficientes das forças Armadas, até 

mesmo porque o seu pai foi militar 
e combateu em Moçambique, tendo 
ele próprio residido em Nampula e 
depois em Lourenço Marques, actual 
Maputo.
Disponibilizou a colaboração com a 
Associação e procurou conhecer as 
relações que a ADfA-PM tem com o 
governo moçambicano. A ADfA-PM 
convidou o diplomata para as cele-
brações do seu aniversário, convite 
que veio a ser aceite.
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MDN aNuNcia Na iNterNet

Urgências no Hospital das Forças Armadas abrem 
no Primeiro Trimestre de 2013

Notícias

O ministro da Defesa Nacio-
nal, José Pedro aguiar-Bran-
co, anunciou no site do MDN 
na internet que o serviço de 
urgência do Hospital das 
Forças armadas (HFar) es-
tará a funcionar “durante o 
primeiro trimestre de 2013” 
e que “a câmara hiperbárica 
será instalada num período 
de dois anos”.
De acordo com o planea-
mento “que determina as 

diversas fases de 
transferência e de 
abertura de espa-
ços aqui no HFar”, 
a urgência será a 
primeira obra a ser 
executada.
O ministro anun-
ciou a abertura 
das urgências no 
final de uma visita 
ao HFar. esteve 
acompanhado pela 

Direcção, pelo secretário de estado da 
Defesa, Paulo Braga Lino, e pelo chefe 
do estado-Maior General das Forças 
armadas, general Luís araújo.
Sobre o processo de transferência de 
serviços para o Hospital, no Lumiar, em 
Lisboa, o ministro da Defesa Nacional 
referiu que o processo será “conver-
gente entre o que for aberto no HFar e 
o que for encerrado nas unidades ainda 
em funcionamento”.
O governante garantiu que “em qual-
quer circunstância”, será salvaguarda-

da “a boa capacidade de resposta que é 
preciso dar aos utentes”, pelo que nada 
será feito “sem que fiquem assegura-
das as boas condições de, no entretan-
to, estar assegurada a boa prestação 
dos serviços”.
Segundo o decreto-lei de criação do 
HFar, a nova estrutura instalada no 
antigo Hospital da Força aérea de-
verá estar a funcionar no verão de 
2014, com um custo que pode variar 
entre os nove e os 22 milhões de eu-
ros.

câMara MuNiciPaL De LiSBOa

Reunião do CMIPD
O conselho Municipal para a inclusão das 
Pessoas com Deficiência (cMiPD) reuniu-
se no dia 3 de Dezembro, na FiL-Parque das 
Nações, em Lisboa. O presidente da Direc-
ção Nacional, José arruda, e a coordenado-
ra executiva do aDFa “uma rede Solidária”, 
edite ribeiro Machado representaram a as-
sociação nesta reunião.
Na agenda dos trabalhos estavam incluídos: 
a aprovação da acta da reunião anterior; a 
apresentação do Plano Municipal de acessi-

bilidade Pedonal; a designação de represen-
tante para a comissão de acompanhamen-
to da equipa de Missão Lisboa europa 2020, 
entre outros assuntos.
O conselho Municipal para a inclusão das 
Pessoas com Deficiência é uma estrutura 
consultiva do Município de Lisboa que asse-
gura a participação das pessoas com defici-
ência na construção da cidade, através das 
suas associações, nas políticas e nas deci-
sões do município, que se lhes dirigem.

POrtuGaL MaiOr 2012 

Encontro Internacional para 
o Envelhecimento Activo
entre 6 e 9 de Dezembro realizou-
se no âmbito do encontro inter-
nacional para o envelhecimento 
activo “Portugal Maior 2012 ”, o 
iii congresso internacional de Ge-
rontologia e Geriatria subordinado 
aos temas “Juventude e maiores: 
envelhecimento activo e solidarie-
dade intra e intergeracionalidade” 
e “O adoecer, a doença e o enve-
lhecimento activo”, organizado 
pela escola Superior de educação 
João de Deus, em parceria com a 
associação industrial Portuguesa, 
na FiL, (Parque das Nações), em 
Lisboa.
Os eventos do encontro interna-
cional visam promover o debate 
científico sobre um envelhecimen-
to digno e sensibilizar a população 
idosa e a sociedade em geral para 
as estratégias de longevidade, 
através de um envelhecimento ac-
tivo, de promoção da saúde e de 
prevenção da doença. Procuram, 
ainda, proporcionar informação ao 
idoso, seus familiares e cuidadores 
sobre os recursos (bens e serviços) 
disponíveis no mercado, segundo 
referiu a organização.
O encontro internacional visa tam-
bém promover uma feira com um 
espaço de experiências e interac-
ções entre diferentes intervenien-
tes, promovendo o negócio e a dis-
cussão científica entre empresas, 
entidades e utilizadores. Num só 
espaço, interagiram uma diversida-
de de recursos e pessoas com um 
interesse comum, com o objectivo 
de promover um envelhecimento 
digno, em excelência e bem suce-
dido; alertar todos os operadores 
para as oportunidades de negócio; 
disponibilizar no evento o apoio e a 
presença das entidades oficiais en-

