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Em luta contra o EsquEcimEnto
rEforço da mEmória

Grande participação fortalece a Associação

Ministro da Defesa Nacional presidirá ao 41ºAniversário da ADFA

AssembleiA-GerAl NAcioNAl ordiNáriA 

14 de mAio, 16h00 – Auditório JorGe mAurício, sede NAcioNAl dA AdFA, em lisboA

Vasco Lourenço celebra 25 de Abril 
na Sede Nacional

respirAmos liberdAde

Para que os deficientes militares hoje tenham o apoio que os que voltaram 
mutilados da I Guerra Mundial não tiveram.

diA do combAteNte No mosteiro dA bAtAlhA

Evocamos os combatentes 
e o seu exemplo de serviço à Pátria
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Livros
por José Diniz

Novos Associados
Publicação nos termos do n.º 4, do artigo 8.º dos Estatutos

LUÍS SOUZA OLIVEIRA
JOSÉ PAIS FERNANDES
MARIA LOBATO SEBASTIÃO
ALBERTO MANUEL FAUSTINO ALMEIDA
ALFREDO TIBÉRIO SOEIRO
JOSÉ FONSECA
MANUEL OLIVEIRA FERNANDES

VÍTOR ANTUNES RITO
JOSÉ MARIA ARAÚJO TEIXEIRA
MARIA EMÍLIA COSTA ALVES
ARMANDO COELHO LEAL
FERNANDO EMÍLIO
MARIA CELESTE CARNEIRO VELOSO
MANUEL JOAQUIM GONÇALVES FERREIRA

ANTÓNIO JOSÉ REBOLA CAMÕES
JOSÉ FRANCISCO PEREIRA MACHADO 
DRAY
ANTÓNIO FRANCISCO VELOSO AFONSO
JOSÉ FERNANDES PORFÍRIO

SPÍNOLA E A REVOLUÇÃO. DO 25 DE ABRIL AO 11 DE 
MARÇO DE 1975

Autor: Francisco Bairrão Ruivo
Edição: Bertrand Editora, Lisboa, Fevereiro de 2015, 368pp

Neste livro o autor analisa a caminhada do spinolismo, integra-
da num olhar global sobre o fi nal do marcelismo e o processo 
revolucionário português, com especial atenção à fase spino-
lista da revolução, entre Abril e Setembro de 1974. Mas nesta 
caminhada não são esquecidas outras vozes e protagonistas: 
militares, políticos, dirigentes partidários, líderes africanos, ar-
tistas, intelectuais, estudantes, mulheres, operários, etc. 

OLHOS DE CAÇADOR

Autor: António Brito
Edição: Porto Editora, Porto, Março de 2014, 472pp

Depois das primeiras páginas fi camos agarrados à leitura, 
embora estranhando a linguagem usada pelo autor, de-
masiado vernácula, demasiado caserneira. Acabamos por 
compreender que terá de ser mesmo assim, pois de outra 
forma não era possível retratar a personagem principal 
deste romance nem dar força e veracidade à narração. 
Zé Fraga desde muito novo teve de se habituar à dureza 
das serranias beirãs a contrabandear os mais diversos pro-
dutos e, mais tarde, como passador de candidatos a emi-

grantes para França e outros países da Europa. Aprendeu também a percorrer os trilhos 
fronteiriços sem ser detetado e a ser duro e decidido. Apanhado para a tropa, podia ter 
aproveitado toda a sua experiência e conhecimentos para dar o salto e desertar, mas, 

sedento de aventura, fez questão de se deixar levar pelo navio Niassa até Moçambique 
onde o esperam dramáticas experiências de guerra em Cabo Delgado. A descrição da 
viagem a bordo do Niassa é das coisas mais bem conseguidas que li até hoje. Relata 
com grande realismo as condições da vida a bordo dos militares de baixa patente que 
eram metidos nos porões em condições degradantes, agravadas à medida que os dias 
passavam e os enjoos aumentavam. 
Depois vem a sedução das cidades de Moçambique e a vida no mato. Integrado numa 
Companhia de Caçadores, comandada por um capitão louco, o soldado Zé Fraga torna-
-se num combatente destemido, temerário, capaz dos maiores rasgos de heroísmo, 
mas não se importando de cometer atos de insubordinação quando não concordava 
com as ordens dadas. Capaz de matar, mas também dos mais nobres gestos. 
Quem não foi à guerra a leitura deste livro dá uma boa perspetiva transversal do que foi 
a guerra colonial; quem lá foi torna a vivê-la nas suas facetas mais intensas e traumati-
zantes. 
Também combatente em Moçambique, o autor conseguiu dar realismo à ação recorren-
do a diálogos de grande intensidade dramática e a descrições que nos dão a sensação 
de estarmos a ver um fi lme. E era o que este livro dava: um bom argumento para um 
grande fi lme. 

