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Foram 1193 associados 
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principal consistiu em 
aferir a sua qualidade, 
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De um modo geral, 
com avaliação positiva 
(89%), pode concluir-
se que a maioria 
dos associados está 
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serviços prestados pela 
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A percentagem 
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valor expressivo.
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Livros

ANtIgOs COmbAtENtEs AfRICANOs dAs fORçAs ARmAdAs 
PORtuguEsAs – A guERRA COLONIAL COmO tERRItóRIO 
dE (RE)CONCILIAçãO
Autora: fátima da Cruz Rodrigues
Edição: universidade de Coimbra, Coimbra �01�
Estamos em presença de um estudo interessante sobre o último conflito bélico 

que as forças Armadas Portuguesas travaram nos territórios 
africanos de Angola, guiné e moçambique entre 1961 e 1975. 
Até agora a maior parte dos trabalhos que temos lido sobre 
essa guerra, designada por guerra do ultramar ou guerra 
Colonial, dá-nos a visão do militar europeu (da metrópole) 
que era “arrancado” ao seio da sua terra e da sua família 
para ir defender o “Portugal do minho a timor, multi-secular 
e multirracial”, como apregoava o regime político da época. 
O interesse maior deste trabalho reside precisamente na 
perspectiva que a autora pretendeu dar-lhe: a visão da guer-
ra por parte dos antigos combatentes africanos que lutaram 

nos seus territórios de origem mas ao lado dos seus camaradas da metrópole, 
ou seja, integrados nas fileiras das forças Armadas Portuguesas. foram cerca 
de 400 mil e entre este grupo fátima Rodrigues centra o seu estudo nos antigos 
combatentes africanos que residem em Portugal. E começa com uma interroga-
ção: “Quem são estes antigos combatentes africanos das fAP que residem em 
Portugal?”
depois de muitas entrevistas e múltiplas pesquisas, a autora encontrou a se-
guinte resposta: “estes são homens que procuram um lugar onde possam ser 
reconhecidos como aquilo que são, que podem ser e que querem ser na Angola, 
no moçambique, na guiné-bissau e no Portugal pós-coloniais.”
E prossegue na justificação desta sua tese: “Para muitos dos antigos combaten-
tes das fAP que colaboraram neste trabalho, esse lugar que procuram é a inter-
pretação que oferecem da guerra. uma interpretação segundo a qual a guerra é 
um lugar outro no Portugal pós-colonial. Esse lugar é o da guerra como território 
de (re)conciliação. uma conclusão pouco provável, quando sabemos que a guer-
ra é um território de devastação, e um lugar de transformação ontológica sem 
retorno.” 
tese de doutoramento da autora pela faculdade de Economia da universidade 
de Coimbra, esta obra, como estudo académico que é, problematiza as questões 
do colonialismo e pós-colonialismo e procura pontos de contacto e de concilia-
ção para questões que, à partida, parecem inconciliáveis. Nesta perspectiva, ao 
analisar os percursos de vida destes homens que lutaram contra os movimentos 
que travaram uma guerra contra Portugal pela independência das suas próprias 
terras, acaba por concluir que os seus posicionamentos contraditórios, na sua 
condição “de sujeitos colonizados e de sujeitos responsáveis pela manutenção 
da força colonial…”, contribui para “aprofundar a compreensão do processo de 
colonização e da situação pós-colonial portugueses.”

Nos seis capítulos que compõem esta tese fátima Rodrigues começa por apresen-
tar o enquadramento teórico da sua pesquisa, analisando as várias abordagens da 
problemática colonial e pós-colonial, não esquecendo a realidade portuguesa nes-
sa matéria. O segundo capítulo é “dedicado ao percurso metodológico adoptado 
ao longo da investigação.” O terceiro capítulo “aborda a evolução do recrutamento 
e da utilização de africanos nas fAP.” O capítulo seguinte “analisa os processos de 
desmobilização dos combatentes africanos nas fAP.” O capítulo quinto “preten-
de compreender os motivos que os antigos combatentes evocam para justificar a 
sua partida para Portugal e os significados que estes homens atribuem aos seus 
percursos de vida…” A análise feita no  último capítulo sobre os percursos de vida 
destes antigos combatentes “permite compreender como dialogam entre si os 
percursos destes homens, com os seus discursos identitários.” 

As AusêNCIAs dE dEus NO LAbIRINtO 
dA guERRA COLONIAL 
Autor: António Loja 
Edição: Âncora Editora, Lisboa, Abril de �013 (�.ª edição) 

O autor é um dos muitos “repetentes” do serviço militar 
obrigatório que, durante a guerra Colonial eram arrebanha-
dos às suas vidas profissionais e postos de novo a “marchar”, 
como capitães milicianos no comando de uma Companhia 
operacional nas frentes de guerra. As memórias da comis-
são cumprida na guiné nunca mais o largaram, mas foi uma 
permanência no Hospital, em Coimbra, já em �001, que esta 
obra nasceu, “sendo um processo de aliviar a minha memó-
ria do peso de recordações por vezes difíceis de suportar e 
que se tornaram obsessivas”. 

À primeira vista este livro poderia também chamar-se “diário de um enfermo”, 
pois está estruturada em forma de diário onde o autor relata o dia-a-dia no hos-
pital e, ao mesmo tempo, procura fazer uma catarse das suas vivências traumáti-
cas da guerra, escrevendo outro diário em simultâneo. É uma forma criativa que 
António Loja encontrou para dar corpo a esta narrativa, servindo os episódios 
hospitalares de pretexto, ou melhor, de despoletadores dos episódios bélicos. 
É um livro que se lê com muito agrado e onde sobressai a experiência de um ho-
mem maduro quando foi para a guerra. Apesar de crítico em relação à mesma, 
assumiu as suas responsabilidades por inteiro, com a consciência de que, falhan-
do, podia pôr em risco a vida dos homens que comandava. O que mais prende 
à leitura não é tanto o relato das operações mas sim episódios onde sobressai 
a personalidade de um líder, firme nas suas ordens e instruções mas cheio de 
humanidade.
O título justifica-o o autor com a definição de Inferno que aprendeu na Cate-
quese: “Inferno é a ausência de deus”. Na verdade as guerras são um autêntico 
inferno... Jd

No dia �4 de Novembro a equipa de ci-
clismo da AdfA (delegação de Lisboa) 
participou numa maratona em btt, 
última representação de �013, em ter-
renos da Companhia das Lezírias, no 
Porto Alto.
Às 9h00 da manhã e sob um frio géli-
do de três graus centígrados, os �45 
ciclistas saíram em grupo numa par-
tida simbólica de três km em asfalto, 
até entrar nas picadas das Lezírias, 
tentando todos colocar-se num lu-
gar o mais à frente possível, para que 
quando soasse o apito a dar a partida 
real estivessem num lugar que lhes 
facilitasse a entrada no grupo da fren-
te.
depois dos três km cumpridos, vira-
gem à esquerda e é dada a partida 
real, entrada num caminho estreito 
de terra batida, com várias poças de 
água, onde cada um tentava passar 
sem cair nem prejudicar companhei-
ros, tentando livrar-se de buracos e 
de outros obstáculos, sem perder o 
fio à meada, numa luta de força, equi-
líbrio e entendimento entre o Homem 
e a máquina. O primeiro grupo de 
cerca de meia centena de corredores 
tentava dar tudo por tudo para des-

tacar-se dos demais concorrentes. 
Neste grupo a AdfA levava um repre-
sentante, José Lopes, que conseguiu 
apanhar a primeira carruagem des-
te comboio ciclístico. todavia, era 
preciso sorte, força e coragem para 
manter a posição, perante adversá-
rios mais novos pois, nesta prova, o 
escalão de Veteranos era dos 50 anos 
em diante, o que dificultava uma boa 
classificação aos homens da AdfA, 
por tratar-se de sexagenários numa 
prova open, onde correm juntos, Ju-
niores, seniores, Veteranos e senho-
ras. O melhor era chegar o mais à 
frente possível, que depois se faria a 
separação por escalões. mas para se 
chegar ao final, havia que percorrer 
35 km por picadas, vales e terrenos 
de areia, foi uma luta titânica que se 
travou até ao fim, que ditou ao atle-
ta da AdfA, chegar em ��º lugar na 
geral, entre �45 ciclistas, de onde se 
extraiu o 1º lugar no escalão de Vete-
ranos (+ de 50 anos). Revela isto que 
os atletas da AdfA ainda conseguem 
por à prova a capacidade de luta e 
sofrimento, por experiências adqui-
ridas nas duras lutas nos tempos da 
guerra Colonial. 

Com o ano de �013 terminado, mais 
uma época de ciclismo chegou ao fim. 
A Equipa da AdfA, a cargo da delega-
ção de Lisboa, tem representado a As-
sociação com dignidade mas nem tudo 
tem sido fácil. 
Os órgãos sociais da delegação têm 
mostrado boa vontade em manter a 
equipa de Ciclismo, por várias razões, 
além de ser uma vertente da reabilita-
ção, é também uma maneira da AdfA 
(delegação de Lisboa) fazer-se repre-
sentar, nos locais onde a equipa parti-
cipa, de Norte a sul do País.
mas como tudo na vida, não é só com 
boa vontade que podemos manter 
uma equipa desta natureza a funcio-
nar, que por razões óbvias, todo este 
envolvimento acarreta despesas, tais 
como inscrições, transporte e refei-
ções, despesas que, devido à crise, a 
delegação não tem podido suportar, 
optando por outras prioridades, o que 
é compreensível. mas, pese embo-
ra estas contrariedades, a equipa da 
AdfA tem participado durante toda 
a época tanto no ciclismo de estrada 
como no btt e no calendário do pa-
raciclismo, onde a equipa faz questão 
de nunca faltar.

No entanto, para que este calendário 
se cumpra é preciso alguém suportar 
todas as despesas inerentes que até 
aqui, onde a delegação não tem podi-
do chegar, têm sido os ciclistas que, 
com a sua boa vontade e o seu gosto 
em participar, têm suportado as des-
pesas, coisa que se está a tornar in-
suportável, podendo estar em causa a 
continuidade da equipa de Ciclismo da 
AdfA.
A delegação de Lisboa tudo tem feito 
para apoiar a equipa, mas com a ino-
perância das viaturas e a situação que 
o País atravessa não se consegue fazer 
milagres.
Não podemos esquecer nem deixar 
de fazer um agradecimento a António 
martins, das tortas de Azeitão, que 
tem patrocinado a equipa com os im-
prescindíveis equipamentos. sem este 
apoio não seria possível continuar a 
representar a Associação com a digni-
dade que merece.
Para contrariar as dificuldades de 
logística, há que demonstrar, no ter-
reno, a razão por que será pena esta 
equipa dissolver-se, como ficou com-
provado com a participação nesta úl-
tima prova.

desporto – Ciclismo

José Lopes, da equipa da ADFA foi 1º em Veteranos
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Silêncio imperfeito
O dia nasce. O sol ergue-se lentamente. É impossível ava-
liar o quanto este fenómeno pode trazer alegria a uma pes-
soa.
Impossível, porque agora, o mundo que conhecemos afastou 
as trevas e criou um dia constante onde nunca falta a luz. E as 
trevas fazem falta. Há-de haver dentro de nós alguma coisa 
que aguarda que o dia acabe para alterar a percepção das 
coisas, para abrandar os sentidos e nos conectar ao mundo 
interior feito de registos e memórias, de sentimentos e ima-
ginação, e que nos deixa sensíveis aos estímulos exteriores 
sem a ilusão de os percebermos.
Foi por isso que apaguei a luz.
Desliguei a televisão e fechei-me no quarto. E fi quei dentro de 
mim só. Procurei até onde pude a memória de te ter amado. 
Mas não consigo encontrar em mim uma única e inequívoca 
marca de amor por ti, apenas um difuso sentimento de ami-
zade, ou de fraternidade, o que torna a nossa relação algo 
incestuosa.
Mas talvez porque não há silêncio sufi ciente. Nunca há. Dan-
tes quando a luz se ia, os sons que povoavam a noite eram 
diferentes dos sons do dia. Eram os sons das trevas, os sons 
a que chamávamos silêncio. Agora não. 
Dantes, se se ouviam passos na rua, em direcção a Vale de 
Cid, isso era motivo de alarme. Ou um alvoroço nas galinhas, 
ou o ladrar de um cão.
É mais difícil encontrar dentro de nós seja o que for sem o 
silêncio das trevas.
Eu sou do tempo em que a noite era feita de trevas. Em que 
Aguim mudava de noite, e não apenas porque o sol se punha. 
Algo em nós se punha também, e era fácil acreditar em todas 
as coisas que nos parecem impossíveis de dia.
Sinto a falta desse mistério, desse desconhecido, desse te-
mor que a luz desvanece.
A noite a cair e os sons da casa a despertar. As madeiras do 
sobrado a ranger, a estalar, a ajustarem-se aos frios noctur-
nos. O caruncho e escarafunchar nas portas e janelas. Os 
ratos furtivos no sótão. Os gatos como uma mola prestes a 
saltar-lhes em cima. Todo um mundo de sons que não ou-
vimos de dia, como se a casa acordasse quando nós vamos 
dormir, ou nela acordassem os espíritos impacientes com a 
eternidade.
Agora nada disso acontece. As casas não têm segredos, não 
têm o silêncio que permite ouvir os sons do submundo a que 
deixámos de dar importância, ou os sons da distância que só 
o silêncio separava de nós, ou os sons interiores que sentía-
mos vívidos na nossa memória por não nos distrair o bulício 
da excessiva lucidez.
Não perceber tudo, não ter demasiadas certezas sobre nada, 
não explicar o que é mais interessante inexplicável, não acen-
der a luz para verifi car, para esclarecer; deixar algo encoberto 
como nos contos antigos, para que a imaginação nos trans-
porte para uma dimensão da vida mais próxima do sonho, 
e assim podermos acreditar no que a razão não nos deixa 
acreditar.
Às vezes, em mim o silêncio perfeito da infância. O silêncio 
feito dos sons que serviam para ampliar o silêncio.
Passos na noite junto à capela de S. José. Eu acordado a meio 
do sono por um ritual pagão a que chamavam “Casamento 
das Cachopas”. Se fosse à janela, cada homem com um funil 
de almude na cabeça.
Agrupam-se ao lado da casa da minha vizinha como fi guran-
tes grotescos de um teatro de Pirandello. Um dos homens tira 
o funil da cabeça e usa-o como um megafone dando um urro 
lúgubre e longo na noite da minha infância. Tanto, que ainda 
me assusta. A minha mãe preocupada com o meu medo. O 
meu pai indignado com o despropósito. Eu a meio caminho 
entre o pavor e o espanto. Assustado e deslumbrado como 
só na infância.
Os homens correndo para os seus lugares numa coreografi a 
furtiva de embuçados em torno da casa da minha vizinha.
Só um fi ca em frente da janela 
Uma bocarra de funil sarrenta e medonha – De quem são es-
tas casas viradinhas prá capela? A menina que lá está dentro 
é de todas a mais bela!
Outro funil a responder – Não sei, não sei, mas vou perguntar.
Agora, nada de medonho na noite. Agora, longe da minha in-
fância Aguim é uma memória com alma.
Agora, os teus passos a subir a escada. 