volvidas nesta problemática; facul-
tar informação ao idoso, familiares 
e cuidadores oficiais e particulares 
de idosos sobre os recursos (bens e 
serviços), disponíveis no mercado; 
potenciar novas oportunidades de 
emprego e aprendizagem (ao longo 
da vida) e sensibilizar a população 
idosa, e, a população em geral para 
as estratégias de longevidade atra-
vés de um envelhecimento activo e 
promoção da saúde. 
integrada neste evento vai decor-
rer, de 3 a 11 de Dezembro, a 6ª edi-
ção a NataLiS - Feira de Natal de 
Lisboa.
O director do crPG, Jerónimo 
Sousa, na sua intervenção duran-
te um dos painéis do congresso 
internacional de Gerontologia e 
Geriatria, falou sobre o envelheci-
mento como “um fenómeno novo 
e desafiante” e uma “nova forma 
de pensar a vida”, a funcionalida-
de (dimensões de actividade e 
participação, com enfoque para o 
envelhecimento e as deficiências 
e incapacidades), a qualidade de 
vida (sublinhando a autonomia, 
as habilidades sensoriais, as acti-
vidades passadas, presentes e fu-
turas, a participação social e a in-
timidade) e os produtos de apoio 
às diversas actividades da vida na 
3ª e 4ª idades, entre outras ajudas 
técnicas. Falou também da experi-
ência do crPG: na divulgação de 
informação, no aconselhamento 
das pessoas idosas e dos cida-
dãos deficientes, no fornecimento 
de ajudas técnicas e no acompa-
nhamento da idade avançada, 
factores decisivos para favorecer 
um envelhecimento “activo e sau-
dável” que mantenha “a capacida-
de de sonhar”.

O ministro da Defesa Nacional, 
José Pedro Aguiar-Branco

Celebrações do 1.º de Dezembro
a Sociedade Histórica da inde-
pendência de Portugal convidou 
a aDFa para as comemorações 
da restauração da independên-
cia, no dia 1 de Dezembro, na Pra-
ça dos restauradores, no Palácio 
da independência e igreja de 
Santa Justa. 
O presidente da Direcção Na-
cional, José arruda, e o vice-
presidente Garcia Miranda, 
representaram a aDFa nestas 
comemorações.

aDFa ParticiPa, eM LiSBOa

II Colóquio “Media e Deficiência”
a cobertura mediática do desporto para 
pessoas com deficiência foi o tema escolhi-
do para o ii colóquio “Media e Deficiência”, 
co-organizado pelo Gabinete para os Meios 
de comunicação Social, pelo instituto Por-
tuguês do Desporto e Juventude, i.P. e pelo 
Grupo de reflexão Media e Deficiência, no 
auditório do edifício novo da assembleia da 
república, em Lisboa, no dia 10 de Dezem-
bro.
Participaram na abertura do evento Feliciano 
Barreiras Duarte, secretário de estado adjun-
to e dos assuntos Parlamentares, alexandre 
Miguel Mestre, secretário de estado do Des-

porto e Juventude, Pedro Berhan da costa, 
director Gabinete para os Meios de comuni-
cação Social e José carlos Lima, coordenador 
do Plano Nacional para a Ética no Desporto/
iPDJ.
as diversas sessões abordaram o “tratamen-
to informativo do desporto de pessoas com 
deficiência” e a “ética de inclusão de e pelos 
Media – o exemplo do desporto. Que lições 
retirar para as outras áreas da deficiência?”
Os painéis contaram com a participação de 
jornalistas e investigadores, bem como de di-
rigentes das organizações de desporto para 
deficientes - comité Paralímpico de Portugal 
e Federação Portuguesa de Desporto para as 
Pessoas com Deficiência.
O secretário de estado da Solidariedade e 
Segurança Social, Marco antónio costa, o 
presidente instituto para a reabilitação, i.P., 
José Madeira Serôdio, o presidente do insti-
tuto Português do Desporto e Juventude, i.P., 
augusto Fontes Baganha, e o coordenador do 
Grupo de reflexão Media e Deficiência, Sér-
gio Gomes da Silva, encerraram o evento.