ANTÓNIO CHAMPALIMAUD – 10 ANOS DEPOIS

Autores:Rui Ochoa e Maria João Avilez
Edição: Fundação Champalimaud, Lisboa, Dezembro de 
2014

De apresentação cuidada e profusamente ilustrado, esta obra 
retrata o que foi e o que é o legado de António Champalimaud nestes dez anos após a 
sua morte: a constituição da “Fundação D. Anna Sommer Champalimaud e Dr. Carlos 
Montez Champalimaud”, a construção da sua sede e de “um grande centro de investi-
gação na área da bio-medicina”, voltado para as neurociências e para a oncologia. De-
signado por “Centro Champalimaud para o Desconhecido” (Champalimaud Centre for 
The Unknown), tem a forma arquitetónica de uma grande nau ancorada à beira-Tejo de 
onde um dia partiram as caravelas rumo ao desconhecido.

Associados Falecidos 
O ELO APRESENTA SENTIDAS CONDOLÊNCIAS 

ÀS  FAMÍLIAS ENLUTADAS

Fernando Dias Almeida, 
associado 14458, natu-
ral da freguesia e conce-
lho de Viseu, residente 
na freguesia de Abrave-
ses do mesmo concelho. 
Serviu na CCaç 637 do 
BCaç 639 em Moçam-
bique. Faleceu no dia 26 

de Janeiro de 2015 com 72 anos.

José Manuel Silva Coelho, 
associado 7985, natural e 
residente na freguesia de 
Santa Cruz do Bispo do 
concelho de Matosinhos. 
Serviu na CCS do BCaç 
3885 em Moçambique. 

Faleceu no dia 19 de Março de 2015 com 
65 anos.

Maximiano Carrelhas 
Couto, associado 6849, 
natural da freguesia de 
Pardilhó do concelho de 
Estarreja, residente na fre-
guesia e concelho de Mur-
tosa. Serviu na CCaç 610 

do BCaç 646 em Angola. Faleceu no dia 
12 de Abril de 2015 com 72 anos.     

Domingos Moreira Sousa, associado 
2468, natural da freguesia de Boste-
lo do concelho de Penafi el, residente 

na freguesia de Meinedo 
do concelho de Lousada. 
Serviu na CCaç 1477 na 
Guiné. Faleceu no dia 14 
de Janeiro de 2015 com 
70 anos de idade.

Fernando Augusto Campos Almeida, 
associado 2594, natural e residente 
na freguesia de Grijó do concelho de 
Vila Nova de Gaia. Serviu em Ango-

la. Faleceu no dia 06 de 
Março de 2015 com 71 
anos.

Ana Luciana Pereira 
Santos Conceição, asso-
ciada 15922, natural da 

freguesia de Vila Châ de Sá do con-
celho de Viseu, residente na freguesia 

de Ínsua do concelho 
de Penalva do Castelo. 
Faleceu no dia 28 de 
Março de 2015 com 72 
anos.

 ANGOLA, TERRA D’UANGA

Autor: Luís Vieira da Silva
Edição: Chiado Editora, Lisboa, Novembro de 2011 (2.ª 
edição), 414pp

O autor foi piloto da Força Aérea e apanhou os primeiros 
tempos da guerra em Angola. Em 1965 entrou para a TAP 
onde foi comandante  de avião e participou na ponte aé-
rea que em Agosto e Setembro de 1975 evacuou de Angola 
centenas de milhares de portugueses. Nunca na história da 
aviação tantas pessoas foram transportadas a tão grande 
distância em tão curto espaço de tempo. É neste ambiente 

surreal de grande ansiedade, de pressão psicológica e de insegurança que se de-
senrola a ação deste romance.

O ELO corrige: - Na edição de Abril constava como data de falecimento do associa-
do Eduardo Silva Fernandes Magueijo 20 de Dezembro de 2015. Na verdade fale-
ceu no mesmo dia mas de 2014. Por esta gralha involuntária as nossas desculpas, 
em especial aos familiares. 

O ELO corrige: - Na edição de Abril constava como data de falecimento do associa-
do Eduardo Silva Fernandes Magueijo 20 de Dezembro de 2015. Na verdade fale-
ceu no mesmo dia mas de 2014. Por esta gralha involuntária as nossas desculpas, 
em especial aos familiares. 
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por MC Bastos