– Venho morta de cansaço.
E atiraste-te para a cama.
Agora, um silêncio feito de coisas, todas elas conhecidas.
Os teus passos na gravilha do pátio, depois nas lajes das es-
cadas. A chave na porta. O vento nos pinheiros. A tua respi-
ração ofegante. O som dos teus sapatos atirados pelos pés, 
como se os teus pés fossem autónomos e não precisassem 
de ordens tuas, depois um beijo de uns lábios tão autónomos 
como os teus pés. E só depois disseste:
– Venho morta de cansaço.
O teu corpo sobre a cama. 
Eu a pensar nesta nossa relação sem poesia nem encanto, 
escrevinhava num papel algumas destas palavras. A minha 
mão também como se não precisasse da minha ordem para 
escrever, enquanto eu falava contigo.
Acabaste por adormecer.
A tua roupa repousa sobre o corpo, não te veste. Debaixo, 
o teu corpo fervilha de vida. Cada músculo relaxado é uma 
mola apenas aguardando o impulso, a própria pele sob os pa-
nos é uma planície de serenidade apenas contida e o arfar 
do teu peito aumentando e diminuindo o volume dos seios, 
convida a soltá-los.
A roupa apenas pousada sobre o teu corpo como uma carí-
cia, como um afago de pano sobre a pele, as pregas a realça-
rem os volumes. No côncavo das coxas uma almofada de ar 
sob o tecido deslisa suavemente, aproximando-se da púbis e 
afastando-se, conforme inspiras ou expiras, tão suavemente 
que se calhar é só imaginação minha.
A tua serenidade, como um abandono do teu corpo ao meu 
cuidado, convida todos os meus instintos de predador à visão 
da presa vulnerável e, ao mesmo tempo, atrai o meu olhar ao 
deleite tranquilo das tuas formas generosas.
O melhor de estar a olhar-te, é saber que vieste por mim, con-
fi ante em te saberes desejada. Vieste, e assim de tão serena 
adormeceste, confi ando-me o teu corpo.
Assim, não parece errado o que fazemos, és apenas um fruto 
que se me oferece passivamente, como todos os frutos se 
nos oferecem. Como o pomo primevo se ofereceu, inocente, 
na alegoria de todos os pecados, para que o ónus da culpa 
pertença a quem o come, como se quem o come não tivesse 
sido predestinado para o comer, no irresolúvel paradoxo en-
tre o destino e o livre-arbítrio. 
Tu, a Eva e a maçã – dois em um. Móbil e crime, tentação e 
pecado, o irrecusável prazer antecipado e tão fácil e o objec-
to inevitável da culpa.
Às vezes penso que só te desejo porque não devia desejar-
te.
E agora, no silêncio imperfeito do quarto, ouço o leve sopro 
da tua respiração. Era só levantar-te a roupa e consumar o 
meu delicioso pecado. Cumprir o meu destino, exercer o meu 
livre-arbítrio sem dó nem piedade e sentir-me completo com 
isso. Mas vou fi cando imóvel e em silêncio, só para exercer 
este enorme poder de decidir que tudo o que fi zer posso não 
o fazer, mas só se preferir o perverso prazer de pecar em con-
templação, ao pecado simples do prazer em acto.
Faz-me falta, com dantes, a noite tenebrosa, a noite fantásti-
ca e o vago temor de que poderia nunca mais amanhecer.
Então, possuir-te-ia como uma fatalidade sem recurso – os 
nossos sons juntar-se-iam aos sons do silêncio: dois corpos 
procurando dentro um do outro algo mais do que o momento 
irreversível do orgasmo, e quem sabe, no sortilégio da noite 
cerrada, fossemos tocados pela transcendência.
Talvez assim te amasse. Fizesse mais do que desejar-te – 
mais que ter-te e perder-te.
E quando a noite se esvaísse amaria então, também a luz.
Enquanto dormes, eu alinhavando palavras sobre o papel 
como um embuçado lançando pulhas na noite do Casamen-
to das Cachopas. Não mais do que um embuçado nesta casa 
cúmplice que nos acolhe – tu a pecadora inocente dormin-
do, como uma rês no covil do lobo, eu o próprio pecado na 
pérfi da vigília do predador adorando a presa – e a noite, sem 
poesia nem mistério, avançando indiferente.
E já é dia. O sol alumia tudo. Tudo fresco, tudo renovado. E 
uma alegria vinda da madrugada, previsível e singela, chega 
até mim, mas sem a vitória sobre a noite subjugada não me 
contagia. 
Dantes, o nascer do sol dava-me a alegria triunfal de um ado-
lescente apaixonado.

Para defi cientes visuais, está disponível a versão áudio na página do Elo de Janeiro, em adfa-portugal.com

NO ESTEIO
“EXCEÇÃO DAS EXCEÇÕES E A PRIORIDADE 

DAS PRIORIDADES”

CONTINUAREMOS
Vocês são a “exceção das exceções e a prio-
ridade das prioridades”, dizia o ex-Presidente 
da Assembleia da República, Dr. Jaime Gama 
em 14 de Maio de 2007, na Sessão Solene 
Comemorativa do 33º Aniversário da ADFA. 
Ao reafi rmar o que está escrito no Decreto-
lei 43/76 de 20 de Janeiro, o Dr. Jaime Gama, 
previu a crise económica/fi nanceira que es-
tava a chegar e esta solene declaração em 
relação à situação dos defi cientes militares, 
constituiu-se em esteio para continuar a ga-
rantir a qualidade de vida dos que no cum-
primento do serviço militar obrigatório se 
defi cientaram. 
De facto, a reparação de um dano sofrido na 
guerra não é um privilégio, é um direito. Foi 
sempre isto que a nossa Histórias de mais 
de oito séculos afi rmou, incluindo a Guerra 
Colonial, que, de 1961 a 1975 encerrou o Ciclo 
do Império.
No encerrar de mais um ano aviva-se a 
consciência no irreversível e galopante 
processo de envelhecimento, agravado 
pelas marcas das defi ciências, que torna 
emergente a adoção do processo de rea-
bilitação no quadro de um modelo novo, 
baseado na humanização e no princípio 
da singularidade em que os afectos, o ca-
rinho e a saúde desempenham um papel 
fundamental no quadro da ordem jurídica 
nacional e internacional, adotada por Por-
tugal, em que a ADFA tem intervindo como 
parceira activa e responsável.
Para garantir este desiderato em 2014, anos 
40 da nossa CONSTITUIÇÃO, reforçaremos 
a unidade e coesão da nossa Associação…
Talvez, muitos de nós, não se aperceberam 
do valor inequívoco de que foi fundada esta 
ADFA, matrimónio incomensurável assente 
em pilares bem seguros que são as Delega-
ções, onde os associados encontram sempre 
uma porta aberta.
Na luta empreendida para obter os nossos 
direitos desde 14 de maio de 1974, fomos 
sempre responsáveis, inconformados, exi-
gentes mas ponderados, por isso elegemos 
como fi gura do ano a Assembleia-geral Na-
cional como símbolo do exemplo da partici-
pação civicamente empenhada, sentimento 
este reconhecido universalmente no seio de 
todos nós.
Os objetivos que nos animam serão desen-
volvidos num amplo programa de ações co-
memorativas do 40º Aniversário da ADFA, 
estando certos da plena participação dos 
associados.
Como chave essencial do processo de rea-
bilitação de todos nós continuaremos a re-
forçar os contactos com os Órgãos de Sobe-
rania e em especial, com o senhor ministro 
da Defesa Nacional e senhora secretária de 
Estado Adjunta e da Defesa Nacional de cujo 
Ministério decorrem as responsabilidades 
das reparações morais e materiais que nos 
são devidas por Portugal.
Na retrospectiva do ano fi ndo e perante a 
memória daqueles que nos deixaram, refor-
çaremos com fi rmeza e confi ança a defesa 
da nossa dignidade.

MC Bastos

Episódios
Editorial
Pela Direcção Nacional
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Delegações

  Évora

Almoços na Delegação
A Delegação de Évora relembra os associados, familiares e amigos que foi retomada 
a tradição de mensalmente os associados da Delegação de Évora reunirem-se num 
almoço de confraternização na Delegação.
No mês de Janeiro, o almoço-convívio será no dia 25 (último Sábado do mês) no 
Restaurante da Sede da Delegação de Évora.
Os interessados devem fazer atempadamente a sua inscrição para gestão de luga-
res através do telefone 266 703 473.
“Participa e vem conviver na Associação”, apelam os dirigentes da Delegação de 
Évora.

ASSOCIADOS QUE DERAM DONATIVOS PARA AS OBRAS DO BAR DA DELEGAÇÃO

652, Inácio Grazina
832, António Giroto
863, José Pais Fernandes
1203, Augusto Marchante
1596, Artur São Facundo
1908, João Pais dos Santos
21�9, Joaquim Saragoça
2217, Guilhermino Lamancha
2262, João Nobre

231�, Peguinho Vences
2331, Francisco Gomes
3001, Luís Castilho Figueira
3�57, Joaquim Costa Agulhas
�109, Alberto Varges
�671, Peres Correia
5790, Ernesto Gabriel
6002, José Marujo
7010, José António Sousa

7692, Arnaldo Malveiro
7739, Glórias Faia
8302, Luís Mariano
8389, José Vicente
8�85, Manuel Sobral
86�6, Isidério Martins
897�, Almaça Fialho
9020, Eliseu Damásio
16829, José Manuel Gião

Convívio de Natal
Mais uma vez, no sábado, dia catorze, a 
Delegação de Évora comemorou o espí-
rito associativo e de fraterna amizade, 
ao reunir associados, familiares e ami-
gos, juntando mais de cento e oitenta 
pessoas, num restaurante da cidade.
A meio da manhã recebemos na Dele-
gação aqueles que quiseram começar 
o dia com uma visita guiada na cidade 
Património da Humanidade. Desta vez, 
e dado que os mais assíduos já visita-
ram os principais monumentos da cida-
de, a nossa atenção centrou-se numa 
pequena igreja e numa exposição nela 
patente, acessível, neste dia, por defe-
rência da Delegação Regional de Cultu-
ra do Alentejo.
A igreja do Salvador, recentemente re-
abilitada, situa-se no centro histórico 
da cidade, encostada à antiga muralha 
romana; pertenceu, durante séculos, 
ao convento do Salvador do ramo fe-
minino da ordem franciscana, fundado 
no início do século XVII, incorporando, 
no mosteiro, uma torre dessa “Cerca 
Velha”. A igreja, estruturalmente do pe-
ríodo maneirista, de uma só nave, tem 

belíssimos azulejos e vários altares de 
talha dourada, do barroco e do rococó.
Neste convento cultuava-se ferverosa-
mente a imagem do Menino Jesus, se-
quência natural da devoção francisca-
na ao presépio, que segundo se pensa 
terá sido inicialmente promovida pelo 
fundador da Ordem, Francisco de Assis, 
no início do século XIII.
As freiras deste convento de Évora cui-
davam zelosamente desse culto, enco-
mendando imagens do Menino, e ves-
tindo-o, e calçando-o, oferecendo-lhe 
coroas e adereços, expondo-o todos os 
anos ao culto público. 
Na exposição, agora patente ao público, 
podemos ver um complexo presépio, 
imagens do Menino em variadas po-
sições devocionais, vestido e despido, 
deitado em camas simples ou comple-
xas e luxuosas, sozinho ou nos braços 
da Mãe; são peças que vão do século 
XVII ao XIX.
Depois, rumámos ao restaurante, a 
poucos quilómetros da cidade. Esti-
veram presentes, alguns convidados: 
o vereador da Câmara Municipal, Dr. 

João Rodrigues, um representante 
do Comando de instrução e Doutrina, 
Major Setoca, um representante da 
Junta de Freguesia onde a Delegação 
tem a sede, Arquitecto Nuno do Ó, o 
presidente do Núcleo de Évora da Liga 
dos Combatentes, Coronel Calado. 
Da Delegação estiveram presentes o 
presidente e o secretário da MAG, um 
membro do CF, todos os elementos da 
Direcção e quase todos os elementos 
do Conselho da Delegação. Pelos ór-
gãos centrais esteve presente Farinho 
Lopes, membro do CFN, e, pela Direc-
ção Nacional, o vogal Arlindo e o Presi-
dente, José Arruda.
Depois do almoço houve animação mu-
sical e a meio da tarde, depois do lan-
che, partiu-se o bolo comemorativo do 
encontro e distribuíram-se prendas pe-
las crianças presentes.

A Direcção da Delegação, agradeceu a 
presença de todos, prestou informa-
ções sobre a vida da Delegação, nome-
adamente sobre a reabertura do bar e 
as excepcionais classificações da nos-
sa equipa de orientação, e desejou um 
Bom Natal e melhor Ano Novo.
Os representantes do CID e da Câmara 
saudaram os presentes e reafirmaram a 
melhor colaboração com a Delegação; 
a finalizar as intervenções, o Presiden-
te da Direcção Nacional felicitou a De-
legação por mais esta realização que 
a prestigia e que consolida o espírito 
associativo. Prestou informações e es-
clarecimentos sobre o actual momento 
da Associação e apelou ao espírito as-
sociativo e ao empenhamento de todos 
para atingirmos com sucesso os objec-
tivos que nos propomos na defesa dos 
nossos direitos.
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  Faro

Natal em convívio

O almoço de Natal da Delegação de 
Faro realizou-se no dia 7 de Dezembro, 
na Copoofa, em Faro.
O encontro, que foi bastante animado, 
contou com a participação de cerca de 
90 associados e familiares, referiu José 
Mestre, associado que falou ao ELO so-
bre a festa natalícia da Delegação.
Durante o convívio prestou-se um mi-

nuto de silêncio em homenagem a Nel-
son Mandela, falecido estadista sul-
africano.
O evento contou com a excelente actua-
ção de José Afonso e de António Colaço, 
que brindaram os associados com as 
suas canções.A Delegação de Faro deixa 
a todos os associados e leitores do ELO 
os seus votos de Próspero Ano Novo.

Abraço a José Arruda
O Presidente da Delegação de Faro, 
José Nicolau Rufino, em mensagem 
endereçada ao ELO, no dia 9 de De-
zembro, elogiou “o trabalho feito 
pelo presidente José Arruda”.
“O valor do mandatário José Arru-
da, presidente da ADFA, após muito 
trabalho e muita boa vontade, con-
seguiu trazer a Dra. Leonor Beleza à 
ADFA, no passado dia 3 de Dezem-
bro”, foi realçado pelo dirigente de 
Faro, que acrescentou que o pre-
sidente “defendeu os direitos dos 
militares que se deficientaram ao 
serviço das Forças Armadas, que de 
algum modo arriscaram a vida pela 
Pátria Portuguesa, tanto no chama-
do Ultramar como na própria Metró-
pole, em preparação para a Guerra, 
como é óbvio”.
O presidente da Delegação de Faro 
evidenciou também as presenças do 
General Ramalho Eanes e de tantos 
outros generais e almirantes, “que 
nos honraram com a sua presença, 
bem como várias entidades civis e 

militares das mais diversas paten-
tes, bem como S. Exa. o senhor se-
cretário de Estado das Comunida-
des Portuguesas, que também nos 
quis honrar com a defesa dos nos-
sos direitos”.
“Depressa se passou um ano de 
mandato sobre as eleições na ADFA, 
a nível Nacional. O trabalho é uma 
constante, com uma ADFA bem pre-
sente no auxílio dos militares que se 
deficientaram na defesa da Pátria, 
na real resolução de problemas na-
cionais, para bem das pessoas com 
deficiência”, comentou o presidente 
da Delegação de Faro.
“O presidente José Arruda merecia 
uma bota de ouro, como os jogado-
res de futebol, por ter sido o melhor 
a defender os direitos dos militares 
que se deficientaram nas Forças Ar-
madas, a nível dos três Ramos das 
Forças Armadas e até aqueles que 
se venham a deficientar, porque a 
legislação muitas vezes não os con-
segue abranger”, concluiu.
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  Bragança
Convívio de Natal
A delegação de Bragança realizou no dia 1� 
de dezembro, o seu convívio de Natal, que 
contou com a presença de meia centena de 
pessoas. Os associados e suas famílias con-
centraram-se no restaurante “Turismo” onde 
decorreu o almoço de confraternização.
Mais uma vez este encontro serviu para real-
çar a união no seio da família AdFA. O presi-
dente da delegação, domingos seca, em seu 
nome e em nome dos restantes membros 
da direção, agradeceu a presença de todos 
e realçou a importância de “nos mantermos 
unidos e coesos”. desejou a todos os pre-
sentes e aos que por impossibilidade não o 
puderam fazer um Feliz Natal e um Próspero 
Ano Novo.