O presidente da DN, José arruda, participou 
no colóquio, representando a aDFa.

cOMuNicaçõeS eLectróNicaS 
e NOvOS DeSaFiOS
No âmbito da preparação do euroDiG (Fórum 
europeu de Governação da internet), edição 
de 2013, que terá lugar em Lisboa nos dias 
6 e 7 de Junho, o Gabinete para os Meios de 
comunicação Social convidou as organiza-
ções de e para deficientes para colaborarem 
na definição dos temas que devem ser trata-
dos neste fórum, uma vez que, no âmbito da 
sua actuação, o GMcS “vem prestando es-

pecial atenção 
aos desafios 
que os media 
e n f r e n t a m 
neste con-
texto de forte 
convergência 
do sector com 
as redes de 
comunicações 
electrónicas”.
O euroDiG 
consiste numa 

rede, informal e inclusiva, de partilha de 
ideias sobre assuntos emergentes no espaço 
da internet. O evento destina-se à discussão 
sobre o estabelecimento de regras e de políti-
cas públicas com vista à governação do cibe-
respaço na europa. criado em 2008, o fórum 
reúne anualmente, de forma aberta e igual, 
várias partes interessadas (governos, organi-
zações internacionais, comunidades técnica 
e académica, sector privado e sociedade ci-
vil) dos 47 estados membros do conselho da 
europa, tendo como parceiros institucionais 
a comissão europeia, o conselho da europa 
e a european Broadcasting union (eBu).
a colaboração do GMcS na organização do 
euroDiG 2013 terá lugar em associação com 
o Portugal chapter da internet Society (iSOc 
Portugal), a Fundação para a ciência e a tec-
nologia e com o apoio institucional do centro 
Norte Sul – conselho da europa.
No próximo dia 29 de Janeiro, decorrerá em 
Lisboa, no Hotel altis, um encontro informal 
onde serão discutidas as propostas submeti-
das na referida plataforma.
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Regulamento Redactorial do ELO
Nos termos do n.º 3 do art. 17 da Lei de Imprensa (Lei n.º 2/88, de 13 de Janeiro) o ELO publica o seu Regulamento 
Redactorial, aprovado pelo Conselho Nacional da ADFA em 31 de Janeiro de 1988.

I – Objectivo do ELO
1.  O ELO é o órgão de informação da Associação dos Defi ciente das Forças Armadas (ADFA), a sua proprietária, e é gerido pela Direcção Na-

cional (DN);
2.  O ELO privilegia, na sua temática, as questões relacionadas com os defi cientes das Forças Armadas, no sentido da promoção da sua dig-

nifi cação como cidadãos de corpo inteiro, como direitos e deveres, sendo elemento activo da defesa da sua reabilitação e integração na 
sociedade;

3.  O ELO é, também, veículo privilegiado de toda a problemática dos defi cientes portugueses, promovendo a conquista dos seus direitos, 
divulgando a forma de os realizar e apoiando as iniciativas das suas organizações representativas, designadamente as que tendam à erra-
dicação da marginalização e segregação sociais;

4.  O ELO deverá ser uma voz autorizada do movimento associativo de defi cientes, a nível nacional e internacional, no intuito da recolha e di-
vulgação da mais actualizada informação sobre a sua realidade, objectivos, legislação aplicável, anseios e preocupações;

5.  O ELO deverá constituir-se no órgão de informação onde o universo dos defi cientes possa conhecer todas as inovações em matéria médico-
cirúrgica, terapêutica e de ajudas técnicas, que melhor se adeqúem às suas necessidades, para a obtenção da maior efi cácia na sua

reabilitação e sequente bem-estar;
6.  O ELO, no sentido da orientação informativa e procura da autonomia fi nanceira, poderá inserir publicidade nas suas páginas, devendo, no 

entanto, os anúncios respeitar os objectivos que norteiam a ADFA;
7.  O ELO poderá, também, incluir temas gerais de carácter informativo, cultural e recreativo;
8.  As páginas do ELO estão abertas à participação, dentro do preconizado neste Regulamento, de personalidades e organizações, normal-

mente não dedicadas às questões da reabilitação, desde que aos trabalhos a divulgar se reconheça interesse, designadamente, nas áreas 
cultural, da saúde e de inovação tecnológica para a reabilitação da população defi ciente, tal participação, como janela voltada ao exterior 
tornar-se-á um aliciante para os associados e meio de sensibilização para o problema da integração social do cidadão defi ciente;

9.  No cumprimento dos Estatutos da ADFA, o ELO procurará:
 a)  Fazer a denúncia permanente da situação real dos defi cientes das Forças Armadas e da população portadora de defi ciência, em 

geral sempre que aquela corresponda, individualmente ou em grupo, ao atropelo dos direitos fundamentais do defi ciente como ci-
dadão, ou,com mais veemência, se se tratar de ataque à sua menor capacidade, sequência da diminuição física ou mental, caminho 
fácil para a exclusão social;

 b)  Evidenciar as melhores vias e as mais correctas medidas a adoptar, no sentido da plena integração do defi ciente na sociedade, em 
processo de interpenetração, para uma serena e efi caz inserção daquele na comunidade a que pertence;

 c)  Exercer a sua função informativa e formativa, dentro da estrita observância da independência consagrada no art.º 1.º dos Estatu-
tos.