Episódios

Um livro contra o apagamento da memória
Não nos podemos lembrar de tudo, a nossa me-
mória não é ilimitada. Se fôssemos um compu-
tador teríamos um processador mais do que 
500 vezes superior ao melhor Intel Core i7 e para 
armazenar a nossa memória precisaríamos de 
um disco de 2,5 petabytes, ou seja, 2 mil e 500 
milhões de gigabytes, segundo a Scientifi c Ame-
rican, mas o nosso problema reside na memória 
explícita. “O cérebro guarda apenas fragmentos 
do que aconteceu e, para montar o quebra-cabe-
ça das lembranças, contam as emoções e a ma-
neira como a pessoa percebeu o facto ocorrido. 
Quem tem memória é o computador. O que nós 
temos é uma vaga lembrança”, afi rma o neurofi -
siologista Luiz Eugénio Mello.
Mas comparar um cérebro humano a um com-
putador para tentar explicar como ele funciona, 
é tão ingénuo como dizer a uma criança que uma 
estrela é uma luzinha no céu.
Além disso, a informação que guardamos não 
pode ser quantifi cada. “Quem traduzir um cére-
bro humano em números estará forçosamente 
a mentir.“ Afi rma o neurologista Ivan Izquierdo.
Parece ser consensual que a forma como arma-
zenamos a informação no nosso cérebro depen-
de do modo como nos relacionámos emocional-
mente com os factos que experienciámos.
Há, pois, uma grande diferença entre a rememo-
ração de um facto que vivemos e outro de que 
apenas tomámos conhecimento.
Os ex-combatentes em geral e os defi cientes 
militares em particular são a história viva de um 
tempo carregado de signifi cado. A importância 
das experiências-limite de que fomos protago-
nistas ou testemunhas presenciais pesa nas 
nossas memórias como um excesso, como um 
lastro com que temos de viajar. Por outro lado, 
a inscrição dos nossos testemunhos no conhe-
cimento dos nossos concidadãos é uma dádiva 
biunívoca que lhes enriquece a eles a informa-
ção que têm do passado recente do seu país e 
que nos reconforta a nós por com eles partilhar-
mos esse nosso excesso de memória. 
Muito do sucesso, como associação, na defesa 
dos nossos direitos e na afi rmação da nossa ci-
dadania se deveu a essa partilha.
Essa partilha depende do diálogo entre a memó-
ria da experiência e o conhecimento da memória 
– por assim dizer, em discurso direto – em que 
o testemunho do combatente e os seus conci-
dadãos, suas testemunhas, são coevos; ou por 
outras palavras, partilharam na mesma lingua-
gem problemas que de algum modo os afetaram 
a todos, embora de modo diferente, no mesmo 
espaço temporal.
Ou ainda de outra forma: as nossas experiências 
e a sua rememoração informaram a memória 
coletiva.
Mas esse diálogo vai-se desvanecendo com o 
tempo, à medida que fi ca mais distante a Guerra 
Colonial e à medida que a afetação da guerra na 
sociedade se vai sanando a um ritmo mais rápi-
do que os traumas nos combatentes. É aqui que 
começa o apagamento da Guerra Colonial da 
memória coletiva.
As experiências dos combatentes pertencem 
agora ao passado e os seus testemunhos per-

deram interesse ou são apresentados como me-
ras curiosidades, muitas vezes apenas com um 
objetivo lúdico, o que lhes confere um efeito de 
desmemorização, porque passam a enfermar da 
efemeridade característica do entretenimento, 
perdendo a persistência na memória própria dos 
dramas coletivos. 
Por outro lado, a História fi xa os factos, aceitan-
do como resolvida a trama dos acontecimentos. 
Esse processo de arquivo usa uma linguagem 
diferente da linguagem comum; esta, mais pró-
xima das experiências vividas, aquela, a lingua-
gem factual, a linguagem ofi cial, mais próxima 
do registo documental; e na transliteração entre 
estas duas linguagens perde-se algum signifi ca-
do, como é habitual nas transliterações – perde-
-se toda a afetação pessoal dos agentes e das 
vítimas. Esta é a última violência exercida sobre 
as vítimas da Guerra Colonial.
Os defi cientes militares foram vítimas de uma 
primeira violência, a violência da ignorância, 
quando nos foi imposto um silenciamento pela 
ignorância forçada em relação à guerra para que 
fomos mobilizados, e pela negação da própria 
guerra, pelo regime que a impunha. É a violên-
cia imposta aos escravos, porque o que defi ne 
a escravidão é a compulsividade inelutável do 
trabalho, tal como o serviço militar o era para os 
fi lhos do povo português. Essa compulsividade 
era imposta pelo “chicote” da ignorância forçada 
e da lei, e a maioria dos combatentes só desper-
tou para a crua realidade em contacto com ela, 
como o personagem da Alegoria da Caverna de 
Platão entendeu a luz, apenas quando conheceu 
a luz.
Foram vítimas de uma segunda violência, a vio-
lência da negação, quando o próprio regime que 
impôs a guerra nos escondeu da cidade e do 
mundo, como um criminoso esconde o móbil de 
um crime. Essa violência foi apenas vencida pela 
luta dos defi cientes militares quando conquistá-
mos o direito a sermos reconhecidos.
E de uma terceira violência, a violência do pre-
conceito, quando uma sociedade inapta para a 
aceitação da diferença nos tentou segregar, e na 
maioria dos casos não conseguiu, como conse-
quência da ação reivindicativa e da afi rmação de 
cidadania conquistada pela ADFA.
 E de uma última violência, a violência do apa-
gamento da memória, como resultado da acei-
tação da narrativa concluída; por um lado, pela 
sociedade, que supera numa catarse mediática 
o trauma da guerra, e por outro lado pela Histó-
ria que a arruma e arquiva.
Agora, a lutar contra esse apagamento fi ca o 
testemunho em discurso direto de quem supe-
rou os dramas pessoais pela luta coletiva, o Livro 
dos 40 Anos da ADFA, como objeto perdurável 
de cultura, que ganhará no imaginário coletivo 
o que o efémero entretenimento perde, e por 
ser uma autobiografi a coletiva, deixa viva a ex-
periência de luta e de vida de um conjunto de 
homens em busca da passagem do testemunho 
depois de sobreviverem a todas as violências e 
de quebrarem todos os silêncios. 