  Madeira

Esperança 
de Natal 
O Natal continua a ser uma evocação 
de esperança para todos, mormente 
os mais jovens.
um almoço-convívio, no seio da AdFA, 
constitui sempre um elo de fraternida-
de que une sócios, familiares e amigos, 
numa demonstração de vivência asso-
ciativa.
No dia 8 de dezembro, a delegação 
da AdFA na Madeira juntou cerca de 
200 pessoas no Restaurante Encu-
meada, que saborearam um bom re-
pasto num dos mais típicos restau-
rantes da Ilha. Houve distribuição 
de prendas de Natal a 33 crianças, 

netos de associados e ainda um sor-
teio de rifas que animou todas as 
mesas.
O Comandante da Zona Militar da 
Madeira, Major-General Marco ser-
ronha, acompanhado da esposa, es-
teve presente e, nas palavras que di-

rigiu, quis deixar uma mensagem de 
confiança no trabalho desta delega-
ção e de esperança no futuro, dispo-
nibilizando os meios que comanda 
para uma maior e melhor colabora-
ção em benefício dos associados da 
AdFA.

delegações
  Viseu

Almoço de Natal
Quando a AdFA está a comemorar os 
quarenta anos de Associação dos defi-
cientes das Forças Armadas não pode, 
não deve nunca esquecer Abril. Aquele 
Abril que há quarenta anos, por força e 
obra dos valorosos Capitães de Abril, 
deram ao povo português a liberdade e 
a democracia há muito desejada. Com 
isto, a possibilidade desta prestimosa 
Associação AdFA se constituir e apa-
recer em todo o Portugal, fazendo pre-
valecer os valores de Abril: liberdade, 
democracia, solidariedade e paz!

Foi sob o signo da solidariedade, do 
amor e da paz dos valores que Abril que 
a AdFA representa, da importância das 
mulheres no seio da família deficiente 
militar que a este almoço de Natal dis-
seram presente cento e oitenta e sete 
membros da família AdFA, que querem 
ver reconhecida a assistência médica 
a 100% para todas as mulheres, ver 
cumprir à letra o decreto-lei 43/76 de 
20 de Janeiro, as graduações/promo-
ções, os direitos das pessoas deficien-
tes militares em serviço, etc.

Dia da Pessoa 
Deficiente
O dia Internacional da Pessoa deficiente não pode, 
não deve ser um dia, mas sim todos os dias. uma 
vida dedicada a cidadãos perfeitamente com direi-
tos iguais a todas as outras pessoas de qualquer 
sexo ou religião, católica ou não.
Foi e é assim que Viseu está no mundo associati-
vo de “cara lavada”, mostrando a todos aquilo que 
queremos e somos capazes de realizar, ao serviço 
dos outros, com mais ou menos deficiência, o que 
queremos e exigimos é que todos sejam tratados 
com dignidade e que as suas, nossas deficiências 
não sejam um entrave, um empecilho, ao desen-
volvimento de atividades que são primordiais no 
dia-a-dia de qualquer cidadão.
O dia Internacional da Pessoa deficiente foi vivi-
do em Viseu de uma forma abrangente no átrio 
do Hospital de são Teotónio de Viseu em que 
participaram todas as Associações de deficien-
tes com exposições e venda de produtos produ-
zidos pelas próprias pessoas deficientes. Foram 
promovidas nas Escolas, esta ano na Grão Vas-
co, ações de sensibilização para os alunos dessa 
Escola, galas para apoio às Associações que as 
promovem para a sustentabilidade das mesmas 
para continuar a informação, divulgação e alerta 
durante o ano nas escolas da região são passa-
dos filmes sobre a vida das pessoas e Associa-
ções de pessoas deficientes.
Mas, aqui fica o registo, todos diferentes, todos 
iguais e depois, quem é que não é ou quem não tem 
uma deficiência?
Vamos todos combater as adversidades da vida.
O nosso reconhecimento á Câmara Municipal de 
Viseu, ao seu Presidente dr. Almeida Henriques e 
a todas as Associações de deficientes.

Vidas
Mesmo para quem não é escritor ou até por vezes, 
como se diz na gíria beirã, “não dá uma para a cai-
xa”, é capaz de dizer algo, de escrever alguma coi-
sa, fazendo passar a mensagem daquilo que quer 
transmitir, por vezes o que está fechado dentro de 
nós, mas que por força da vida, que deve ser vivida, 
fazer passar a mensagem aos outros, à sociedade 
que deve e tem por força da razão que cada um 
tem, ser de direitos iguais a todos os cidadãos.
Vivemos uma época em que os valores dos nossos 
símbolos, a própria bandeira e o hino nacional, são 
postos em causa, o que leva por vezes a questionar 
que sociedade é esta em que vivemos, para a qual 
contribuímos, demos tudo para que a sociedade, 
através da liberdade e da democracia, dada de mão 
beijada pelos Capitães de Abril, seja intemporal? 
Acreditamos que com políticos à altura, a pensar 
no país, a liberdade e a democracia conquistada 
com tanto sangue derramado, irá perpetuar os va-
lores próprios de uma sociedade livre e aberta a 
todos os cidadãos.
A liberdade e a democracia é o melhor bem do mun-
do, com partidos políticos, com regras bem defini-
das, são responsáveis pela governação de Portugal 
e por isso devem ser responsabilizados pelo estado 
degradado em que colocaram o nosso país.
Os portugueses esperam dos partidos e dos po-
líticos acordos de regime para em conjunto dar a 
Portugal e aos portugueses a estabilidade devida, 
para que a miséria e a fome sejam erradiadas das 
famílias portuguesas. Aconselham-se os políticos 
que tanto criticam a Alemanha de Ângela Merkel, 
que ponham, que virem para lá os olhos e vejam o 
acordo que esta grande mulher efetuou com a opo-
sição para criar um governo estável e dar melhores 
condições de vida ao seu povo.

Os políticos sabem que estão no governo, na As-
sembleia da República para resolver os proble-
mas do país, para trabalhar e dar bons exemplos 
como o fez a nossa geração, que fez algo de muito 
importante por Portugal na guerra, em defesa da 
Pátria, todos unidos por um ideal: demos um Por-
tugal livre e democrático!
Quando todos, mas todos, rumarem a servir bem 
Portugal, então sim, a recuperação é possível e 
Portugal livra-se da Tróica, cumprindo os seus com-
promissos. Não é uns a fomentar, a fazer greves, a 
pedir constantemente eleições antecipadas, quan-
do se sabe que o quadro político na Assembleia da 
República vai ficar na mesma. Quanto a propostas, 
para alavancar a economia do país, zero! O que po-
demos esperar desta democracia, desta liberdade 
dada ao povo pelos Capitães de Abril?!
Ainda vivi no tempo em que havia solidariedade. 
Não havia trabalho, não se recebia, não havia fé-
rias, subsídios por doença, subsídios de desem-
prego, pensões sociais ou rendimentos mínimos, 
lojas sociais, onde as pessoas pedem para não ser 
vistas e nem sequer conhecidas, não por medo ou 
vergonha, mas sim porque não precisam e ninguém 
sabendo, continuam a comer á custa do erário pú-
blico de todos nós (alguns).
Como diz a srª. Presidente da Assembleia da Re-
pública «O Parlamento é um espaço de combate, 
embora não seja nenhuma guerra, mas para isso é 
preciso ouvir os combatentes», sem ruídos, baru-
lhos, sem interferências e se é assim que se deixam 
destas “traquinices” e todos colaborar para que os 
portugueses tenham melhores condições de vida 
no exercício da cidadania plena.

João Gonçalves

Para os que por doença, agravamento 
das deficiências, por dificuldades nos 
transportes, não puderam estar pre-
sentes, todos sim sem exceção, no ano 
em que estamos a comemorar os qua-
renta anos da AdFA, vamos fazer valer 

estes valores de direito, que a todos 
assiste.
Com votos de um bom Ano contamos 
sempre com a vossa presença e a vos-
sa força!
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“Preciso aprender que tenho que pri-
meiro cuidar de mim antes de desejar 
ser o anjo da guarda de alguém” Ka-
mylla Cavalcanti

Cuidar é o ato de assistir alguém ou 
prestar-lhe serviço quando este neces-
sita. É uma atividade complexa com di-
mensões éticas, psicológicas, sociais, 
demográfi cas e que também tem os 
seus aspetos clínicos, técnicos e co-
munitários.
Cuidar pode dividir-se em formal ou in-
formal, sendo o cuidado formal cons-
tituído pelos cuidados prestados pelas 
agências do sistema formal de saúde 
aos indivíduos que deles necessitam, e 
o cuidado informal os prestados pela 
família ou comunidade à pessoa com 
difi culdades ou impossibilitada de se 
auto-cuidar.
O cuidador informal é aquele que 
presta cuidados a pessoas depen-
dentes e não recebe retribuição eco-
nómica pela ajuda que oferece. Esta 
função de cuidar do idoso dependen-
te, tende a ser assumida no contexto 
familiar por uma única pessoa, deno-

minada cuidador infor-
mal familiar principal, 
quase sempre realiza-
da pelo cônjuge. 
Cuidar de pessoas de-
pendentes pode acar-
retar angústia, solidão, 
tensão, tristeza, altera-
ções no bem-estar do 
cuidador a nível da sua 
saúde, da vida social, 
da disponibilidade eco-
nómica, da rotina fa-
miliar, do desempenho 
profi ssional, levando ao 
aparecimento de níveis 
elevados de sobrecar-
ga.
Muito embora cuidar 
possa envolver aspe-
tos negativos, existem 
também aspetos positivos, tais como 
o reforço da relação entre cuidador e 
pessoa cuidada, assim como o próprio 
crescimento e a sua auto-satisfação. 
Estes aspetos geram sentimentos de 
conforto e realização pessoal associa-
dos ao prazer do “dever cumprido”.

Como foi dito anterior-
mente, cuidar de outra 
pessoa pode mudar 
a sua vida e fazer-se 
acompanhar de emo-
ções que nunca antes 
tinha experimentado. 
Assistir à perda de 
capacidades físicas e 
psicológicas de uma 
pessoa que nos é que-
rida constitui uma ex-
periência dolorosa. 
Há pessoas que pen-
sam que cuidar de 
alguém que lhes é 
próximo é algo da sua 
exclusiva responsabili-
dade. Talvez não se sin-
tam à vontade para pe-
dir ajuda e pensem que 

mais ninguém pode prestar um serviço 
assim tão bom; ou pode acontecer até 
que a pessoa de quem cuidam não 
queira mais ninguém. Cada situação é 
diferente, mas muitas pessoas veem as 
suas emoções oscilar entre o amor e a 
satisfação de ajudar e o ressentimento 

pelo impacto nas suas vidas. Isto pode 
levar a sentimentos como a culpa, o 
stress, a raiva e a exaustão.
 À medida que a necessidade de cuida-
dos à pessoa aumenta, vão despender 
mais tempo e energia.
Se é cuidador não esqueça, é funda-
mental cuidar de si mesmo, caso con-
trário irá sentir-se muito desgastado. 
Se já estiver muito cansado, cuidar de 
alguém torna-se ainda mais difícil e 
não será fácil continuar a equilibrar as 
suas necessidades com as da sua fa-
mília e da pessoa de quem cuida. Vai 
precisar de apoio e assistência para 
continuar a cuidar.
Cuidar de si mesmo signifi ca pedir 
ajuda no momento presente e plane-
ar com antecedência o tipo de apoio 
que poderá precisar no futuro. Apesar 
do apoio provir na maioria das vezes 
de familiares, amigos e vizinhos, nem 
sempre tal acontece. PROCURE AJU-
DA DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZA-
DOS. 

Edite Machado Ribeiro
Serviço de Ação Social Nacional

PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA – CUIDADOS DE SAÚDE

Cuidar de Quem Cuida

Saúde e Bem-estar

As baixas temperaturas que se fazem sentir no inver-
no e a maior concentração de pessoas em espaços 
fechados propiciam as típicas infecções respirató-
rias.
Assim, devemos manter o foco no fortalecimento do 
sistema imunitário e na manutenção da temperatura 
corporal.
A solução passa por uma alimentação saudável, evi-
tar o stress, dormir bem e ser-se ativo.
Os nutrientes-chave para reforçar as defesas são as 
vitaminas e minerais. Para que os ingiremos na quan-
tidade certa, devemos variar as grandes fontes des-
tes nutrientes, quer crus quer cozinhados: cereais 
integrais (pão, tostas), sementes (linhaça, sésamo, 
girassol), leguminosas (feijão, grão-de-bico, lenti-
lhas, ervilhas), hortícolas (couves, espinafres, cou-
ve-fl or, brócolos, cenoura, alface, beterraba, tomate, 
alho), frutos (laranja, romã, tangerina, melão, mara-
cujá, kiwi, abacate, maçã), laticínios (leite, iogurte, 
queijo).
A vitamina C é sobejamente conhecida pelo seu pa-
pel protetor contra as constipações. Uma laranja mé-
dia, três tangerinas pequenas, um kiwi médio, meio 
prato de couve-de-bruxelas, de couve portuguesa, 

de espinafres ou de bró-
colos cozidos, fornecem 
a quantidade necessária 
desta vitamina por dia, 
mas atenção porque se 
perde facilmente sob a 
ação da temperatura da 
cozedura, da luz natural 
e do oxigénio, pelo que 
se deve evitar expor es-
tes alimentos às condi-
ções referidas. No caso 
dos hortícolas, uma es-
tratégia para aumentar 
o aporte de vitamina C é 
aproveitar a água da co-
zedura, para a sopa, por 
exemplo. No caso dos 
frutos laminados e su-
mos de fruta, devem ser 
ingeridos imediatamente 
após a preparação.
Os alimentos quentes tornam-se fundamentais para 
ajudar na mantutenção da temperatura corporal. 

Chás, infusões, tisanas, cevada sem 
açúcar adicionado… são opções de 
interesse para bebericar ao longo 
do dia. Às refeições inclua sempre 
alimentos quentes: leite, chá ou 
cevada, no pequeno-almoço e nas 
refeições intermédias; e no almoço 
e jantar, inicie com uma sopa de le-
gumes e hortaliças e termine com 
café, chá ou cevada. Evite nestas 
refeições, comer sandes ou pratos 
frios porque têm um poder sacian-
te menor e não contribuem para o 
objectivo de manter a temperatura 
corporal. 
Tente dormir 8 horas por noite e não 
deixe que o frio o impeça de sair de 
casa para fazer exercício. Lembre-se 
que assim que começar a caminhar 
deixa de sentir frio e gasta as calo-
rias extra ingeridas na época festiva.

Ângela Henriques
Nutricionista da Delegação do Porto

Alimentação para sobreviver ao frio

Almoço
de Natal
No dia 14 de Dezembro de 2013, a Dele-
gação de Lisboa realizou o Almoço de 
Natal na Sede da ADFA, com a presen-
ça de associados, familiares e amigos.
Neste convívio associativo podemos 
presenciar a alegria de todos os pre-
sentes que ali quiseram confraternizar 
e conviver aquele momento, com espí-
rito natalício próprio da época.

  Lisboa

Delegações

A Direcção da Delegação de Lis-
boa deseja a todos os associados, 
familiares, amigos e trabalhado-
res da ADFA, um ano de 2014, 
com muitas realizações pessoais 
e profi ssionais.
Sabemos que o ano de 2013, não 
foi fácil para muitos de nós. Mas, 
a esperança, sempre foi algo que 
nos caracterizou. Assim, como já 
em tempos longínquos soube-
mos ultrapassar muitas difi cul-
dades e realizar o “impossível”, 

também hoje teremos de ter a 
mesma atitude.
Nós fomos temperados com a 
seguinte frase – “A sorte protege 
os audazes”, 
Nunca esqueças esta citação, pe-
rante alguns obstáculos que pos-
sam vir a surgir na tua vida. 
Um bom ano de 2014.