II – Orientação do ELO
1.  O Director do ELO será sempre, e obrigatoriamente, um associado da ADFA, nomeado pela DN devendo o CN ratifi car o acto;
2.  O Director só poderá ser exonerado, excepto a seu pedido, por decisão da DN com posterior ratifi cação do CN;
3.  No caso de exoneração ou demissão, a DN efectuará a substituição provisória do Director, o qual exercerá interinamente o cargo, até à sua 

ratifi cação pelo CN;
4.  A orientação do ELO compete ao director, na observância dos Estatutos da ADFA, das directivas da DN e do presente Regulamento;
5.  O cargo de Director, de harmonia com condições específi cas, poderá ser remunerado, com a anuência prévia do CN, por proposta da DN;
6.  Os meios fi nanceiros para a elaboração, funcionamento e investimentos no ELO serão propostos pelo Director à DN, que os incluirá no 

orçamento geral da ADFA;
7.  O quadro de pessoal será proposto pelo Director e submetido à aprovação da DN;
8.  O Director e os elementos da Redacção defi nirão o seu modo de funcionamento;
9.  O Director proporá à DN a nomeação dos elementos, em número que entenda conveniente, que deverão integrar o Conselho de Colabora-

dores permanentes (CCP), ao qual presidirá;
10.  Os elementos do CCP, por nomeação, serão obrigatoriamente, associados que colaborem assiduamente no ELO;
11. Compete ao Director convocar o CCP, no qual se integrarão os elementos da redacção:
12. Compete ao CCP:
 a) Emitir parecer sobre as questões apresentadas pelo Director;
 b)  Sugerir ao Director a realização de reuniões do Conselho, para debate de quaisquer questões sobre a orientação do ELO.

III – Participação das Delegações, Núcleos e Associados
1.  O ELO, como espelho da vida da DFA, é, por eleição, o espaço ideal para a divulgação das actividades e realidade que ocorrem por todo o 

país.Neste sentido, deverão as Delegações, dentro dos objectivos defi nidos, utilizá-lo, preferencialmente, como meio de comunicação e, in-
clusivamente, para a consecução dos objectivos estatutários nas suas áreas de infl uência.Na medida do possível, devera ser indicado, pelas 
Delegações, um elemento de ligação com a redacção.

2.  Na mesma linha de orientação, deverão actuar os Núcleos, como estruturas aglutinadoras dos associados, no sentido de os mostrar e inte-
ressar pelas importantes questões da vida associativa.

3.  Dentro do defi nido neste Regulamento, o ELO constitui um órgão de comunicação aberto a ideias inovadoras, à divulgação de artigos de opi-
nião, crónicas e questões apresentadas pelos associados, que, ainda que pessoais, tenham reconhecido interesse geral. O Elo deve, assim, 
constituir um incentivo à muito desejável participação dos associados.

IV – Estrutura do ELO
1. O ELO obedece às normas legais em vigor e a critérios jornalísticos correntes, acompanhando a evolução da qualidade no meio.
2.  Dentro da perspectiva anterior, o ELO dará o destaque adequado às matérias relativas à defesa e procura de direitos dos associados e a 

todos os eventos relativos à vida da ADFA.
3.  A linguagem utilizada no ELO deverá ser simples e clara, de modo a permitir ao universo de leitores uma fácil apreensão de todo o conteúdo 

do jornal.
4.  O ELO deverá ser dividido em secções fi xas e móveis, individualizando-se em rubricas que tornem mais fácil a sua busca e acesso por todos 

os leitores.
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Pessoas com deficiência visual

ACAPO apresenta estudo

a acaPo apresentou um estudo sobre pessoas com deficiência visual intitulado 
“a Prestação de serviços e a Promoção da vida independente”, no auditório do 
iscTe, no dia 3 de dezembro.
o presidente da direcção nacional, José arruda, representou a adfa neste evento, 
sendo acompanhado pela coordenadora executiva do adfa uma Rede solidária, 
edite Ribeiro.