mcbastos@outlook.pt

Editorial
Pela Direção Nacional

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

Realizámos, nas instalações da Academia Militar, 
a Assembleia-Geral Nacional (AGN), que contou 
com uma elevada participação de associados, 
demonstrando que somos uma organização 
forte. Foram aprovados documentos, nomeada-
mente o Relatório Operacional e as Contas de 
2014 e o Relatório do Grupo de Missão sobre a 
sustentabilidade económico-fi nanceira; é a cer-
teza da garantia do presente e futuro da ADFA.
Alguém terá que pôr mãos à obra. Todos acredi-
tamos na ADFA. Assim, valorizaremos o trabalho 
dos associados que integram o Grupo de Missão.
No entanto, o caderno reivindicativo foi aquele 
que mereceu atenção mais cuidada. Aqui a AGN 
é soberana, pois dela emanam as decisões. É pre-
ciso afi nar a estratégia cujo plano terá que ter em 
conta vários fatores e enquadramentos. 
Passaram 41 anos do 25 de Abril e, mais uma 
vez, homenageámos os “Capitães de Abril” com 
a presença do presidente da Associação 25 de 
Abril, Coronel Vasco Lourenço. 
Estamos a subir a penúltima parte da montanha, 
com a idade a avançar, mais doentes, mas mais 
determinados na exigência da nossa dignidade e 
cidadania. Até a “troika” já partiu e nós cumpri-
mos. Portugal tem de saldar a dívida ou amortizá-
-la, disse o Ministro da Defesa Nacional, Dr. Aguiar 
Branco, no 39.º aniversário da ADFA. Também a 
Secretária de Estado Adjunta e da Defesa Nacio-
nal, Dr.ª Berta Cabral, tem acompanhado a nossa 
caminhada e tem-se empenhado na resolução 
dos nossos problemas. 
É hora de encerrar o dossier da Guerra Colonial. 
Este não é um assunto deste ou daquele Gover-
no, é uma matéria de consenso nacional. 
Não nos cansaremos de fazer este apelo à me-
mória de todos, “até que a voz nos doa”:   não 
nos podemos esquecer dos homens da I Guerra 
Mundial, que foram abandonados, entregues a 
si próprios, votados ao ostracismo, como diz o 
preâmbulo do DL 43/76, de 20 de janeiro, conse-
guido após luta árdua dos associados de todas as 
Delegações unidos à volta da ADFA.
Estamos certos de que no próximo 14 de Maio 
Portugal reafi rmará que temos direito à espe-
rança, à dignidade, à reparação moral e material 
efetiva. 
Reafi rmemos a coesão e unidade da ADFA. Apro-
fundemos a solidariedade. Acreditemos na ADFA.

O FUTURO É HOJE  

Defi cientes Militares
Marcação de consultas HFAR
Gabinete do Utente
Protocolado

       Tel.: 217 519 697
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Delegações

Continuam abertas as inscrições para as sessões de informática na Delegação da Lis-
boa, para os seguintes horários: Terça-feira das 09h30 às 11h30 horas e Segunda-feira 
das 10h00 às 12h00 horas. Para as sessões de terça-feira estão abertas quatro vagas e 
para as sessões de segunda-feira oito vagas.
O valor mensal da frequência das sessões é de 10 euros/mês por pessoa e será pago 
sempre até ao dia 8 de cada mês. 
A não frequência de sessões sem aviso prévio à Formadora, ao Presidente ou à Secretá-
ria da Delegação, corresponde ao pagamento mensal das sessões. Em casos de desis-
tência ou ausência prolongada será necessário aviso prévio para não haver cobrança de 
pagamentos.
As sessões de informática são ministradas pela formadora Marta Almeida desde 2010. 
Actualmente a sala de informática possui o patrocínio da Fundação PT, que doou em 
2013 quatro (4) computadores com monitores, e comparticipa a ligação á Internet sem 
fios da Delegação da ADFA Lisboa durante vinte e quatro meses. 
São ministradas aulas de informáticas particulares às segundas-feiras à tarde. 
Para obter mais informações sobre aulas particulares poderá contactar a responsável 
pelo Secretariado da Delegação de Lisboa - Inês Martins.

Abertas inscrições para sessões de 
informática

A Direcção da Delegação de Lisboa convoca os associados para uma reunião, no dia 12 
de maio, às 15h00, na Sede da ADFA, em Lisboa, no Auditório Jorge Maurício, para deba-
te sobre a Revisão Estatutária.
“Comparece e participa, porque o futuro da ADFA é da tua responsabilidade e por isso só 
tu o poderás determinar”, alerta a Delegação de Lisboa.

A Delegação de Lisboa vai promover uma reunião de associados e de ex-militares que 
combateram nas três frentes da Guerra Colonial, de 1961-1975, na Guiné, em Angola e 
em Moçambique, no dia 7 de maio, às 15h00, na Junta de Freguesia de Amora, na Rua 1º 
de Maio Lote 4, 2845-125 Amora. Informações – Horácio Cardoso – 962 320 564 (Junta 
Freguesia de Amora). 
Vão ser prestadas informações sobre a Rede Nacional de Apoio aos Deficientes das For-
ças Armadas e Ex-Combatentes Portugueses, portadores de perturbações Stress Pós-
-Traumático de Guerra.
As oradoras presentes nesta reunião são profissionais da ADFA, nomeadamente, Teresa 
Infante (psicóloga) e Ana Machado (assistente social).
“Comparece e participa nesta reunião que conta com a tua presença e da tua família! 
Divulga a outros camaradas que também tenham estado na Guerra Colonial e que quei-
ram comparecer, assim todos terão oportunidade de dar o seu contributo!”, salienta o 
presidente Francisco Janeiro (que também pode ser contactado pelo 919 413 356).