A Direcção
da Delegação de Lisboa

Francisco Janeiro

  Famalicão

Delegação
assina Protocolo
Foi assinado um protocolo entre a ADFA – 
Delegação de Famalicão e a Funerária E.F.G. 
Internacional, em 3 de dezembro, em Braga.
A Delegação de Famalicão anuncia que a Fu-
nerária compromete-se a prestar serviços 
fúnebres aos associados, familiares e funcio-
nários da ADFA, com reduções de 15% nos 
serviços.
O Protocolo pode ser consultado na Sede da 
Delegação de Famalicão.

Mensagem de Ano Novo
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  Porto

Convívios de Natal em tempo 
de Aniversário
A atividade desenvolvida pela delegação do Porto no mês de dezembro esteve 
centrada na realização de vários convívios de Natal e na evocação do 39º Aniver-
sário da sua fundação.
Os convívios de Natal iniciaram-se no dia 01 de dezembro em sever do Vouga, 
continuaram no dia 08 em santa Maria da Feira, no dia 14 em Melgaço, no dia 15 
em Chaves e culminaram no dia 21 em Murça, tendo reunido muitas centenas de 
associados e familiares.
Os 39 anos de ação associativa foram evocados no dia � de dezembro com a pre-
sença de várias entidades que deram brilho à comemoração. duas centenas de 
Associados e familiares associaram-se a este dia festivo, com muito gosto e brio.
Também trabalhadores e colaboradores da delegação confraternizaram no dia 
19 com elementos dos Órgãos sociais num jantar que teve como objetivo juntar a 
equipa que, no dia-a-dia, constitui a primeira linha da rede de serviços que apoia 
os Associados.
Em todos estes atos associativos foi lembrado o camarada e dirigente Henrique Ro-
drigues, que partiu há pouco tempo mas que estará sempre presente. A sua me-
mória foi essencialmente lembrada pelos participantes de pé que lhe manifestaram 
com salvas de palmas a estima e o carinho que por ele tinham.

Presidente do Município no “Porto de Honra”
O programa para a evocação do 39º aniversário da delegação 
iniciou-se, depois do hastear das bandeiras, com um “ Porto de 
Honra” no salão nobre.
O Presidente da Câmara Municipal do Porto dr. Rui Morreira, 
o Major General António Rebelo Teixeira, em representação do 
Comandante do Comando do Pessoal do Exército, o Tenente 
Coronel Bento Paulo, Administrador Financeiro do Hospital Mi-
litar do Porto, o Presidente da Junta de Ramalde dr. António 
Gouveia, os diretores do Centro de Reabilitação Profissional de 
Gaia e da Associação Museu da Guerra Colonial, os Presidentes 
da direção Nacional e do Conselho Fiscal Nacional, represen-
tantes das delegações de Bragança, V.N.Famalicão, Coimbra, 
Viseu, Castelo Branco e lisboa, assim como muitos Associa-
dos e familiares, participaram neste ato singelo mas de grande 
significado associativo. Estiveram presentes os elementos de 
todos os Órgãos sociais da delegação.
A cerimónia abriu com uma intervenção do Presidente da dire-
ção da delegação Abel Fortuna que deu as boas vindas aos convi-
dados, muito especialmente ao dr. Rui Moreira manifestando-lhe 
o apreço da AdFA pela sua presença e realçou o significado do 
momento ao afirmar que se evoca o trabalho de 39 anos de ação 
associativa em prol dos deficientes Militares.
seguiu-se no uso da palavra o Presidente da direção Nacional 
José Arruda, que também saudou os convidados e felicitou os 
dirigentes e associados da delegação pela ação desenvolvida 
no Porto.

A finalizar o Presidente da Câmara Municipal do Porto saudou e 
felicitou a delegação, referiu as suas afinidades familiares com 
a causa militar e expressou a sua satisfação por ter entendido 
das palavras do Presidente da direção que a delegação do Porto 
tinha como um dos seus objetivos pugnar pela inclusão social, o 
que para o município significava ir ao encontro da linha de ação 
que a sua equipa tinha delineado para o trabalho camarário.
E como foi dito “ somos Povo do Porto”, seguiu-se um Porto de 
Honra em que não faltaram os brindes, a boa disposição e o 
convívio entre convidados, associados e familiares.

Almoço
de Aniversário
O Almoço de aniversário rea-
lizou-se num restaurante de 
Vila Nova de Gaia que, pela sua 
capacidade, acolheu elevado 
número de participantes.
Tratou-se de um ato estrita-
mente associativo, que con-
tou com a presença de repre-
sentantes dos Órgãos sociais 
Nacionais e das delegações já 
referidas, bem como de asso-
ciados e familiares da delega-
ção.
Como é uso nestes atos asso-
ciativos também houve lugar 
às intervenções dos Presiden-
tes da Mesa da Assembleia 
Geral e da direção, quer da 
delegação quer dos Órgãos 
Nacionais, os quais evidencia-
ram a ação desenvolvida pela 
delegação do Porto ao longo 
da sua existência e historia-
ram alguns dos seus momen-
tos mais marcantes.
Por fim, cantaram-se os para-
béns, partiu-se o bolo de ani-
versário e trocaram-se as ha-
bituais saudações de Natal.

Convívios de Natal 
sEVER dO VOuGA
Este convívio realizou-se no dia 1 de de-
zembro com a concentração dos asso-
ciados e familiares dos Concelhos de 
sever do Vouga, Arouca, Vale de Cambra 
e Oliveira de Frades, junto à Câmara Mu-
nicipal.
O almoço, cujo prato forte foi a Vitela de 
lafões, decorreu em ambiente familiar 
tendo proporcionado momentos de agra-
dável confraternização.
Os organizadores foram os associados 
Elísio dias e Elísio duarte.

sANTA MARIA dA FEIRA
O Núcleo de santa Maria da Feira realizou 
o seu convívio de Natal no dia 8 de de-
zembro.
A concentração dos participantes fez-se 
junto à sede do núcleo e o almoço num 
restaurante local.
Cumpriu-se a tradição, que já vem de lon-
ga data, pelo que a direção do Núcleo se 
sentiu confortada pelo grupo de Associa-
dos e familiares que aderiu, dando-lhe o 
seu apoio.
Os associados e familiares do Núcleo de 
Chaves estiveram em grande número no 
convívio natalício realizado no dia 14 de 
dezembro.
Estiveram presentes como convidados a 
professora Ana Monteiro, em representa-
ção da Escola superior de Enfermagem 
de Chaves e o enfermeiro Paulo, que tem 
dado apoio voluntário no consultório mé-
dico do núcleo.
uma concertina excelentemente tocada 
por um jovem de Montalegre, que já tinha 
animado o piquenique em Agosto, fez vi-
brar os presentes e deu um ar festivo ao 
convívio.
A direção do Núcleo fez todos os esfor-
ços para que o almoço fosse do agrado 
de todos e que o dia fosse de confraterni-
zação associativa, o que foi alcançado.

MElGAÇO
Este ano o convívio dos associados e fa-
miliares do distrito de Viana do Castelo 

realizou-se no Concelho de Melgaço, no 
dia 15 de dezembro, pelo que se comple-
tou o ciclo uma vez que todos os Conce-
lhos foram já palco de encontros Natalí-
cios.
A iniciativa abriu como de costume, com 
a celebração da missa na histórica Igreja 
do Convento de Paderne pelo Prior José 
Alberto, que sublinhou o agrado com que 
recebia o grupo AdFA. 
O almoço decorreu num restaurante lo-
cal, cuja sala se encheu completamente, 
com quase uma centena de participan-
tes, entre os quais um representante do 
núcleo da liga dos Combatentes de Mon-
ção e o associado Cornélio afeto à dele-
gação de lisboa, mas que se encontra a 
viver naquela localidade.
Estiveram presentes associados de to-
dos os Concelhos do distrito, facto que é 
de sublinhar.
A organização foi do associado Fernando 
Castro que se sentiu muito honrado por 
ter colaborado nesta iniciativa. A Câmara 
Municipal de Viana do Castelo disponibi-
lizou um autocarro para transporte dos 
associados do Concelho.

MuRÇA
O frio que se fez sentir na manhã do dia 21 
de dezembro não foi suficiente para arre-
fecer o ânimo e o espírito de confraterni-
zação dos Associados e familiares que se 
juntaram na Igreja de Noura do Concelho 
de Murça, para assistirem à celebração da 
missa em memória dos Associados faleci-
dos.
Os participantes oriundos dos Conce-
lhos de Vila Real, Murça, sabrosa, Alijó 
e do Peso da Régua dirigiram-se de se-
guida para um Restaurante local, onde 
conviveram e saborearam a gastronomia 
transmontana.
A organização do convívio esteve a car-
go da Associada lúcia que contou com a 
colaboração de José Martins e da delega-
ção, tendo sido um convívio que encerrou 
da melhor maneira o ciclo de Natal da de-
legação do Porto.

Breves
SECRETÁRIO DE ESTADO PRESIDE À 
ENTREGA DE NOVOS ACORDOS
O secretário de Estado da segurança 
social, Agostinho Branquinho, presidiu 
à entrega de 41 novos acordos de Ins-
tituições dos distritos do Porto, Viana 
do Castelo, Vila Real, Aveiro, Braga e 
Bragança.
A cerimónia realizou-se no dia 1� de 
dezembro no auditório do Centro so-
cial de Ermesinde, com a presença de 
representantes das instituições, dos 
diretores e Técnicos da segurança so-
cial.
O acordo de cooperação que a dele-
gação do Porto celebrou com o Cen-
tro distrital para o funcionamento do 
Centro de Atividades Ocupacionais, foi 
um dos acordos que foi revisto passan-
do de 15 para 20 o número de pessoas 
com deficiência abrangidas.
Este alargamento acarreta novas exigên-
cias e representa um sinal de confiança 
por parte da segurança social para com 
a delegação do Porto da AdFA.
Por outro lado, também este novo 
acordo permite abranger mais pessoas 

com deficiência, nomeadamente de-
ficientes militares que se encontrem 
em situação de isolamento ou de ex-
clusão.

VISITA AO PRESÉPIO CAVALINHO
Os utentes do CAO efetuaram uma vi-
sita no dia 3 de dezembro ao “Presé-
pio do Cavalinho”, em santa Maria da 
Feira.
Este presépio é uma criação de volun-
tários, na sua maior parte trabalhado-
res de uma empresa que decidiu há vá-
rios anos arrancar com esta iniciativa, 
sendo já uma atração desta época de 
Natal.

CAMPEONATO DE BÓCIA SENIOR
disputou-se nos dias 1� e 19 de dezem-
bro o campeonato regional de Bócia 
sénior na modalidade individual.
Participaram neste Torneio regional os 
atletas associados da AdFA – Manuel 
Abílio, Manuel lopes, Isidro Fidalgo e 
Mário lopes, tendo estes dois últimos 
atingido os oitavos de final, depois de 
várias eliminatórias em que consegui-
ram vencer os jogos contra atletas de 
outras instituições.

delegações
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Era uma conversa há muito pensada, 
com este meu velho conhecido, o asso-
ciado Adelino de Jesus Pinheiro de Al-
meida (APA). Foi assim que a guerra nos 
tornou em toda a família ADFA – velhos 
conhecidos.
Relembro um dia de dezembro de 1969, 
em que pela primeira vez vi este asso-
ciado: saindo da igreja da Gafanha da 
Nazaré, acabado de casar, ao lado da 
noiva. Não era da terra e dizia-se que ti-
nha uma “perna de borracha”, pois havia 
perdido uma perna na guerra. 
As mulheres mais idosas comentavam 
que não entendiam como é que a Ti Céu 
deixou uma fi lha tão bonita casar com 
um rapaz com defeito, que embora com 
bom ar, poderia dar fi lhos sem uma per-
ninha!
Agora, na sua casa em Hamburgo, onde 
vive há 41 anos, acompanhado da mu-
lher, dos fi lhos e netos, abriu o baú das 
memórias e iniciou uma viagem tradu-
zida numa amena e refl etida conversa 
com o ELO, no olhar sereno de um Ho-
mem que lutou pela sua dignidade e ci-
dadania.

Quando e onde assentaste praça?
APA – Em janeiro de 1966, em Luanda, 
nos Dragões de Angola. Eu saí de Figuei-
ra de Amares para Luanda com 13 anos. 
Na minha terra, quando os jovens termi-
navam a escola primária iam trabalhar 
para a agricultura. Fui para a empresa 
de um tio meu, “Martins & Almeida”, que 

fornecia muitos e variados produtos 
para as tropas portuguesas. As condi-
ções de trabalho eram boas e tinha um 
ordenado.
Como recordas a vida em Luanda nes-
se tempo?
APA – Era a melhor coisa que havia, pois 
nessa altura ainda não existia guerra. 
Era uma cidade linda, próspera, onde se 
respirava liberdade.
Não sentiste difi culdade em te inte-
grar?
APA – De forma nenhuma. As pessoas 
eram muito mais desinibidas e solidá-
rias do que na Metrópole, e as crianças 
muito mais respeitadas e acarinhadas.
Como foi a tua vida no início?
APA – Além de trabalhar, também fi z 
parte das milícias, que eram uma espé-
cie de polícia civil para proteção da po-
pulação branca.
Essa situação facilitou-te no cumpri-
mento do Serviço Militar obrigatório?
APA –Sem dúvida, pois já tinha prepa-
ração e instrução militar, o que muito 
me ajudou na recruta. A minha especia-
lidade era apontador de metralhadoras 
de carros de combate. Tínhamos Pa-
nhards e ETT (Engenho de Transporte 
de Tropas). O quartel era em Luanda. 
Fazíamos patrulhas de reconhecimento 
e de proteção a colunas de reabasteci-
mento das tropas que se encontravam 
no mato.
Como ocorreu o teu acidente?
APA – O meu pelotão, que era consti-

tuído por 30 homens e dois carros de 
combate, recebeu ordem para ir mos-
trar às populações de diversas cidades 
e aldeias o nosso potencial militar.
No dia 19 de março de 1968, quando nos 
dirigíamos para Malange, tinha chovido 
muito, eu ia sentado em cima da torre 
do Panhard, quando de repente o terre-
no cedeu ao peso do carro e este virou-
se por uma ribanceira.
Fui projetado com o carro, e a torre atin-
giu-me a perna direita, que fi cou com-
pletamente esmagada pela coxa.
Como a noite se aproximava, os hélis já 
não levantavam da base. A minha evacu-
ação foi feita de ambulância, para o Hos-
pital Militar de Luanda, onde só cheguei 
no dia seguinte. Não tenho recordações, 
pois estava sob efeito de drogas. Disse-
ram-me que eu pedia com insistência 
para não me cortarem a perna.
Quando tiveste consciência do teu es-
tado?
APA – Passados não sei quantos dias, 
pois estive em coma. Há momentos 
que fi cam gravados para sempre. Olha, 
não sei explicar, mas aceitei sem revolta 
interior. O facto de estar vivo, naquele 
momento, foi demasiadamente impor-
tante.
Como foi a tua vida após o acidente?
APA – Fui submetido a diversas cirur-
gias de transplantes, para me fazerem 
um coto que permitisse colocar uma 
prótese. Todas as cirurgias foram reali-
zadas em Angola.