Fórum “Convenção sobre os direitos 
das Pessoas com Deficiência”
a aPd convidou a adfa para participar no fórum “convenção sobre os direitos 
das Pessoas com deficiência: Balanço da implementação”, no dia 3 de dezembro, 
no auditório do edifício novo da assembleia da República, em lisboa.
o presidente da direcção nacional, José arruda, representou a adfa neste evento, 
sendo acompanhado pela coordenadora executiva do adfa uma Rede solidária, 
edite Ribeiro.

Comemoração no Porto
o dia internacional das Pessoas com 
deficiência foi assinalado no Porto com 
a inauguração de sistema de itinerá-
rios acessíveis.
o acto foi presidido pelo presidente 
da câmara, Rui Rio, com a presença 
dos provedores metropolitano e mu-
nicipal, respectivamente João cottim 
e lia ferreira, técnicos municipais e 
representantes de associações de 
deficientes. a comunicação social es-
teve presente e deu ênfase às decla-
rações do presidente da câmara do 

Porto que sublinhou o carácter pio-
neiro e inovador do sistema que a câ-
mara municipal pretende disseminar 
pela cidade. a finalizar a inauguração 
decorreu na casa do infante um en-
contro entre todos os participantes, 
com intervenções dos provedores do 
cidadão com deficiência e do verea-
dor do pelouro, sobre a importância 
deste dia internacional e as medidas 
que a câmara municipal do Porto tem 
implementado a favor da inclusão so-
cial.

especial
Dia Internacional das Pessoas 
com Deficiência 2012

a adfa participou nas comemorações 
nacionais do dia internacional das Pes-
soas com deficiência, 3 de dezembro, 
no aiP – fil Parque das nações, em 
lisboa. o convite partiu do conselho 
directivo do instituto nacional para a 
Reabilitação. o presidente da direcção 
nacional, José arruda, e a coordenado-
ra executiva do adfa uma Rede soli-
dária, edite Ribeiro, representaram a 
adfa neste evento.
o lema deste ano foi “eliminar barrei-
ras para criar uma sociedade acessível 
e inclusiva para todos”.
o dia internacional das Pessoas com 
deficiência, instituído em 1992 pela 
assembleia-Geral da onu, tem como 
objectivo sensibilizar, mobilizar e com-
prometer toda a humanidade para a 

concretização dos direitos Humanos 
destes cidadãos, reafirmados na con-
venção sobre os direitos das Pessoas 
com deficiência,  numa sociedade para 
todos.
a opção pelo dia 3 de dezembro está li-
gada à data de aprovação do emblemá-
tico Plano mundial de acção da onu, 
em 1982, resultante das dinâmicas e 
das expectativas criadas no ano inter-
nacional da Pessoa com deficiência, 
em 1981.
na sessão oficial, na tarde do dia 3 
de dezembro, na fil, em lisboa, foi 
dado especial destaque a um painel 
sobre inclusão das Pessoas com de-
ficiência, à entrega dos Prémios inR, 
i.P., e à assinatura de um protocolo 
sim-Pd.

concuRso

“Cartaz 3 de Dezembro de 2012”
os vencedores do concurso nacional do cartaz alusivo 
ao dia internacional das Pessoas com deficiência - 3 de 
dezembro de 2012, promovido pelo inR, foram adelino 
Geraço e fernando antero. o prémio, de acordo com o 
regulamento, ascende ao valor de 500,00 euros.
o cartaz vencedor ilustrou as comemorações do dia in-
ternacional das Pessoas com deficiência e foi difundido 
a nível nacional para ser utilizado pelas entidades públi-
cas, privadas e sociedade civil. foi atribuída uma men-
ção honrosa a marisa Passos. 

Torneio de Boccia “Sempre Jovens”
durante as comemorações na fil, Parque das nações, disputou-se a final do tor-
neio de Boccia “sempre Jovens”, organizado pela federação Portuguesa de des-
porto para deficientes. 

Prémio Maria Cândida 
da Cunha 2012

o vencedor da edição de 2012 do Pré-
mio para as ciências sociais e Huma-
nas “maria cândida da cunha”, foi o es-
tudo “os direitos das Pessoas surdas 
como questão dos direitos Humanos: 
sem língua Gestual, não há direitos 
humanos”, apresentado pelo estudante 
de mestrado da universidade do minho, 
filipe venade de sousa. o inR anunciou 
o vencedor e as menções honrosas no 
seu site na internet.
Por proposta do Júri do Prémio tam-
bém foram distinguidos, com menção 
Honrosa, os seguintes trabalhos: “a 
quem perguntam os adolescentes so-
bre sexualidade: o Papel das funções 

intelectuais”, de maria Gabriela martins 
azevedo, e “as necessidades das famí-
lias de crianças/jovens com multidefi-
ciência”, de sílvia antónia Pontes dos 
santos.
a entrega do Prémio e das menções 
Honrosas teve lugar nas comemora-
ções do dia 3 de dezembro. 
o Prémio “maria cândida da cunha” foi 
instituído em 1995, pelo instituto na-
cional para a Reabilitação, e visa “con-
tribuir para o desenvolvimento da infor-
mação, formação e investigação sobre 
as deficiências ou incapacidades, e é 
dirigido a estudantes das instituições 
de ensino superior, público e privado”. 