A ADFA reestruturou a valência da Estomatologia/Medicina Dentária reiniciada em No-
vembro de 2014, numas instalações modernas e com produtos de alta qualidade, visan-
do um serviço de excelência, assegurado pela diretora clínica, Luciana Coutinho, mem-
bro da Ordem dos Médicos Dentistas, com formação internacional e com uma vasta 
experiência reconhecida a nível mundial, e pela sua equipa.
Estão disponíveis todos os serviços médico dentários quer os abrangidos pelo acordo, 
quer os da consulta complementar (ortodontia, estética, prótese fixa, implantes e ou-
tros) aos beneficiários, famílias e amigos, a preço social.
Os associados que já usufruíram deste serviço ficaram muito satisfeitos com a genero-
sidade, com a disponibilidade da equipa e com os resultados conseguidos.
Durante o ano de 2015 estão previstas algumas ações de formação com vista à informa-
ção dos associados no âmbito da saúde oral. 

lisboa

De 19 a 21 de junho – viagem por terras alentejanas e Extremadura espanhola com visi-
tas guiadas a Évora, Serpa e Olivença e passeio de Barco no Alqueva
1º Dia - 19 de junho - Saída de Lisboa pelas 07h30 em direcção ao Sul com paragem 
em Montemor-o-Novo. Continuação em direcção a Évora. Visita com guia local à Cidade 
Património Mundial da UNESCO com passagem pela Praça do Giraldo, Templo Roma-
no (Templo de Diana), Sé Catedral de Évora, entre outros locais históricos. Almoço em 
restaurante. Após o almoço, partida em direcção à barragem do Alqueva para embar-
car num calmo passeio de barco pelo maior lago artificial da Europa. Tempo livre para 
visitar a bonita vila medieval de Monsaraz. Destaque para o castelo de Monsaraz, que 
desempenhou durante séculos o papel de posto de vigia do Guadiana, de onde se podia 
observar a fronteira com Castela, e para as Igrejas de Arte Sacra. Situada bem no cimo 
de uma colina, a vila tem como fundo o maior lago artificial da Europa, o Alqueva e a toda 
a paisagem alentejana. Passagem por Moura e continuação em direcção ao hotel em 
Beja. Chegada e distribuição dos quartos. Jantar com animação. Alojamento.
2º Dia - 20 de Junho - Pequeno-almoço buffet. Saída em direcção a Serpa. Visita com 
guia local à Capital do Queijo Alentejano, com destaque para o Castelo, a Muralha e a 
Porta de Beja, Torre do Relógio, Palácio dos Condes de Ficalho e Aqueduto construído no 
séc. XVII. Almoço regional no Restaurante Regional Molha ó Bico. Continuação por Verde 
de Ficalho (paragem) e chegada a Barrancos, Capital dos Toiros de Morte em Portugal. 
Nesta bonita vila alentejana com história teremos tempo para visitar o centro histórico. 
Vale bem a pena apreciar os belos exemplares do típico casario alentejano, a Igreja Paro-
quial da Vila, cuja construção remonta ao séc. XVII. Continuação em direcção a Espanha 
e chegada ao hotel no final do dia. Jantar e alojamento.
3º Dia - 21 de junho - Pequeno-almoço buffet. Visita com guia local à cidade de Olivença, 
cidade fronteiriça e disputada por portugueses e espanhóis. Fruto de uma longa história 
entre portugueses e espanhóis, Olivença é um misto de duas culturas, sendo visível vá-
rios edifícios com estilo manuelino, calçada portuguesa pelas ruas e placas toponímicas 
com nomes em português e espanhol. Os seus locais mais emblemáticos são o Castelo 
de Olivença, a Igreja de Santa Maria Madalena, Porta Manuelina nos Paços do Concelho. 
Almoço em restaurante. Após o almoço, saída em direcção a Vila Viçosa e paragem no 
centro da Vila. Tempo livre para conhecer a vila que já foi o Paço dos Duques de Bragan-
ça. Em hora a combinar, regresso a Lisboa com chegada prevista para o final do dia. 
Para informações e inscrições, os interessados podem ligar para Inês Martins - Secreta-
riado da Delegação de Lisboa, pelo número 217 512 615, o dirigir-se aos serviços da Sede, 
na Avenida Padre Cruz – Edifício ADFA, Lisboa.