Como era a assistência no Hospital Mi-
litar de Luanda?
APA – Era muito boa. Nunca tive razão 
de queixa. Toda a equipa hospitalar era 
muito profi ssional e dedicada e preocu-
pavam-se com todos, dando uma espe-
cial atenção aos feridos de guerra. 
Estive três meses no Serviço dos Cui-
dados Intensivos, pois a debilidade do 
meu estado físico aconselhava uma 
permanente e cuidada assistência. Foi 
um período muito complicado e difícil, 
pois havia sempre o perigo das infeções 
e dos transplantes não pegarem.
O facto de viver em Luanda facilitou as 
visitas e o apoio psicológico quase diá-
rio da família, o qual foi muito importan-
te para potenciar a minha capacidade 
de lutar pela sobrevivência, bem como 
para o meu equilíbrio emocional.
Quando te evacuaram para o Hospital 
Militar Principal?
APA - Passados sete meses, em outubro, 
quando consideraram que o coto estava 
preparado para receber uma prótese.
O que é que te fi zeram em Lisboa?
APA – (risos…) Não fi zeram nada; estive 
no Anexo em Campolide, apenas duas 
semanas. O médico, logo que viu o meu 
coto, decidiu enviar-me para o Hospital 
Militar de Hamburgo. Fui acompanhado 
por um médico português, do qual já 
não lembro o nome. Fomos num avião 
da Força Aérea Alemã.
Como é que foste recebido no Hospital 
Militar de Hamburgo?

Entrevista

D
.R

.

ASSOCIADO ADELINO DE JESUS PINHEIRO DE ALMEIDA FALOU AO ELO

“É IMPORTANTE QUE O JORNAL 
CONTRIBUA PARA A HISTÓRIA DA ADFA”
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APA - Fui muito bem recebido, tanto 
pelos camaradas portugueses que já lá 
se encontravam, como por toda a equi-
pa do hospital. Senti de imediato uma 
grande disponibilidade para me ajuda-
rem a resolver os meus problemas. A 
minha grande difi culdade era a comu-
nicação, pois a língua era uma barrei-
ra. Nessa altura o hospital chamava-se 
Bundeswehrlazarett, em Wandsbek.
Havia algum acompanhante portu-
guês no Hospital?
APA -Sim, havia sempre um, que perio-
dicamente era substituído. Como não 
falavam a língua, todas as semanas 
vinha um elemento do Consulado Por-
tuguês em Hamburgo, o Sr. Silva, para 
fazer as traduções.
Ainda recordas os nomes dos milita-
res portugueses que lá se encontra-
vam?
APA – Não me recordo de todos. Lem-
bro-me do José Fernandes Costa, am-
putado de uma mão, mas com graves 
ferimentos em todo o corpo; do Lavou-
ras Lopes, amputado das duas mãos 
e sem um olho; do Martins, amputado 
das duas pernas e do Alves, amputado 
de um braço (por cima). Havia também 
defi cientes das ex-colónias, dos quais 
já não me lembro os nomes.
Como foi a tua reintegração?
APA – Foi muito fácil, pois sentia que to-
dos gostavam de nós. Havia um grande 
profi ssionalismo e dedicação por parte 
da equipa, que dava o seu melhor.
Essa equipa era chefi ada pelo médico, 
Dr. Traut, homem de forte caráter e 
grande personalidade, com uma dedi-
cação especial à causa da reabilitação 
dos feridos portugueses.
Claro que havia outros profi ssionais 
que não posso deixar de mencionar. 
A enfermeira Paulinha, que falava um 
pouco de português e mais tarde casou 
com o José Fernandes Costa, a fi siote-
rapeuta Maltusch, que também falava 
português, o Sr. Müller, empregado da 
casa “Thiede” e técnico das próteses, 
que também falava um pouco de portu-
guês. Nessa altura a casa das próteses 
fi cava fora do hospital.
Como eram passados os dias no hos-
pital?
APA – O acordar era às 7 horas da ma-
nhã. Após o pequeno-almoço, havia 
tratamentos diários de fi sioterapia, 
seguidos de ginástica com a Sra. Mal-
tusch. O almoço era às 11H30. À tarde 
íamos para a casa das próteses e quem 

já tinha prótese fazia treino no ginásio 
do hospital com a Sra. Maltusch.
Costumavam sair?
APA – Raramente. No entanto, se pe-
díssemos, podíamos sair ao sábado e 
domingo, mas sempre com hora mar-
cada. Havia muita disciplina, rigor e 
controlo por parte do Serviço, em es-
pecial do Dr. Traut.
Como resolvias o problema das sau-
dades da família e dos amigos?
APA – Eu não sentia essas saudades, 
pois já estava afatstado dos meus pais 
há muitos anos. Quanto aos amigos, 
havia muito apoio moral e psicológico 
por parte de muitos emigrantes portu-
gueses, que nos visitavam diariamente 
e nos davam muitos afetos.
Parece que algumas dessas visitas 
deram resultado…
APA – É verdade! De entre as várias 
famílias que nos visitavam, uma tinha 
uma menina, a Graça, que me desper-
tou uma especial atenção. Começou a 
visitar-me com alguma regularidade, 
até que um dia fui convidado para al-
moçar lá em casa.
Como os sentimentos já eram muito 
fortes, iniciámos um namoro, que aca-
bou em casamento passado um ano.
Quando regressaste a Lisboa?
APA – Passados cerca de 7 meses, em 
maio de 1969. Já me sentia muito me-
lhor, caminhava com a prótese e tinha 
uma namorada, com quem tinha deci-
dido casar.
Nessa altura, pensavam em viver em 
Hamburgo após o casamento?
APA – Não. Casámos em Portugal, na 
Gafanha da Nazaré, a terra da Graça, 
onde vivemos durante um ano. Entre-
tanto a Graça fi cou grávida e nasceu 
uma menina. Só quando a nossa fi lha 
tinha 6 meses é que resolvemos vir vi-
ver para Hamburgo.
Tentaste arranjar trabalho em Portu-
gal?
APA - Claro que não! Quem é que dava 
emprego a um defi ciente nessa altura? 
Os defi cientes ainda eram muito des-
criminados.
Foi fácil encontrar trabalho em Ham-
burgo?
APA – Arranjar trabalho foi muito fácil, 
mas conseguir autorização para traba-
lhar por parte das autoridades alemãs 
foi mesmo complicado.
Quem me ajudou a resolver esta difícil 
situação, foi o vice-cônsul em Ham-
burgo, Sr. Arez, que era um homem 

que visitava os defi cientes de guerra 
portugueses no hospital com muita re-
gularidade e dava muito apoio moral e 
psicológico.
Após a obtenção dessa autorização, 
trabalhei sempre e hoje já me encontro 
reformado pelo estado alemão.
Bem, ainda cá continuas!
APA – É bem verdade. Tenho cá dois fi -
lhos e dois netos. Os fi lhos estudaram 
aqui e estão plenamente integrados, 
social e profi ssionalmente. No entan-
to continuam a manifestar vontade de 
serem portugueses. Tenho outra fi lha a 
viver em Portugal, onde também tenho 
dois netinhos.
Vais muitas vezes a Portugal?
APA – Sempre que me apetece, mas 
gosto muito de viver em Hamburgo. 
Hoje já seria muito difícil reintegrar-
me na sociedade portuguesa, pois a 
Alemanha proporcionou-me, a mim e 
à minha família, uma vida estável, com 
muito conforto. Sinto-me tratado com 
muita dignidade. Embora seja estran-
geiro e defi ciente, aqui nunca o senti, 
tratam-me com a mesma deferência 
e consideração que a um cidadão ale-
mão e nunca como um peso social.
Como tiveste conhecimento da funda-
ção da ADFA?
APA – Eu sempre tive contacto com 
os defi cientes portugueses, dado que 
quando a vida me permitia ia visitá-
los ao Hospital. Muitos vieram comer 
a minha casa, pois eu sabia muito bem 
o quanto isso era importante para eles. 
Esta situação permitia-me estar atuali-
zado. Logo que a ADFA foi criada, em 14 
de maio de 1974, tive conhecimento.
Como soubeste da Revolução do 25 
de Abril?
APA – O meu vizinho de cima, que era 
alemão, no dia 26 de manhã, disse-me 
que tinha ouvido nas notícias, que es-
tava em curso uma revolução em Por-
tugal.
De imediato liguei a televisão e acom-
panhei todos os acontecimentos com 
muito pormenor. Os alemães deram 
grande ênfase e cobertura mediática a 
tudo quanto se passou com a referida 
revolução, até porque tinham uma base 
militar em Beja, onde viviam muitas fa-
mílias alemãs.
Recordo que toda a comunicação ale-
mã considerava “muito bonito” que a 
revolução tivesse sido feita com cra-
vos.
Quando é que te tornaste associado?
APA - Como estava longe, só me asso-
ciei em 1976. Foste tu próprio que me 
deste a fi cha de inscrição.
Tens contacto com a ADFA e já recor-
reste aos seus serviços?
APA – Bem, eu moro e vivo noutro país, 
o que difi culta os contactos. Mas já 
necessitei algumas vezes de recorrer 
aos Serviços da ADFA e os problemas 

“De entre as várias famílias que nos visitavam, uma 
tinha uma menina, a Graça, que me despertou uma 

especial atenção. “

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

foram resolvidos com muita efi ciência. 
Recordo o nome de funcionários, que 
me atenderam e ajudaram com muita 
educação e simpatia: o Santos Silva, a 
Elisabete Carvalho e o Alberto Pinto.
Recebes o jornal ELO? Como o ava-
lias?
APA - Recebo o ELO todos os meses 
aqui em Hamburgo. No entanto, como 
demora alguns dias a chegar, consulto-
o na Internet. 
Na minha opinião, no início da Associa-
ção, o jornal tinha conteúdos com mais 
interesse do que agora. Contava mais 
histórias de vida dos associados, tinha 
entrevistas e até poesia. Considero que 
é importante que o jornal contribua 
para a história da ADFA, pois a nossa 
Associação são todos quantos fi caram 
defi cientes no cumprimento do Servi-
ço Militar Obrigatório.
Mas não consideras o jornal impor-
tante?
APA - Evidentemente que é muito im-
portante. É a melhor forma de saber o 
que se passa na vida da Associação e 
tudo quanto está relacionado com a fa-
mília ADFA, inclusive os que morrem.
Achas que é um meio de comunica-
ção importante para a coesão dos 
defi cientes militares, e para a cons-
ciencialização dos seus direitos e de-
veres?
APA – Não há qualquer dúvida acerca 
disso. Considero o ELO de extrema im-
portância e espero que quem dirige a 
ADFA o torne ainda mais importante, 
pois além de ser a voz de todos nós, é 
um meio para nos tornar mais unidos 
e coesos.

Carlos Fanado

“... (o jornal) é muito importante. É a 
melhor forma de saber o que se passa 

na vida da Associação e tudo quanto 
está relacionado com a família ADFA, 

inclusive os que morrem”
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1 – CARACTERIZAÇÃO 
DO ASSOCIADO
Na caracterização dos associados inquiridos a nível nacional considerou-se a informa-
ção relativa à idade, género, delegação a que pertence, habilitações académicas e a con-
dição perante o trabalho. 
Os resultados apontaram, no geral, para um perfil de associado com uma média de ida-
des de 66 anos, maioritariamente do género masculino, habilitações académicas ao ní-
vel do ensino básico, que se encontra na situação de reformado e aposentado.
Dos associados inquiridos 95% são do género masculino, 4% do feminino e 1% não 
respondeu.
Ao nível das habilitações académicas a amostra recolhida mencionou 78,46% de as-
sociados detentores do ensino básico (1º, 2º e 3º ciclos), 6,37% do ensino secundário, 
6,20% do ensino superior, 3,77% do ensino técnico e 2,10% não sabe ler nem escrever. 
De referir, a este nível, 2,18% de associados que não responderam e 0,92% de respostas 
inválidas.
No que se refere à situação dos associados face ao trabalho, os valores apontaram para 
49,96% de reformados e 34,20% de aposentados, havendo a referir que mais de me-
tade dos inquiridos (84,16%) já não exerce uma profissão, algo esperado, atendendo à 
média de idades dos associados (66 anos).
No entanto, há a mencionar que 4,95% dos associados ainda exerce uma atividade 
profissional, 3,27% encontra-se na condição de desempregado e 1,84% nunca exerceu 
qualquer profissão.
Face a esta questão há a referir 3,44% de respostas inválidas e 2,35% de associados 
que não responderam.

2 – AVALIAÇÃO DA REPRESENTATIVIDADE DA DIREÇÃO NACIONAL
Na avaliação da representatividade exercida pela Direção Nacional da ADFA considerou-
se a satisfação geral na defesa dos direitos dos associados e as políticas adotadas por 
este órgão social nacional.
No que se refere à representatividade exercida pela Direção Nacional os resultados de-
monstraram que 87,43% dos associados estão satisfeitos com a defesa dos direitos e 
3,94% insatisfeitos.
A percentagem de não respostas assinaladas nesta questão foi de 7,71%, tendo as res-
postas inválidas (0,75%) e a referência à não aplicabilidade (0,17%) sido insignificantes, 
conforme se pode verificar da análise do gráfico 4.

Quanto às políticas adotadas pela Direção Nacional o nível de satisfação aferido desceu, 
tendo atingido os 72,5%. Por sua vez, o nível de insatisfação demostrada pelos associados 

apontou para os 4,19%. Há a mencionar a percentagem considerável de não respostas de 
22,55%, sendo exígua nos parâmetros referentes às situações de não aplicabilidade (0,25%) 
e de respostas inválidas (0,50%), conforme se pode verificar da leitura do gráfico 5.

3 – AVALIAÇÃO DA REPRESENTATIVIDADE DAS DELEGAÇÕES
No que respeita à avaliação da representatividade exercida pelas delegações conside-
rou-se o apoio prestado aos associados e a participação associativa.
Assim, no que se refere ao apoio prestado aos associados pelas delegações os níveis 
de satisfação atingiram os 89,44%, sendo de realçar aqui o aspeto de proximidade ao 
associado. 
De assinalar, a este nível, o registo de 2,52% de associados descontentes com o apoio 
prestado pelas delegações, 7,21% que não responderam, 0,25% que referiram a não 
aplicabilidade da questão aos próprios e 0,59% de respostas inválidas (ver gráfico 6).
Relativamente à participação associativa nas delegações o grau de satisfação aferido foi 

de 74,6% e o de insatisfação de 2,68%. O valor de não respostas assinalado foi 21,71%, 
o de situações de não aplicabilidade da questão e de respostas inválidas foi, simultane-
amente, de 0,50% (ver gráfico 7).

Relatório
Avaliação da satisfação dos associados da ADFA 
referente ao ano civil de 2013
APRESENTAÇÃO
A Associação dos Deficientes das Forças Armadas – ADFA dando cumprimento 
ao estipulado no seu procedimento interno 6 (PI 06) procedeu à aplicação de um 
questionário para a avaliação da satisfação dos associados, que decorreu de 20 
de setembro a 31 de outubro de 2013.
A amostra selecionada foi constituída por 30% (2313) de indivíduos, de um uni-
verso de 7710 associados com situação regularizada (quotas pagas), segundo os 
Estatutos da ADFA, distribuídos pelas doze delegações (ver quadro 1, em anexo), 
tendo sido obtida uma taxa de respostas de 51,57% (1193).
A aplicação do inquérito por questionário foi de autopreenchimento, constituído 
por onze grupos de questões, maioritariamente fechadas, relativas à carateri-
zação do associado, representatividade da Direção Nacional e das delegações, 
avaliação dos serviços de apoio administrativo, jurídico, social, serviços clínicos, 
Jornal ELO, acessibilidades e acolhimento, satisfação geral e sugestões.
O objetivo do inquérito por questionário consistiu em aferir a satisfação dos as-
sociados da ADFA face à qualidade dos serviços prestados por esta organização, 
no sentido de corrigir falhas e melhorar o desempenho das funções e beneficiar 

dos contributos individuais dos associados que constituem uma melhoria para 
os serviços.
A aplicação do questionário de satisfação dos associados foi anunciada no Jornal 
ELO Nº 443, de agosto de 2013, tendo os mesmos sido endereçados, em meados 
do mês de setembro, pelos Serviços Administrativos e Financeiros.
Os resultados apresentados no presente relatório constituem uma síntese 
dos dados gerais aferidos, não contendo, por isso, referências individuais às 
delegações, com exceção da amostra. Posteriormente, a Gestão do Sistema 
enviará a cada uma das direções de delegação os respetivos relatórios indi-
viduais. 
Os dados aferidos através do questionário de satisfação proporcionam à ADFA 
elementos de entrada (inputs) para o plano da qualidade e, simultaneamente, 
permitem à organização superar os pontos fracos detetados e reforçar o seu en-
volvimento na melhoria contínua.
Contrariamente ao ano transato a amostra voltou a subir, bem como a taxa de 
respostas que aumentou consideravelmente, conforme se pode constatar atra-
vés da leitura do quadro nº 2, em anexo.
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4 – AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS
Na avaliação dos serviços a aferição recaiu sobre o apoio administrativo (secretarias 
das delegações), jurídico (nacional, Lisboa e Porto), social (Lisboa e Porto), serviços clí-
nicos (Lisboa, Porto e Vila Nova de Famalicão) e o Jornal ELO.