Comemorações em Fafe
o auditório municipal de fafe acolheu, no dia 3 de dezembro, o  seminário “conhe-
cer para agir”.
neste seminário de informação e sensibilização debateu-se a importância do co-
nhecimento e da divulgação da convenção sobre os direitos das Pessoas com 
deficiência, que “responsabiliza toda a sociedade na criação de condições que ga-
rantam os seus direitos fundamentais e nos dá a conhecer um roteiro que elenca 
situações de maus tratos de que as pessoas com deficiência são vítimas”, subli-
nhou a organização. 
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Título Autor Editora Ano
Publicação 

no ELO

Nambuangongo: como te recordo
Adelino Esteves 

Leitão

Estranha noiva de guerra Armor Pires Mota Âncora Editora

Recordações de África
António Bacelar 

Antunes

Singular Plural, 
Ler Arte 

e Comunicação

Voltar: memórias do colonialismo e da descolonização Sarah Adamopoulos Planeta Editora 2012
Janeiro de 

2013

A sombra do imbondeiro: estórias e memórias de África Isabel Valadão Bertand Editora 2012
Janeiro de 

2013

África eterna Vários Autores Ofi cina do Livro 2012

O espião alemão em Goa
José António 

Barreiros
Ofi cina do Livro 2011

Mulheres de Armas Isabel Lindim
Objectiva 

Editora
2012

Palma Inácio e o desvio do avião Luís Vaz Âncora Editora

Em nome da pátria: Portugal, o ultramar e a guerra justa
José Brandão 

Ferreira
Ed. Livros 

D’Hoje
2009

Memórias das guerras coloniais João Paulo Guerra
Ed. 

Afrontamento
1994

O regresso das caravelas: descolonização portuguesa João Paulo Guerra Ofi cina do Livro 2009
Janeiro de 

2013

Moçambique 1974
Fernando Amado 

Couto
Editorial 
Caminho

2011

Portugal e o século XX: Estado-Império e descolonização 
(1890-1975)

Fernando Tavares 
Pimenta

Ed. 
Afrontamento

Caetano e o acaso do “Império”: administração e a guerra 
colonial em Moçambique durante o Marcelismo (1968-
1974)

Amélia Neves de 
Sousa

Ed. 
Afrontamento

Passagens para África: o povoamento de Angola e Mo-
çambique com naturais da metrópole (1920-1974)

Cláudia Castelo
Ed. 

Afrontamento
2007

Título Autor Editora Ano
Publicação 

no ELO

O modo português de estar no mundo: o luso-tropicalis-
mo e a ideologia portuguesa (1933-1961)

Cláudia Castelo
Ed. 

Afrontamento
1999

Tortura na colónia de Moçambique: 1963-74: depoimen-
tos de presos políticos

Ed. A
frontamento

1977

A independência da Guiné-Bissau e a descolonização por-
tuguesa: estudo de história, direito e política

António Ernesto 
Duarte Silva

Ed. 
Afrontamento

1997

Lágrimas de guerra
Mário Brochado 

Coelho
Ed. 

Afrontamento
1989

Os fantasmas do Rovuma Ricardo Marques Ofi cina do Livro 2012
Outubro de 

2012

Portugal Militar Carlos Selvagem
Ed. INCM/Ber-

tand
2006

Salazar, Tchombé: o envolvimento de Portugal na questão 
do Catanga (1961-1967)

Rui Velez FCSU, UNL 2012

Lourenço Marques - acerto de contas com o passado 
(1951-1965)

Nuno Roque Silveira Edições Colibri 2012

Luanda 1974/1975 - o movimento estudantil
Leonor Menezes 

Figueiredo
Sinapsis 
Editores

Marcelo e Spínola: a ruptura - as Forças Armadas e a im-
prensa na queda do Estado Novo 1973-1974

Manuel A. Ber-
nanrdo

Edium Editores 2012

Em Angola uns semearam ventos outros colheram tem-
pestades - memórias da guerra (1961-1964)