O melhor do Alentejo e de Olivença

Reunião de associados sobre Stress 
de Guerra na Junta de Freguesia de 
Amora

Reunião de associados sobre a Revisão 
Estatutária

Adfa a sorrir

No âmbito das atividades de convívio cultura e lazer, realizou-se no dia 22 de abril uma 
visita guiada ao Museu de Santo António em lisboa. Os participantes na visita tiveram a 
oportunidade de ficar a conhecer um pouco mais da história daquele que é considerado, 
pela cultura popular, o Santo padroeiro da cidade.
Incluir fotografia de grupo

Visita guiada ao Museu de Santo 
António de Lisboa

Secretariado da delegação – 
apoio aoS ÓrgãoS SociaiS e aoS 
NúcleoS
Maria Inês Martins - E-mail. - direccao.del.
lisboa@adfa-portugal.com 
Tel: 217 512 615
Fax:217 512 611

ServiçoS clíNicoS
coNceição valeNte - ServicoS.
cliNicoS@adfa-portugal.com 
217 512 600 – Tecla 2

Serviço de apoio aoS 
SÓcioS,  Serviço de Secretaria/
ateNdimeNto:
Pedro Rodrigues e Ana Lúcia Pais - ana.
lucia@adfa-portugal.com; secretaria.lis-
boa@adfa-portugal.com
217 512 600 – Tecla 1 

Serviço de acção Social:
Dra. Ana Machado (Assistente Social) – E-

-mail – servico.social@adfa-portugal.com 
217 512 600 – Tecla 3 

ServiçoS JurídicoS:
Dra. Inês de Castro (Advogada) – Por mar-
cação prévia na secretária da Delegação 
de Lisboa
E-mail: i.castro@adfa-portugal.com - gab-
jur.adfa.lisboa@gmail.com
Fax – 217512660.

Serviço de pSicologia:
Dr.ª Teresa Infante
t.infante@adfa-portugal.com

Horário:
Das 9h00 às 17h30.

Morada:
Av. Padre Cruz, edifício ADFA, 1600-560 
Lisboa
Telefone – 217 512 600
Fax – 217 512 611

iNiciação ao iNglêS
As inscrições para as sessões de iniciação ao inglês estão novamente abertas para ter-
ça-feira das 11h30 às 13h00. Estas sessões só têm início com o mínimo de 4 inscrições. 
O valor mensal é de 15 euros/ mês.

ServiçoS de pédicure, caliSta, maNicura e depiladora
Nos Serviços Clínicos da ADFA estão disponíveis marcações para estes Serviços através 
do contacto – Sandra Henriques – 962 971 437.

Serviços da Delegação de Lisboa
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Aniversário do Núcleo de Sintra

“Cada um dá o que tem e a mais não é obrigado” é o lema do Núcleo de Sintra da De-
legação de Lisboa da ADFA e foi com estas palavras que o seu presidente, António Fer-
nandes, iniciou a sua intervenção na sessão solene que, no dia 13 de Abril, encerrou as 
comemorações do 12.º aniversário da criação desta dinâmica estrutura local da ADFA, 
com sede em Massamá. Entre os muitos associados e convidados, de que se referem o 
vereador da Ação Social, Quinta Nova, o presidente da União de Freguesias de Massamá 
e Monte Abraão, Pedro Brás, e os representantes dos comandantes do RAA1, do Centro 
de Tropas Comandos, da Base Aérea 1 e da Academia da Força Aérea, contou-se com 
a presença do presidente da Câmara Municipal de Sintra, Basílio Horta, que presidiu à 
cerimónia. 
António Fernandes referiu o lema do Núcleo para realçar o trabalho e a colaboração de 
alguns associados e voluntários que, desde a primeira hora, têm permitido manter um 
sem número de atividades abertas à participação dos associados da ADFA e da popu-
lação local. Este esforço e dinamismo tem sido reconhecido tanto pelos órgãos sociais 
da ADFA como pelas entidades e organizações locais que não têm negado o seu apoio.  
O presidente da Delegação de Lisboa, Francisco Janeiro, evocou os tempos da implanta-
ção do Núcleo e o papel desempenhado pelo associado Lopes Dias, atual vice-presiden-
te da Direção Nacional da ADFA. Evocou também os tempos difíceis do Hospital Militar e 
a ação desenvolvida na época pelo pai de Basílio Horta, brigadeiro médico Ricardo Hor-
ta, para melhorar as condições de tratamento e recuperação dos deficientes militares, 

no período em que foi diretor do HMP e do Serviço de Saúde Militar.
O presidente da DN, José Arruda, enalteceu o dinamismo da Direção do Núcleo e fez 
uma retrospetiva da história da ADFA, focando-se no momento atual em que a Associa-
ção enfrenta novos desafios, em especial os ligados ao apoio social e de saúde.
O presidente da Câmara começou por manifestar a sua solidariedade e do município 
para com os deficientes das Forças Armadas que vivem no concelho de Sintra. Con-
fessou a sua admiração pela capacidade que a ADFA e os seus associados tiveram em 
ultrapassar as dificuldades, pois que “das angústias conseguiram fazer esperança”. 
Reafirmou a disponibilidade da Câmara para apoiar os projetos do Núcleo e pôs-se ao 
dispor da ADFA para estar a seu lado na resolução dos seus problemas mesmo junto do 
poder central. 
Basílio Horta, terminou com uma mensagem de otimismo e de incentivo: “Na História 
de Portugal estão vocês, está cada um de vós, em cada emboscada que tiveram, em 
cada contacto com o inimigo, com a Bandeira Nacional atrás de vocês; honra-vos por 
isso e nós honramo-nos por isso e é uma honra muito grande em ter esta vossa sede 
aqui e ter o contacto que temos com as Forças Armadas que estão aqui, contactos ex-
celentes com as unidades militares instaladas no concelho de Sintra.