4.1 – SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
Os serviços de apoio administrativo encontram-se implantados a nível nacional (conti-
nente e Regiões Autónomas), distribuídos pelas doze delegações da ADFA. 
Neste grupo de avaliação aos serviços de apoio administrativo 69% dos inquiridos res-
pondeu que utiliza ou utilizou, 20% não utiliza e 11% não respondeu.
Dos associados que utilizam ou utilizaram os serviços de apoio administrativo 90,69% 
referenciou como positiva a informação, divulgação e aconselhamento, 82,09% a re-
lação e simpatia dos colaboradores no atendimento, 81,29% a disponibilidade em es-
clarecer as questões, 80,46% a qualidade do serviço, 78,35% o tempo de resposta às 
questões colocadas, 77,8% o horário de atendimento e 72,85% o acompanhamento do 
processo.
Os níveis de insatisfação aferidos são baixos, todavia merecem ser considerados, aten-
dendo à necessidade de melhoria contínua dos serviços. 
Neste sentido, os dados apurados apontaram para valores de insatisfação de 1,87% no 
que se refere ao acompanhamento do processo, 1,65%, respetivamente, no tempo de 
resposta às questões colocada e horário de atendimento, 1,54%, simultaneamente, na 
disponibilidade em esclarecer as questões e qualidade do serviço, 1,53% na informa-
ção, divulgação e aconselhamento e 0,88% na relação e simpatia dos colaboradores no 
atendimento.
A percentagem assinalada de respostas inválidas e não aplicabilidade da questão são 
pouco significativas, conforme se pode constatar da leitura do gráfico 9. Por sua vez, os 
valores assinalados em “Não sabe/Não responde” são consideráveis com percentagens 
variáveis entre os 6,68% e os 23,52%.

4.2 – SERVIÇOS DE APOIO juRíDIcOS
Os serviços de apoio jurídicos estão implantados nas delegações de Lisboa e Porto e na 
sede nacional, da qual emerge a colaboração e/ou trabalho com as restantes delega-
ções da ADFA.
Na aferição dos resultados apurou-se que dos inquiridos 73% não utiliza os serviços de 
apoio jurídico, 16% recorre aos mesmos e 11% não respondeu.
Dos inquiridos que avaliaram os serviços de apoio jurídico sobressaiu valores de sa-
tisfação de 81,42% na informação, divulgação e aconselhamento, 74,51% na relação e 
simpatia dos colaboradores no atendimento, 73,21% na disponibilidade em esclarecer 
as questões, 70,98% na qualidade do serviço, 68,75% respetivamente no tempo de res-
posta às questões colocadas e horário de atendimento e 66,52% no acompanhamento 
do processo.
Relativamente aos níveis de insatisfação assinalou-se o acompanhamento do proces-
so com 7,59%, a disponibilidade em esclarecer as questões com 5,36%, a informação, 
divulgação e aconselhamento com 5,31%, o tempo de resposta às questões colocadas 
com 4,91%, a qualidade do serviço com 4,46%, o horário de atendimento com 4,02% e 
a relação e simpatia dos colaboradores no atendimento com 2,24%.
Revela-se importante referir os valores consideráveis de associados que mencionaram 
utilizar o serviço, mas que não procederam à sua avaliação, cujos valores variaram entre 
os 11,06% e os 25%. 
Por sua vez, os dados de não aplicabilidade da questão assinalados situaram-se en-
tre os 0,89% e os 1,79% e a percentagem de respostas inválidas entre os 0,88% e 
1,34%.

4.3 – SERVIÇOS DE APOIO SOcIAL
À semelhança do serviço de apoio jurídico, o serviço de apoio social também está im-
plantado nas delegações de Lisboa e Porto e nos serviços afetos à Direção Nacional, 
sendo que neste último caso a sua ação estende-se, também, às restantes delegações.
Aferiu-se que 74% dos inquiridos não utiliza o serviço de apoio social, 14% utiliza e 12% 
não respondeu, conforme se pode constatar da leitura do gráfico seguinte.
Dos associados que procederam à avaliação dos serviços de apoio social refere-se sa-
tisfação relativamente aos mesmos. Assim, 84,54% referenciaram como satisfatória a 
informação, divulgação e aconselhamento, 82,09% a relação e simpatia dos colabora-
dores no atendimento, 74,51% a disponibilidade em esclarecer as questões, 73,53% a 
qualidade do serviço, 70,1% o horário de atendimento, 69,61% o tempo de resposta às 
questões colocadas e 65,19% o acompanhamento do processo.
No que concerne às manifestações de insatisfação os dados apontaram para o acom-

panhamento do processo com 3,92%, a informação, divulgação e aconselhamento com 
3,86%, o tempo de resposta às questões colocadas e a qualidade do serviço, simul-
taneamente, com 2,45%, a disponibilidade em esclarecer as questões e o horário de 
atendimento, respetivamente, com 1,96% e a relação e simpatia dos colaboradores no 
atendimento com 0,88%.
Importa mencionar que as percentagens de referência da não aplicabilidade da questão 
situaram-se entre os 1,47% e os 2,94%. Por sua vez, as percentagens de não resposta 

4.4 – SERVIÇOS cLíNIcOS
A ADFA possui serviços clínicos em três das suas delegações, nomeadamente em Lis-
boa, Porto e Vila Nova de Famalicão.
Na delegação de Lisboa os serviços clínicos englobam as especialidades de clínica 
geral, estomatologia, fisiatria, fisioterapia, protésico, psicologia, psiquiatria e urologia. 
No Porto, a delegação oferece as especialidades de clínica geral, psicologia e psiquia-
tria. Em Vila Nova de Famalicão, a delegação presta aos associados consultas de clí-
nica geral.
No que se refere à utilização dos serviços clínicos da ADFA 66% dos associados inquiri-
dos referiu não utilizar, 22% utiliza ou utilizou e 12% não utiliza, conforme é referenciado 
no gráfico 14.
Dos dados aferidos há a referir valores positivos sobre os serviços clínicos da ADFA, to-
davia há a registar uma percentagem considerável de associados que embora utilizando 
estes serviços não os avaliaram, como se pode verificar da leitura do gráfico 15, com 
dados variáveis entre os 7,87% e os 18,15%.
Os associados avaliaram como aspetos satisfatórios a acessibilidade aos serviços 
(87,54%), seguida da simpatia e disponibilidade dos colaboradores (82,62%), a fa-
cilidade na marcação de consulta e reencaminhamento (80,26%), as condições de 
higiene dos serviços (79,87%), a simpatia e disponibilidade do médico (79,86%), a 
qualidade dos serviços (78,55%) e o conforto e privacidade dos gabinetes médicos 
(77,56%).
Os aspetos avaliados de forma menos satisfatória por parte dos associados apontaram, 
simultaneamente, o conforto e privacidade dos gabinetes médicos e qualidade dos ser-
viços com 3,63%, a acessibilidade aos serviços com 3,6%, a simpatia e disponibilidade 
dos colaboradores com 2,3%, a simpatia e disponibilidade do médico com 1,98%, a fa-
cilidade na marcação de consulta e reencaminhamento com 1,97% e as condições de 
higiene dos serviços com 1,32%.
Os valores estimados de não resposta e não aplicabilidade são pouco significativos no 
global dos dados aferidos.

4.5 – jORNAL ELO
No que diz respeito à avaliação do Jornal ELO aferiram-se a satisfação dos associados 
em relação a este órgão de informação e os conteúdos abordados.
Da amostra rececionada 93% dos associados recebe o Jornal ELO, 6% não respondeu e 
1% refere que não recebe este órgão de informação da ADFA.
No que se refere à satisfação do Jornal ELO 93,58% dos associados manifestaram-se 
positivamente em relação a este órgão de informação, 1,94% insatisfeitos e 4,13% não 
respondeu (ver gráfico 17).
Quanto à avaliação dos conteúdos abordados no Jornal ELO 76,87% mencionou agrado 
face aos mesmos, 3,08% expressou descontentamento e 19,88% não se manifestou 
(ver gráfico 17).

5 – AVALIAÇÃO DAS AcESSIBILIDADES E AcOLHIMENTO
Questionados sobre a frequência das instalações da delegação a que pertencem ou da 
sede nacional, 65% dos associados referiram que frequentam, 26% respondeu negati-
vamente e 9% não respondeu.
Na avaliação efetuada pelos associados relativamente às acessibilidades físicas, atendi-
mento telefónico e acolhimento pessoal das delegações e sede nacional há a mencionar 
valores satisfatórios.
Assim, no que se refere às acessibilidades físicas à delegação e/ou sede nacional 80,32% 
manifestaram-se satisfeitos e 2,52% insatisfeitos. No entanto, há a referir 15,56% de as-
sociados que não emitiram opinião, 1,14% que referiram que a questão não se aplicava 
e 0,46% de respostas inválidas. 
No que concerne ao atendimento telefónico 79,12% dos associados considerou-o satis-
fatório, 3,79% insatisfatório e 16,63% não se manifestou.
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Quanto ao acolhimento pessoal, 84,88% considerou satisfatório, 1,14% insatisfatório e 
13,4% não expressou opinião. 

6 – AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS
Em termos globais a avaliação geral dos serviços é positiva, com níveis de satisfação de 
89% (muito satisfeito e satisfeito), face a 2% de descontentamento, havendo a referir 
que 9% não manifestou opinião face aos mesmos (ver gráfico 20).
No geral, os valores assinalados são francamente positivos, todavia é necessário não 
descurar os dados assinalados como insatisfatórios, nos quais devem incidir as medidas 
de melhoria.

 7 – SUGESTÕES
As sugestões assinaladas complementam, de alguma forma, os dados quantitativos as-
sinalados nos pontos anteriores.
Aferiram-se 340 (100%) sugestões e/ou opiniões, tendo-se optado por uma apresen-
tação por temas/assuntos, o que nos permitiu efetuar uma quantificação das mesmas, 
embora tenhamos consciência do grau de subjetividade de uma análise deste tipo.
Algumas sugestões e/ou opiniões referidas pelos associados são transversais a diver-
sos temas e/ou assuntos, tendo-se adotado como critério de seleção o de maior rele-
vância informativa.
O quadro 1 ilustra, excluindo as considerações diversas, os temas e/ou assuntos mais 
referenciados pelos associados. 
Neste sentido, as manifestações de satisfação obtiveram a percentagem mais elevada 
(22,06%), seguidas das considerações diversas (16,76%), das sugestões (15,59%), dos 
incentivos (9,41%), das referências às delegações (7,94%), do jornal ELO (6,79%), das 
manifestações de descontentamento/insatisfação (6,18%), dos deficientes em serviço 
(4,71%), dos elogios (2,94%), das demostrações de insatisfação face aos serviços ex-
ternos à ADFA (2,06%), das quotas (1,76%), da manutenção dos direitos (1,18%), dos 
serviços clínicos e vida associativa e/ou associativismo (os dois com 0,59%), conforme 
se pode constatar da leitura do quadro 1.

As sugestões/opiniões/considerações serão facultadas na íntegra à Direção Nacional 
e às delegações em relatórios individuais a enviar posteriormente, tal como foi referido 
na apresentação. 
Da análise das sugestões/opiniões/comentários enunciados pelos associados salien-
tam-se apenas aquelas que, de alguma forma, refletem e caracterizam cada uma das 
áreas temáticas, no sentido da promoção da qualidade e da melhoria contínua do siste-
ma da gestão da qualidade na ADFA.
As citações seguintes ilustram as manifestações de satisfação referidas pelos associa-
dos:

“Em relação à ADFA estou bastante satisfeito, o que a mesma têm feito ao longo 
dos anos para defender os interesses dos seus associados e dar as informações 
aos mesmos, através do Jornal ELO e também telefonicamente. Bem-haja. A mi-

nha sugestão é simples, que continuem a trabalhar como até aqui, assim vamos 
vencendo os nossos direitos.”

“Os serviços são muito eficazes, esclarecedores e sempre prontos em ajudar a 
resolver os problemas, estão de parabéns pela forma como tratam os associa-
dos.”

“Satisfeito com todos os serviços prestados que muito tem servido para a união 
de todos os associados, os meus parabéns a todos os diretores e a todo o pesso-
al. Contem comigo para o que for preciso. Bem-haja.”

“Sempre que preciso de qualquer ajuda ou esclarecimento sobre qualquer as-
sunto dirigir-me à associação e prestam-se sempre ajuda, sou bem recebido, já 
quando estavam no Palácio da Independência era assim, estou muito grato, pela 
colaboração da ADFA.”

“Eu como associado e deficiente das Forças Armadas, só tenho a agradecer 
a todos quantos exercem funções na sede da Associação dos Deficientes das 
Forças Armadas, desde o Presidente e também da delegação (…), senão fosse 
a Associação a maneira como nos ajuda naquilo que os nossos governantes 
nos querem tirar, senão fosse a vossa defesa já nos tinham tirado tudo. Muito 
Obrigado.”

“Estou muito grato por aquilo que a associação batalha pelos deficientes, só es-
pero que cheguem a um acordo com o governo para que os deficientes em servi-
ço sejam classificados de igualdade em Deficientes das Forças Armadas. Obriga-
do pelo empenho que a associação tem tido.”

“Fico muito grato com o funcionamento desta Direção da Associação dos Defi-
cientes Armadas, em virtude da sua atuação.”
Seguidamente, surgem referenciadas as considerações diversas e/ou opiniões 
que englobam um conjunto diversificado de assuntos distintos, igualmente im-
portantes, que ilustram as preocupações dos associados, como se refere nos 
exemplos a seguir transcritos:

“Muitas vezes gostava de estar presente em todas assembleias de delegação, 
mas por vezes devido ao horário a que elas se realizam ou os locais não me é 
possível satisfazer o meu desejo.”

“Gosto muito dos serviços, mas no que respeita à restauração está pior, de algum 
tempo para cá, a comida é muito repetida e com pouca qualidade.”

“Penso que em termos de inquérito, o mesmo deveria ser feito com um tamanho 
de letra maior pois é difícil a sua leitura (alíneas).”

“(Restaurante) Na minha opinião o que diz respeito às pessoas que nos servem 
nada a dizer (simpatia). Já o que diz respeito ao comer, na maneira do cozinhar e 
como é servido deixa muito a desejar. E a minha avaliação nas poucas vezes que 
me sirvo deste serviço.”

“Gostava de ver uma Associação mais unida ao serviço de todos. Assistência mé-
dica a 100% para toda a família deficiente militar.”

“Até aqui não há nada a comentar, mas podemos melhorar mais alguma coisa so-
bre saúde dos deficientes em relação aos que já atingiram a 3ª idade, que talvez 
será a maioria dos associados.”

“A Liga dos Combatentes deve ser junta à Associação das Forças Armadas e to-
dos os militares desde soldados até Marechais devem pagar a sua qu,ota. Isto é 
Associação dos Deficientes das Forças Armadas.”