Rui Rosado Vieira Edições Colibri 2012

Marcello e Spínola - a missão do fi m Márcio Barbosa Almedina 2011

Memórias da revolução:1974-1975
Manuel Amaro 

Bernardo
Edições Prefácio

O outro lado da guerra Nuno Roque Silveira Edições Colibri

O império colonial em questão: séculos XIX-XX
Miguel Bandeira 

Jerónimo
Edições 70 2012

Heróis do ultramar: histórias de bravura nos campos de 
batalha da Guerra Colonial

Nuno Castro Ofi cina do Livro 2012
Dezembro 

de 2012

Diário da Guiná - lama, sangue e água pura António Abreu Ed. Guerra e Paz

Referências Bibliográfi cas recolhidas no 2.º semestre de 2012 pela Biblioteca da ADFA

Livros

BMW,
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Secretário de Estado da Segurança Social 
visita a ADFA

O secretário de Estado da Segurança Social, Marco Antó-
nio Costa, visitou a Sede Nacional da ADFA, em Lisboa, no 
dia 6 de Dezembro.
A ADFA, como membro do Conselho Nacional para a Rea-
bilitação e Integração das Pessoas com Deficiência (CN-
RIPD), convidou o governante a conhecer a especificidade 
das deficiências de guerra dos seus associados, a sua his-
tória e a sua missão como ONG.
O governante fez-se acompanhar da adjunta Sónia Esper-
to e da presidente do Centro Distrital de Segurança Social 
de Lisboa, Susana Branco.
Teve lugar uma reunião no Salão Jorge Maurício com os 
funcionários, dirigentes e técnicos da ADFA, tendo parti-
cipado também os representantes das Delegações de Lis-
boa e do Porto.
O secretário de Estado foi informado sobre os projectos 
da ADFA: Rede Solidária, Centro de Apoio Integrado do 
Porto (CAIP) e Centro de Reabilitação Profissional de Gaia 
(CRPG) pelos seus coordenadores.
Marco António Costa reconheceu o desempenho e o con-
tributo da ADFA na defesa dos direitos e da reabilitação 
dos deficientes militares.
A ADFA apresentou posteriormente ao Gabinete do se-
cretário de Estado as suas propostas de trabalho sobre a 
Rede Solidária e sobre o pedido de viatura ao ISSS.

“Sublinhamos o empenho do governante na resolução des-
tas questões”, realçou José Arruda, presidente da Direcção 
Nacional, salientando também a marcação de uma visita 
de Marco António Costa ao CRPG e à Delegação do Porto.

Governante no Porto
No dia 18 de Dezembro realizou-se aquela visita, e o se-
cretário de Estado da Segurança Social, após ter passado 
pelo CRPG, fez uma visita à Delegação do Porto e aos vá-
rios Serviços onde tomou contacto com as valências e as 
actividades que a Delegação desenvolve.
Visitou ainda o palacete cor-de-rosa, onde se inteirou do 
propósito da ADFA relativamente à sua recuperação e to-
mou conhecimento do projecto global de ampliação e re-
modelação das actuais instalações, para dar lugar ao CAIP.
Realizou-se depois uma curta, tendo o presidente da Dele-
gação agradecido a disponibilidade para a visita e referido 
a situação actual do projecto. Marco António Costa mani-
festou a importância do mesmo por integrar valências de 
que a Segurança Social tem carências.
O presidente da Direcção Nacional solicitou o apoio do se-
cretário de Estado da Segurança Social para os projectos 
que a ADFA pretende implementar, no sentido de apoiar 
os seus associados que, na sua maioria, já estão em fase 
avançada da vida.