VISITA GUIADA
Museu da Cidade: EXPOSIÇÃO VARINAS DE LISBOA
Memórias da cidade
13 de maio 14.30
Através de desenhos, pinturas e fotografias, a exposição Va-
rinas de lisboa, faz uma homenagem, a um grupo de mulhe-
res cuja história faz parte das memórias da cidade.
CERÂMICA 
A partir de 27 de Maio
5ªf das 10.00 – 12.30 
Introdução à aprendizagem das principais técnicas de mo-
delação de diferentes pastas cerâmicas, para a construção 
de objetos de carácter utilitário e/ ou decorativo.
MAHJONG
3ªf das 14.30 – 16.30
É um jogo de origem Chinesa, que consiste na combinação 

de pedras por famílias de símbolos.
EXPOSIÇÃO DE PINTURA DE RUI MACHADO
De 3 de junho a 26 de Junho
Inauguração dia 3 de junho às 15.00
Rui Machado é um artista plástico, associado da ADFA. Con-
ta com várias exposições individuais e colectivas, com artis-
tas como Graça Morais, José de Guimarães, Cruzeiro Sei-
xas, entre outros. No mês de Junho, a ADFA terá o prazer de 
acolher uma exposição com as suas mais recentes obras.
ORIGAMI 
Quinzenal 2ªf das 14.30 – 16.30
O Origami é uma técnica oriunda do Japão que consiste na 
dobragem de papel para a construção das mais diversas 
formas. Permite desenvolver a concentração, a memória, 
a motricidade e entre outros aspetos, ajuda a diminuir os 
níveis de stress.

JOGOS DE TABULEIRO
XADREZ
3ªf das 14.30 – 16.30
Aprenda as regras ou venha simplesmente praticar um jogo 
que lhe vai proporcionar bons momentos de convívio.
AULAS DE PINTURA
4ªf e 6ªf das 10.00 – 12.30
LÃS, LINHAS E TRAPOS
1ª e 3ª 5ªf  das 14.30 – 16.30 quinzenalmente
YOGA DO RISO
4ªf das 15.00 – 16.00
CHáVENA DE CONVERSA
Segunda 5ª f de cada mês

Novas atividades
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Instalações Acessíveis
Convívios em Vila do Conde

O Núcleo de Chaves da ADFA há muito que apresentava condições deficientes de aces-
sibilidade às suas instalações, o que não era um bom exemplo para a comunidade. 
Porém, a situação acaba de ser solucionada com a realização de obras pela Camara 
Municipal de Chaves, que tiveram também o apoio da nossa Associação.
A acessibilidade criada no passeio frontal à entrada do Núcleo veio melhorar o espaço 
público e promover, também, o acesso fácil a outras instituições sociais vizinhas.
A obra era reclamada há muito pela ADFA, junto do município local cujo presidente com-
preendeu a necessidade e promoveu a alteração que se impunha, sendo de esperar que 
seja um exemplo a introduzir noutras áreas da cidade para que a capital do Alto Tâmega 
se torne uma referência de acessibilidade e mobilidade para todos.
O número de associados afetos a este Núcleo é de uma centena, distribuídos pelos con-
celhos desta região transmontana, dá apoio sócio-administrativo em articulação com 
os serviços da Delegação e estabeleceu um protocolo com a Escola Superior de Enfer-
magem de Chaves para a prestação de cuidados médicos e de enfermagem aos asso-
ciados e familiares.
Funciona em regime de voluntariado, abrindo duas vezes por semana e promove mui-
tas iniciativas orientadas para a inclusão social. As condições do passado, relacionadas 
com a sua localização geográfica, levaram muitos deficientes militares, oriundos desta 
região, a fixarem-se sobretudo em Lisboa, mas que aqui regressam com alguma regu-
laridade.

Há vinte e um anos consecutivos que associados de Vila do Conde e da Póvoa de Varzim 
se encontram anualmente, na Quinta-Feira Santa, para conviverem numa manifestação 
de saudável espírito associativo.
Este ano, o jantar teve lugar num restaurante de Vila do Conde, próximo do rio, juntou 
algumas dezenas de associados e familiares, um dos quais a residir no Canadá chegou 
ao aeroporto Sá Carneiro nesse fim de tarde e antes de se encontrar com a sua família 
quis associar-se a este encontro, tendo-o feito pela primeira vez.
Alguns dos participantes vão variando de ano para ano, mas um pequeno grupo nunca 
faltou nestes 21 anos, o que levou o João Ramos, um dos que sempre esteve presente 
e foi organizador deste convívio conjuntamente com o Manuel Sousa e Domingos Silva, 
a afirmar que para o 25º convívio estava a preparar medalha de prata para assinalar o 
acontecimento.
Esta confraternização dos associados destes dois concelhos é mais uma afirmação do 
seu associativismo, do orgulho que têm pela ADFA que manifestam não só nesta oca-
sião, mas também na sua participação empenhada nas reuniões e assembleias-gerais, 
pelo que quando foi cortado o “bolo de convívio” foi sentido o fervor com que os presen-
tes participaram.
No próximo ano caberá aos associados da Póvoa de Varzim a organização, o que farão 
certamente com grande brio. 