As sugestões apresentadas pelos associados são diversificadas, com temas que abran-
gem o atendimento telefónico, os PALOP, o voluntariado, os transportes de associados, 
criação de núcleo, ligação à internet, entre muitos outros assuntos. A seguir apresenta-
se apenas uma pequena amostra das sugestões apresentadas:

“Urgente e indispensável alterar (para o aceitável) o atendimento telefónico na 
rede geral.”

“Para quando o novo cartão de sócio, o atual cartão já não se usa em parte ne-
nhuma.”

“Tenho estado presente nas assembleias extraordinárias e acho que as presidên-
cias das mesas fazem muito e dizem muito pouco - deviam ir mais diretas aos 
assuntos.”

“Deve ser revisto o atendimento geral pelo telefone, por vezes é difícil a ligação ao 
departamento pedido. Já estive à espera 2h para conseguir uma ligação à secre-
taria e quando a consegui foi-me desligada a chamada.”

“Alargar o voluntariado dos associados, colaborando com os órgãos nacionais 
nas seguintes áreas: Internacional - FMAC; jornal ELO; sensibilidades nas regiões 
autónomas. Serviços de saúde no Hospital Militar - Próteses.”

“Gostava de ver alargado o horário de funcionamento da secretaria a todos os 
sábados do mês. Gostava de ter brochura com obrigações e deveres assim como 
os nossos direitos, para consulta prática e rápida. Obrigado.”

42%

47%

2%

0%

0%

9%

0%
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“A ADFA deve esforçar-se por fazer mais e melhor nas políticas gerais para to-
dos os deficientes sobretudo mais para os deficientes dos PALOP estes últimos 
é lamentável que o Estado Português trate assim quem o serviu e nunca disse 
não. Este assunto é muito importante para a ADFA e o País só tem a ganhar no 
futuro.”

Os incentivos embora, em alguns casos, se confundam com as manifestações de satis-
fação conferem, na sua grande maioria, o sentimento de encorajamento e estímulo pelo 
trabalho efetuado.

“Força ADFA. A união faz a força.”

“Em geral e com toda a minha convicção, considero o vosso trabalho e empenha-
mento pelos DFA’s mais carenciados magnífico. Nada é perfeito e por isso penso 
que haverá ainda alguns pontos ou arestas a limar. Só importa que estejamos to-
dos unidos, num ideal comum de Humanismo, Fé e Confiança em nós, sem quezí-
lias e diatribes inúteis. União, acima de tudo! Prossigam assim e bem-haja!”

“Que continuem com a mesma determinação e coragem para fazerem valer os 
nossos direitos, como a luz o têm feito até agora. Força camaradas, um abraço.”

“Continuem a ajudar e aconselhar quem precisa, como o têm feito e estão no 
bom caminho, na defesa dos que não têm voz, na juventude defenderam a pátria 
e agora esperam pela esmola a que tem direito, portanto continuem a nos defen-
der, é a nossa única esperança. Bem-haja a quem tem boa vontade de ajudar.”

“Muito obrigado pelo trabalho que desempenham e que já me foi útil. Sigam em 
frente neste bom caminho.”

“Continuem sempre neste caminho em defesa dos DFA.”

“Que continuem a prestar os cuidados e simpatia e acolhimento como nos têm 
prestado até à presente data. Obrigado!”

As referências que se apresentam seguidamente espelham o que os associados gos-
tariam de ver atendido nas delegações e considerações sobre as mesmas. As citações 
seguintes, são disso exemplo:

“Quanto à delegação a que pertenço gostaria que tivesse mais bom senso para 
com os sócios, pois quando há convívio nas outras delegações vão sempre os 
mesmos isso um dia quando eles não puderem ir associação não tem sócios co-
nhecidos em nenhuma delegação, mais havia para dizer mas fico por aqui!”

“Gostaria de ter serviço jurídico com atendimento presencial em (…) por ques-
tões relacionadas com a deficiência e não só.”

“Gostaria de salientar a insatisfação relativamente ao trabalho da Direção de 
Delegação do (…). Por diversas vezes já foram expostas situações/dúvidas do 
qual ficaram de dar feedback, até ao momento ainda não obtive, passados vários 
meses. Os deficientes das Forças Armadas (…) não têm facilidade na marcação 
das consultas, por exemplo, ficam em lista de espera nas chamadas telefónicas 
durante horas e as chamadas não são atendidas. A marcação das passagens (…) 
é também um processo extremamente complicado. O processo não é claro e di-
ficultado! Seria muito importante que houvesse a presença constante de alguém 
da Direção Nacional nas assembleias locais, visto que a direção local não vai de 
encontro às necessidades dos associados.”

“Acho que a delegação são pessoas competentes sempre ao dispor das pessoas 
para qualquer assunto e sempre prontos para ajudar os associados.”

“Sempre que preciso de alguma informação, sou sempre bem atendido do me-
lhor possível, não tenho nada a dizer do atendimento da delegação, não tem havi-
do problemas de nada espero que seja sempre assim.”

“Na acessibilidade física em relação à delegação (…), deveria ter acessos facilita-
dos para associados de cadeiras de rodas (ex: rampas).”

“Quero dar os parabéns a toda a delegação (…) por todo o trabalho prestado a 
todos os associados. Não tenho qualquer razão de queixa. Cada vez melhores.”

No que ao Jornal ELO diz respeito, das citações sinalizadas referem-se apenas alguns 
exemplos, sendo as situações mais referidas o atraso na sua receção:

 “Acho mal a divulgação do jornal na Net.”

“O jornal ELO deveria ter as letras maiores.”

“O jornal ELO foca principalmente questões de quem recebe grandes reformas. 
Os pequenos estão sempre na prateleira a nível de informação e ajuda, mas mes-
mo desta forma, as quotas continuam a ser iguais para ambas as partes, penso 
eu de que! Haveria de haver mais informações e questionários como este para a 
hierarquia superior se pusesse ao caso daqueles que menos têm, e que sofrem as 
mazelas durante a vida, de uma situação a que que fomos obrigados!”

 “No jornal ELO os temas relativos aos “medicamentos gratuitos ou não “, os be-
nefícios dos associados devem ser claros e não precisam porque todos enten-

dem os decretos-lei que normalmente vêm na última página. Dou como sugestão 
que ponham os decretos-lei no site. Podem por vezes explicar a relação atual com 
a assistência da defesa nacional e o SNS. Qual os médicos das Instituições Milita-
res que podemos ir e quais as vantagens.”

“A única sugestão a pôr é que ao receber o jornal ELO, vem sempre com atraso 
de algumas notícias que são divulgadas, e em algumas reuniões que já se tem 
passado às datas das mesmas.”

“A minha sugestão vai no sentido de talvez se for possível, em todos os jornais do 
ELO, haver 1 página dedicada a cada deficiente, para que nesse espaço lhe seja 
facultada uma narrativa ou história verídica claro,… como queiram chamar-lhe, 
acho que ainda enriquecia mais o próprio jornal, falando de cada um, alguma 
coisa desconhecida.”

“Em relação ao ELO acho que deveria sair no início do mês. Pois quando eu rece-
bo já os acontecimentos aconteceram.”

As alusões seguintes refletem manifestações de descontentamento/insatisfa-
ção mencionadas pelos associados. Importa referir que citadas são alusivas ao 
atendimento telefónico:

“Por vezes devíamos ser melhor atendidos com mais tempo e não por vezes tanto 
à pressa.”

“Não será possível que o decreto-lei nº 134/97, de 31 de Maio, seja revisto e 
promulgado num prazo de mínimo, para que seja feita justiça aos militares de-
ficientes como eu, tenho 50% de incapacidade em serviço de campanha e que 
se tivesse requerido em Junho ou Julho de 97 (e que só o não fiz por não ter 
tido conhecimento) teria sido promovido a Sargento-Mor, como o foram outros 
militares à minha esquerda, e que se encontram na minha situação e até com 
desvalorização inferior. Creio que o meu caso senão é único, poucos mais de-
vem existir.”

“Pouco interesse em apoio para as nossas esposas praticamente perderam to-
das as regalias.”

“O atendimento telefónico é de má memória para mim (com mentiras). Depois 
de devidamente identificado, o sócio ao telefone deve ser atendido, como alguém 
que paga cotas, e que mesmo à distância deve ser bem atendido. E não desinte-
ressadamente como já me aconteceu a mim. É de lamentar. Nem sempre!”

“Atendimento telefónico deficiente.”

“Portugal é um país pobre e a ADFA quer ser boa gestora, não percebo porque 
é que a delegação (…) tem uma funcionária ao tempo inteiro. Não chega a meio 
tempo? Será que a delegação (…) não podia fazer o mesmo por menos dinheiro, 
deixámos de apregoar a política despesista? Nunca percebi, como nas oficinas 
tipográficas da ADFA um funcionário é ao mesmo tempo funcionário da ADFA e 
empresário por conta própria. ADFA tem-lhe pago para tratar dos seus próprios 
interesses? Isto é sequer moral? A ADFA vive de dinheiros públicos, por isso deve-
os administrar bem. Muito obrigado.”

“A Direção Nacional não responde aos meus mails enviados pelos sócios - ultimo 
enviado sem resposta mês de Fevereiro é um abuso querer o mesmo dinheiro 
em cotas a quem tem muito e a quem ganha pouco. Gasta-se muito dinheiro em 
festas. Só lutam por direitos de quem ganha mais, por esses motivos não vou pa-
gar mais as minhas cotas, só voltarei quando os direitos forem os mesmos para 
todos, e o pagamento de cotas por escalões.”

No que se refere aos deficientes em serviços os exemplos seguintes expressam algumas 
das citações mais significativas transmitidas pelos associados relativamente a este as-
sunto:

“Como pertenço à lista verde no jornal prometeram que não iriamos sofrer pe-
nalização nos retractivos, sinto-me defraudado porque já estou a ser penalizado. 
Protestem vivamente junto de quem de direito e informem as diligências efetua-
das para nos proteger, senão de que adianta ser sócio.”

 “Na minha opinião deviam debater mais os problemas dos deficientes em ser-
viço.”

“Sou deficiente em serviço (Lista verde) e sinto que a ADFA podia e devia lutar 
por um abono suplementar.”

“Só de há pouco tempo tem vindo a ser prestado melhor interesse na obtenção de 
direitos em relação aos deficientes da lista verde. Além de alguns direitos adqui-
ridos, poderiam tentar obter uma atualização da pensão que se encontra numa 
situação de degradada e que já há muitos anos não é atualizada ao contrário do 
que vinha acontecendo há uns anos atrás. Note-se que a pensão de 239,99€ está 
inferior à pensão mínima do regime geral da segurança social que é de 256,79€, 
o que há tempos se mantinha em situação inversa.”

“O que penso é que a Direção Nacional, não tem a mesma preocupação em resol-
ver, perante o poder politico, os problemas dos deficientes em serviço, compara-
tivamente com os C.D. e outros.”
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“Os deficientes em serviço não têm o mesmo tratamento dos outros deficientes, 
por isso as quotas também deviam ser diferentes.”

“Espero que todos nós nos empenhemos na solução dos colegas da lista verde 
pois é uma injustiça, todo pelo que estão a passar, e as demoras nas juntas médi-
cas de colegas que esperam ser considerados deficientes das Forças Armadas.”

Relativamente aos elogios alguns poder-se-ão confundir com manifestações de 
satisfação. Os exemplos seguintes exprimem algumas das alusões efetuadas pe-
los associados:

“Grato pelo empenho dado e pela informação que chega, bem a mesma dedica-
ção da Direção Central e da Delegação a que pertenço se o isolamento era grande 
seria maior sem a colaboração dada por vós.”

 “O meu muito obrigado pelos serviços prestados aos sócios da ADFA.”

“Esta direção chefiada pelo Sr. José Arruda, devolveu-nos a dignidade, que nos 
tentaram tirar e ainda falta acrescentar o respeito que a Pátria nos deve. Até sem-
pre.”

“Estou muito satisfeito pela vossa dignidade que tiveram para comigo e que con-
tinuem a ter, muito obrigado.”

“Porque sempre que nos dirigimos há ADFA, somos sempre bem recebidos quer 
pessoalmente quer via telefone e, sobre tudo, bem esclarecido.”

“Estou muito satisfeito da maneira rápida com que sou atendido nas minhas dú-
vidas.”

“Espero que continuem a prestar o mesmo atendimento e o mesmo apoio aos 
associados uma vez que o mesmo me tem agradado bastante bem.”

Os casos de insatisfação face a alguns serviços externos à ADFA referem, por 
exemplo, os Hospitais Militares, Segurança Social, entre outras situações, con-
forme demostram as citações seguintes:

“Na comparticipação do Estado, deixaram de mencionar e enviar para nós a rela-
ção a que diz respeito os valores e respetivos documentos que são pagos.”

“Eu D.F.A. Com 40% de incapacidade fui operado no Hospital Militar do Porto 
fui a uma junta médica no Hospital Militar do Porto puseram-me em 61,7% de 
incapacidade em 08/04/2009 o meu processo encontra-se C.P.I.P. há 2 anos e 
vai fazer 5 anos que estou à espera, agradecia uma ajuda mais saudável a circular 
se fosse possível.”

“Eu frequento muito o Hospital Militar Regional de Coimbra em consultas e exa-
mes etc. Só lamento muito o seguinte, para se marcar uma consulta de especia-
lidade é preciso estar 6 meses à espera de consulta ou seja meio ano, lamento 
muito esta situação com respeito ao atendimento é bom. Mas há falta de alguns 
médicos de especialidade «Urologia» estou à espera de consulta há vários me-
ses.”

“Sou diabético, insulina e as tiras teste não estão incluídas no pacote dos medi-
camentos a custo zero. Algo está mal.”

“Sou deficiente amputado da mão esquerda, preciso de prótese nova, nunca fui 
informado que grau de deficiência tinha sido alterado, fui eu apanhado. Seguran-
ça social onde fui muito mal tratado, onde contínuo com prótese velha a cair de 
podre gostava que a Associação visse isto com bons olhos. Obrigado.”

As alusões à defesa dos direitos são integralmente reproduzidas nas citações seguin-
tes: 

“Aconselho a D.N. a exigir da Defesa Nacional para que junto da Civil exija que rea-
bra o acesso ao lar Militar para os graus de deficientes, porque o lar foi construído 
para esse efeito. Dr. Oliveira Salazar foi um ditador que nos destruiu a vida mas 
ainda teve o bom senso de mandar construir um lar para as vitimas que a guerra 
causou. Agora estes governos democratas querem-nos abandonar na rua? E não 
se esqueçam do problema o I.A.S.”

“Defender sempre os direitos dos deficientes.”

“Continuar na defesa dos direitos de todos os sócios da associação, como até 
aqui.”

“Que continuem a defender os interesses dos associados, como o tem feito.”

“Continuar a luta, em defesa dos nossos direitos.”

A questão das quotas foi também assinalada pelos associados, conforme podemos 
constatar das referências abaixo enumeradas:

“Considero-me insatisfeito derivado às quotas atualizadas pela associação no 
meu caso as quotas deveriam ser mediante o ordenado da pensão de cada um e 
não uma prestação fixa, custa um individuo que recebe 230€ pagar tanto como 
aquele que recebe 1000€ ou mais isto deveria ser por exemplo 1º sobre o ordena-
do de cada um e não 5€ por mês para todos. Está mal.”

“Porque as quotas não são enviadas aos pagantes.”

“O valor das cotas da associação é demasiado, para os pensionistas com peque-
nas pensões. Devia-se pagar uma percentagem sobre a pensão e não da forma 
que se está a pagar eu acho injusto.”

“A sugestão que deixo é que os quotas que pagamos acho que seria melhor o 
aumento de ano sim ano não, não somos aumentados já 9 anos e já se sente.”

“Não é aceitável que um deficiente com uma pensão de 250 € pague uma cota de 
50 €. As questões dos deficientes em serviço está muito mal resolvida.”

“Sobre as cotas deviam pagar 1% sobre o valor que recebem mas ninguém pode 
pagar menos de que está a pagar.”