Notícias

Foto Delegação do Porto

COMPARTICIPAçãO
MEDICAMENTOSA - ADM
Direitos 
dos deficientes
militares garantidos
A partir do próximo dia 1 de Janeiro os 
encargos da ADM com a compartici-
pação medicamentosa passam a ser 
da integral responsabilidade do SNS.
O Instituto de Acção Social das Forças 
Armadas (IASFA) divulgou que, devido 
a alterações legislativas previstas no 
Decreto n.º 100/XII, da Assembleia 
da República (Orçamento de Estado 
para 2013), a partir de 1 de Janeiro de 
2013, os encargos do sistema de as-
sistência na doença referentes a com-
participação medicamentosa passam 
a ser da responsabilidade do Serviço 
Nacional de Saúde (SNS), “não impli-
cando qualquer alteração nas com-
participações para os beneficiários, 
que se mantêm na totalidade”.
Como apenas é alterada a entidade 
responsável pela comparticipação 
dos medicamentos, na consulta e no 
momento do preenchimento da pres-
crição (receita) dos medicamentos, o 
médico assistente deve passar a co-
locar o número de utente do SNS em 
alternativa ao número de beneficiário 
da ADM.
Prevê ainda aquela norma a assunção 
integral pelo SNS dos encargos com a 
ADM no que respeita à comparticipa-
ção “às entidades prestadoras de ser-
viços ao pessoal que recorre a meios 
de diagnóstico complementares”, a 
partir de 1 de Julho de 2013.
O IASFA informa também que todos 
os beneficiários da ADM que ainda 
não sejam detentores de número de 
utente do SNS, que já consta tam-
bém no Cartão de Cidadão, deverão, 
junto do Centro de Saúde do SNS da 
sua área de residência, solicitar que o 
mesmo lhe seja emitido.
os associados que ainda não tive-
rem número de utente do SnS de-
vem solicita-lo com urgência junto 
dos Centros de Saúde da sua área de 
residência e esse número deve ser 
facultado ao IaSFa. os interessados 
podem esclarecer dúvidas a este res-
peito junto das delegações.
O IASFA garantiu que vai “informar 
desta alteração todos os médicos e 
farmácias que colaboram com a ADM, 
para que esta nova situação não ve-
nha a causar qualquer transtorno e 
possa decorrer de forma totalmente 
tranquila”.
O Conselho Directivo do IASFA afir-
mou o seu “empenho na melhoria 
continuada do serviço a prestar aos 
beneficiários da ADM, procurando si-
multaneamente assegurar a susten-
tabilidade deste subsistema de assis-
tência na doença”.
A ADFA, no quadro da preparação 
do Orçamento do Estado para 2013, 
já havia alertado o MDN para esta 
matéria, tendo o assunto sido discu-
tido na última reunião do Conselho 
Consultivo para os Assuntos dos De-
ficientes das Forças Armadas (CCA-
DFA), em 12 de Dezembro (ver notícia 
nesta página).
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Reunião CCADFA
O Conselho Consultivo para os 
Assuntos dos Deficientes das 
Forças Armadas (CCADFA) reu-
niu-se no dia 12 de Dezembro, 
no Ministério da Defesa Nacio-
nal, em Lisboa.
Nos trabalhos da reunião do 
CCADFA foi aprovada uma pro-
posta para que no próximo mês, 
no Conselho Consultivo do Lar 
Militar da Cruz Vermelha Portu-
guesa, se crie um grupo de tra-
balho para estudar a alteração 
ao Regulamento do Lar Militar.
No ponto de situação sobre os ex-mi-
litares dos PALOP alojados em unida-
des militares, aguarda-se informação 
do Ministério da Defesa Nacional.
Quanto à tramitação dos processos 
de qualificação dos deficientes mili-
tares, a ADFA foi informada de eu no 
Exército há 4342 casos pendentes e 
que em próxima reunião será focado 
este ponto.
Sobre a Assistência na Doença dos 
Militares (art.º 149º da Proposta OE 
2013), Carlos Baptista, vogal da Di-
recção do IASFA, garantiu que estão 
salvaguardados os direitos dos de-

ficientes militares (ver notícia nesta 
página).
Sobre o Hospital das Forças Armadas 
e a atribuição de produtos de apoio/
financiamentos, a ADFA referiu-se ao 
atraso de eu se queixam alguns de-
ficientes militares, disponibilizando-
se a Direcção-Geral de Pessoal e de 
Recrutamento Militar (DGPRM) para 
averiguar a situação, com eventual 
marcação de uma reunião para escla-
recimentos.
Nesta reunião, a ADFA esteve repre-
sentada pelo presidente da Direcção 
Nacional, José Arruda, acompanhado 
da jurista da ADFA, Helena Afonso.

O ELO preparou, tendo como fonte a Direc-
ção Nacional, uma pequena informação 
sobre a Aplicação do DL n.º 296/2009, de 
14 de Outubro, notícia essa que, por mo-
tivos alheios à vontade da Redacção, não 
foi publicada, na página 16, como estava 
previsto à hora do Fecho.
Aqui se publica o referido texto, com sin-
ceros pedidos de desculpas pelo ocorrido.

“A ADFA aguarda a aplicação aos de-
ficientes das Forças Armadas do DL 
296/2009, de 14 de Outubro”, referiu 
a Direcção Nacional, que continua 
“empenhada nos contactos com as 
entidades oficiais para que sejam ac-
tualizadas as pensões dos deficientes 
militares”.
A Associação recebeu informação do 
Ministério da Defesa Nacional que 
está a contactar a Secretaria de Esta-
do do Orçamento, aguardando a ADFA 
o cumprimento da lei.”
(Ver desenvolvimento deste assunto nas pá-
ginas centrais)

Aplicação 
do DL n.º 
296/2009, 
de 14 Outubro

2 0 1 3
ano europeu dos cidadãos 