A manutenção dos direitos é uma das inquietações também referidas pelos associados, 
cujas menções seguintes são bem o exemplo dessa preocupação:

“A minha opinião devido à situação financeira do país: A primeira preocupação e 
julgo que deve ser a prioritária de momento é procurar manter tudo aquilo que 
ao fim de tantas lutas conseguidas. Eu sei que se não conseguiu tudo aquilo que 
desejamos, no entanto e como referi a situação atual não permite ter grandes 
esperanças e até poderá acontecer que em vez de conseguirmos mais alguma 
coisa, nos seja retirado parte daquilo que já conseguimos. Grande ponderação 
em insistir de momento nas exigências!

“Que a nossa associação continue como até aqui pelos nossos direitos, uma vez 
que nós já contribuímos há muito com os nossos deveres. Que não dê tréguas à 
tentativa de as nossas esposas ficarem sem a assistência à saúde pelo IASFA.”

“Era ADFA conseguir manter os direitos dos associados.”

“Que a ADFA não permita que nos roubem as regalias adquiridas.”

Por fim, há a referir que as menções aos serviços clínicos e à vida associativa e/ou asso-
ciativismo surgiram com a mesma percentagem.
Neste sentido, as alusões mencionadas pelos associados relativamente aos serviços clí-
nicos referem o seguinte:

“Eu acho que os médicos deveriam ser mais prestáveis com os doentes, mais 
simpáticos e mais preocupados com a saúde dos mesmos, mandar-lhes fazer 
exames rotineiros e até mesmo ao ponto de descobrirem a causa de alguma quei-
xa do doente. É isso que marca a diferença do serviço médico prestado no serviço 
da ADFA e em relação ao serviço SNS público.”

“Em relação ao serviço de estomatologia muito deficiente, em relação há higiene 
assim como ao profissionalismo do Sr. (…), é dúbio quanto ao restante.”

No que se refere à vida associativa e/ou associativismo, para além de outras questões 
que também referenciam este assunto, as que a seguir se transcrevem ilustram este 
tema:

“No decorrer da vida associativa da A.D.F.A., ao longo dos nossos 40 anos, cons-
tatei que nunca foi muito consentânea a ligação das delegações, à conjuntura 
Nacional. Penso existir uma assimilação deficiente das delegações como tal. As-
sistimos frequentemente nas Assembleias Gerais Nacionais a comportamentos, 
muito pouco condizentes com a realidade da A.D.F.A. Não entendo certos posi-
cionamentos, ou será maneira de exercer o PODER sem o TER?”

“Mais convívio entre os associados.”

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este relatório teve como finalidade a avaliação da satisfação dos serviços prestados pela 
ADFA, cujo objetivo principal consistiu em aferir a qualidade sobre os mesmos, de forma 
a melhorá-los.
A amostra foi constituída por 1193 associados (51,57%), composta por indivíduos do 
género masculino (95%) e feminino (4%).
De um modo geral, a avaliação é positiva (89%), podendo-se concluir que a maioria dos 
associados está satisfeita com os serviços prestados pela ADFA.
Importa reter como considerações finais os valores positivos alcançados relativamente 
à representatividade exercida pela Direção Nacional e delegações. Contudo, é importan-
te não descurar uma análise aprofundada às sugestões assinaladas pelos associados e, 
em determinados casos, facultar-lhes mesmo uma resposta.
Relativamente aos serviços prestados a avaliação geral destes foi amplamente satisfató-
ria, no entanto, individualmente, cada um dos processos deva assumir um compromisso 
com a melhoria contínua, que vá ao encontro de uma maior satisfação dos associados 
da ADFA.
Como pontos fortes deste levantamento destacaríamos a percentagem de respostas ao 
questionário, que foi a mais significativa desde o início do processo de certificação, as-
sim como o número de sugestões que também obteve um valor expressivo. Atendendo 
a um conjunto de fatores que poderiam inibir a participação dos associados, como por 
exemplo a idade, a escolaridade e uma menor capacidade para responder a inquéritos 
tem-se, pelo contrário, verificado uma maior participação, o que é revelador de um forte 
apego à instituição ADFA.
Por sua vez, como pontos fracos mencionaríamos as percentagens consideráveis de 
não respostas sobre os serviços utilizados, denotando ou dificuldades na avaliação, 
ou ausência de opinião face aos mesmos, o que, neste caso concreto, e contraria-
mente ao referido anteriormente é revelador de uma certa apatia face à instituição 
ADFA.
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Óbito

Partiu mas está sempre presente
PARTIU.
Ficam as lembranças, dos momentos vividos, 
em sã camaradagem.
Foram longos os tempos, as amizades, as con-
versas bem dispostas, a sua piada subtil, séria e 
que levava sempre ao riso e á boa disposição de 
quem com ele convivia.
Homem de palavra fi rme, objetiva, de ideias 
bem formadas, procurar estar sempre a par dos 
assuntos, culto na sua atitude e sábio no seu re-
lacionamento.
Procurar soluções, evitar desencontros.
Deixa saudades, a sua forma altruísta, mesmo 
com a sua diferença, corporal, sempre levava, 
com aceitação e sorriso nos lábios, a sua forma 
de viver o seu tempo menosprezando sempre a 
sua condição.
Chegava sempre ao seu destino, transpondo os 
obstáculos que lhe foram aparecendo.

Apenas o último obstáculo não foi capaz.
Os seus camaradas começaram a aperceber-se 
do seu estado, ele sempre o foi aceitando com a 
sua piada fresca, como querendo dizer-nos esta, 
a minha obrigação para convosco.

Estas, palavras são sentidas., penso que todos 
as sentirão desta ou de outra maneira, mas que 
no fundo, irão recair no mesmo 
sentimento.
Partiu, mas continuará sem-
pre presente, começou a sua 
viagem mais cedo, fi cará no 
seu destino a aguardar por 
todos aqueles que estavam 
no seu relacionamento, e 
que os outros o vão man-
tendo em seus corações.
Foi, será para nós, para 
mim, aquele camarada, 
o amigo, o companheiro, 
sempre disposto a escutar 
a transmitir a sua opinião, 
para mim sempre aceite.
Até amanhã camarada, 
companheiro, amigo... 
Henrique Rodrigues.
Que a Paz e Amor de 
DEUS estejam contigo.
Este é o sentir da Delega-
ção do Porto.

O ELO à 
distância 

de um 
clique 

adfa-portugal.com
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ConvergênCia do regime de 
proteCção soCial da função 
públiCa Com o regime geral da 
segurança soCial
Por acórdão nº 862/2013, de 19 de 
Dezembro de 2013, o Tribunal Cons-
titucional decidiu pronunciar-se, por 
unanimidade, pela inconstitucionali-
dade das alíneas a), b), c) e d) do nº 1 
do artigo 7º do Decreto da Assembleia 
da República nº 187/XII, com base na 
violação do princípio da confiança, ín-
sito no príncipio do Estado de direito 
democrático consagrado no artigo 2º 
da CRP.
Apesar da redacção das alíneas b) e c) 
do nº 2 do artigo 7º do Decreto da As-
sembleia da República nº 187/XII, agora 
declarado inconstitucional, acautelar 
as pensões dos deficientes militares, 
excluindo-as do regime de convergên-
cia, o diploma deverá agora ser devolvi-
do à Assembleia da República.
A ADFA está atenta ao desenvolvimento 
deste assunto.

insCrição Como benefiCiário 
adm – regime protoColado
Em virtude da ADFA ter manifestado à 
Secretária de Estado Adjunta e da De-
fesa Nacional discordância com as me-

didas proferidas pelo Ministério da De-
fesa Nacional sobre a inscrição como 
beneficiário ADM – Regime Protocola-
do, este Ministério elaborou uma pro-
posta que foi discutida no Conselho de 
Ministros de 19 de Dezembro de 2013. 
Em fecho desta edição a ADFA teve co-
nhecimento, através do Gabinete da 
SEADN, de que o prazo de validade dos 
cartões que caducavam a 31 de Janeiro 
vai ser prorrogado. O MDN, reconheceu 
assim, a justeza da reivindicação da 
ADFA sobre esta matéria.
A Associação salienta o empenho do 
Ministério quanto ao tratamento desta 
questão.

irs – defiCientes 
em serviço
Como já foi noticiado no ELO, a ADFA 
continua em contacto com o Gabine-
te da Secretária de Estado Adjunta e 
da Defesa Nacional e com a Comissão 
Parlamentar de Defesa Nacional, reite-
rando os esforços para que a questão 
do IRS – Deficientes em serviço seja 
solucionada.
A ADFA continua convicta de que as 
pensões dos Deficientes em serviço são 
de caracter indemnizatório, de acordo 
com a lei.

O Comando do Pessoal do Exército rea-
lizou as cerimónias militares comemo-
rativas do seu “Dia Festivo” no Quartel 
de Santo Ovídio no Porto.
O Programa iniciou-se no dia 12 de De-
zembro com um concerto de gala na 
Igreja da Lapa.
No dia seguinte, tiveram lugar a missa 
solene, a cerimónia de homenagem aos 
mortos e ao Patrono do Exército, segui-
da de sessão solene no Salão Nobre.
Na sessão solene o Comandante do 
Pessoal, Tenente-General Francisco 
Correia, proferiu uma alocução em 
que referiu a ação desenvolvida pelo 
Comando do Pessoal durante o ano de 
2013 e as principais preocupações, no-
meadamente quanto à necessidade de 
apoiar os militares que por força das 
consequências da atual situação do 

País, são afetados nos seus recursos 
económicos.
O Chefe do Estado-Maior do Exército, 
General Pina Monteiro, que esteve pre-
sente nestas cerimónias, proferiu uma 
mensagem de reconhecimento pelo 
papel e ação do Comando de Pessoal 
tendo sublinhado as missões em que 
se encontra empenhado.
Houve ainda imposição de Condeco-
rações a militares que se destacaram 
no cumprimento das suas funções e 
deveres, referindo-se, de entre todos, a 
atribuição da Medalha de Serviços Dis-
tintos ao General Aníbal Flambó pelo 
exercício de funções na Comissão de 
Acompanhamento da Rede Nacional de 
Apoio ao Stress de Guerra, tendo apoia-
do os deficientes militares e ex-comba-
tentes no âmbito daquela Comissão.

Foi também distinguido o Tenente-Co-
ronel Pires Mendes, representante do 
Exército no CCADFA.
A ADFA congratula-se com estas duas 
distinções.
O dia festivo encerrou com um almoço 
no refeitório do Quartel, que teve a pre-
sença de Oficiais, Sargentos e Praças.
A ADFA fez-se representar nestas ceri-
mónias pelo Presidente da Direção Na-
cional, José Arruda, e pelos elementos 
da Direção da Delegação do Porto, Abel 
Fortuna e Joaquim Baptista.
Salienta-se a forma cordial e afetiva 
como o Chefe do Estado-Maior do Exér-
cito e o Comandante do Pessoal rece-
beram os representantes da ADFA, com 
quem trocaram cumprimentos e fala-
ram sobre alguns dos assuntos comuns 
à Instituição Militar e à ADFA.

A ADFA constatou o empenhamento 
do MDN e Exército na continuidade 
e instalação da Farmácia do Labora-
tório Militar no HFAR, numa reunião 
convocada pela secretária de Estado 
Adjunta e da Defesa Nacional, realiza-
da no dia 16 de Dezembro, em Lisboa.
No encontro que reuniu os represen-
tantes da ADFA com o COR Fernando 
Gomes (que coordenou a reunião em 
representação da SEADN), o repre-
sentante do MDN, Dr. Paulo Cutileiro 
e o director do HFAR e sua equipa, foi 
também tratada a assistência médica 
e fornecimento de produtos de apoio/
ajudas técnicas no HFAR, num ponto 
da situação.
A ADFA foi informada que a Farmácia 
do Laboratório Militar funcionará no 
HFAR, em resposta à questão levanta-
da pela Associação em reuniões ante-
riores e já noticiada na última edição 
do ELO.
Assim, continuará, a partir de 1 de ja-
neiro de 2014, o fornecimento aos de-
ficientes militares, pela Farmácia do 
Laboratório Militar, transitoriamente 
na Farmácia da sede, na Avenida Alfre-
do Bensaúde, em Lisboa, até ser con-
cluída a transferência desta Sucursal 
para o Pólo de Lisboa do HFAR.
Uma vez no HFAR, a Farmácia do La-
boratório Militar atenderá em insta-
lações provisórias junto à entrada da-
quela unidade de saúde militar.
A ADFA foi contactada pela Farmácia 
do Laboratório Militar, no sentido de, 
durante o período de transição, aten-
der os associados na Sede da Associa-
ção (recolha de receituário e entrega 
de produtos com periodicidade a de-
finir). Houve uma reunião de trabalho 
para esse efeito no dia 19 de Dezem-
bro, na sede da ADFA, com o director 
da Farmácia, Capitão João Roseira e o 
técnico de Farmácia Eduardo Barata. 

Participaram, pela ADFA, os presiden-
te da DN, José Arruda, e da Delegação 
de Lisboa, Francisco Janeiro. A ADFA 
regista o empenho do Coronel Maza-
relo e de toda a sua equipa.
Foi novamente abordada a preocupa-
ção da ADFA relativamente ao forne-
cimento de produtos de apoio/ajudas 
técnicas no HFAR, reforçando-se a 
necessidade de prossecução dos es-
forços para estabilizar este serviço de 
saúde militar.
Foi também discutida a questão do 
internamento de deficientes militares 
no HFAR, durante o processo de ad-
judicação de próteses, estando “em 
estudo uma solução que reúne os es-
forços do MDN, HFAR, IASFA, DGPRM, 
incluindo o Lar Militar da Cruz Verme-
lha Portuguesa”, referiu a DN.
A ADFA congratula-se com as infor-
mações obtidas e considera que o 
ministro e a secretária de Estado Ad-
junta e da Defesa Nacional, bem como 
a Instituição Militar, estão “firmes na 
resolução desta situação”.

ConvoCatÓria
Reunião com associados sobre As-
sistência médica e fornecimento de 
produtos de apoio/ajudas técnicas no 
Hospital das Forças Armadas (HFAR), 
no dia 16 de Janeiro, pelas 15h00, na 
Sede Nacional, Auditório Jorge Maurí-
cio, em Lisboa.
Apesar das diligências junto do HFAR, 
continua na ordem do dia a questão da 
assistência médica e fornecimento de 
produtos de apoio/ajudas técnicas por 
parte daquela unidade de saúde militar.
A Direcção Nacional convida todos 
os associados para a reunião na Sede 
Nacional.
“Participa, para sermos mais fortes 
na defesa dos nossos direitos”, apela 
a DN.

Nota da Redação

Legislação

O ELO informa que na sua última 
edição a distribuição foi mais tar-
dia, por forma a incluir na edição 
as notícias relativas ao dia 3 de 
dezembro - Dia Internacional das 
Pessoas com Deficiência e Confe-
rência proferida pela Dra. Leonor 
Beleza na Sede Nacional da ADFA.
A actualidade impôs este atraso 
que foi muito comentado pelos as-
sociados.
Nesta edição do ELO também 
houve algumas alterações, devido 
à publicação do relatório sobre os 

resultados do Inquérito Anual aos 
Associados (2013).
Mantendo a prioridade aos artigos 
das Delegações e dando destaque 
a uma entrevista com um asso-
ciado, no âmbito dos 40 anos da 
ADFA, apresentamos uma edição 
um pouco alterada, garantindo 
que, no próximo mês, apresenta-
remos as notícias que entretanto 
não couberam no número do ELO 
que agora se distribui.
Aos nossos leitores votos de um 
Ano Novo Feliz.

A fechar
Dia Festivo do Comando do Pessoal do Exército

reunião no ministério da defesa naCional

MDN e Exército empenhados
na continuidade e instalação da Farmácia
do Laboratório Militar no HFAR