Novo Director do HFAR – Pólo do 
Porto
Na sequência do processo de reestruturação dos Estabelecimentos de Saúde Militar, 
para o HFAR – Pólo do Porto, antigo Hospital Militar D. Pedro V, acaba de ser nomeado 
diretor o tenente-coronel médico, António Correia.
A Direção da Delegação do Porto foi recebida pelo novo diretor, em audiência, no dia 20 
de abril, para apresentar cumprimentos e, ao mesmo tempo, manifestar as suas preocu-
pações por algumas alterações que estão a ocorrer nos Serviços do Hospital.
A recente medida de encerrar as urgências ao fim-de-semana e nos dias uteis, das 
20h00 às 8h00, foi uma das preocupações apresentadas, por representar uma lógica 
de esvaziamento dos serviços hospitalares, assim como alguma morosidade na trami-
tação de processos, motivada pela escassez de recursos humanos.
Os representantes da Delegação não deixaram também de referir a perda de autonomia 
financeira do hospital, como um constrangimento para quem tem de gerir esta estrutu-
ra de saúde militar.
O diretor do Hospital referiu a sua convicção de que com a criação de regulamentos e 
demais procedimentos, serão minimizados os efeitos menos positivos das alterações 
orgânicas verificadas. Manifestou ainda a sua disponibilidade para dialogar com a ADFA 
e estar recetivo às sugestões da Associação.
A Direção da Delegação já apresentou ao diretor cessante, Rui Sousa, com quem teve 
excelentes relações de colaboração, os seus agradecimentos pela forma como sempre 
acolheu a ADFA.

Viagens
Passeio TurísTico “comer a PosTa à mirandesa”
O Núcleo de Chaves promove uma visita turística às localidades de Vila Flor, Moncorvo, 
Mogadouro e Miranda do Douro no dia 7 de junho, com partida junto às instalações da 
associação.
O programa, que custa 30,00 euros por pessoa, inclui o almoço (Posta à Mirandesa) e 
transporte, com pagamento até ao final do mês de maio.
Trata-se de mais uma iniciativa de convívio deste Núcleo transmontano.

Passeio a Évora, Beja e Barragem do alqueva
Nos dias 31 de julho, 1 e 2 de agosto vai realizar-se o passeio anual da Delegação às cida-
des de Évora, Beja e Barragem do Alqueva com o seguinte programa:
1º Dia (31 julho) – Porto/Almeirim/Mora/Évora
2º Dia (1 agosto) – Évora/Beja/Serpa/Moura/Alqueva
3º Dia (2 agosto) – Évora (manha) /Estremoz/Porto

viagem aos lagos iTalianos
A viagem anual da Delegação do Porto realiza-se de 10 a 16 de agosto e tem como desti-
no a região dos Lagos Italianos, no Norte de Itália.
1º Dia (10 agosto) – Porto ou Lisboa (avião) – Milão – Brescia
2º Dia (11 agosto) – Brescia – Verona – Sirmione (Lago Di Garda) – Brescia
3º Dia (12 agosto) – Brescia – Bérgamo – Como (Monte Lucino)
4º Dia (13 agosto) – Como (Monte Lucino) – Tremezzo Bellagio (Lago Como) – Como 
(Monte Lucino)
5º Dia (14 agosto) – Como (Monte Lucino) – Lugano (Lago Lugano) – Locarno – Stresa 
(Lago Maggiore)
6º Dia (15 agosto) – Stresa – Ilhas BorroMeo – Stresa
7º Dia (16 agosto) – Stresa – Milão (avião) – Porto ou Lisboa
Mais informações são dadas pelo telefone 228 347 201 ou pelo e-mail: secretaria.por-
to@adfa.org.ptPalestras em Escolas

A Guerra Colonial e o 25 de Abril têm suscitado o interesse de professores de história de 
várias escolas em ouvir os testemunhos daqueles que participaram nos acontecimen-
tos deste período da história contemporânea do nosso país.
Com este propósito, a Delegação do Porto respondeu ao convite das Escolas Serafim 
Leite, de São João da Madeira, e EB 2/3 de Valadares, Vila Nova de Gaia, para nos dias 
23 e 24 de Abril participarem em palestras acerca deste tema, destinadas a alunos e 
docentes.
Na Escola Serafim Leite, onde é docente a professora Marcília Ribeiro, conhecedora da 
forma como a ADFA, através dos seus representantes, transmite a experiência dos defi-
cientes militares nos teatros de guerra, decorreu uma palestra no auditório, com cerca 
de cem alunos e professores.
Apesar de muito jovens ainda, os alunos ouviram com atenção os depoimentos e ques-
tionaram os elementos da ADFA sobre as suas experiências e alguns aspetos relaciona-
dos com as deficiências, nomeadamente sobre a forma como a sociedade as encara.
Na Escola EB 2/3 de Valadares, Vila Nova de Gaia, o ambiente foi mais variado, na medi-
da em que os alunos apresentaram uma parte artística e cultural.
Um grupo de alunos, no qual se incluía a Mariana, filha de uma colaboradora da Dele-
gação, que foi grande animadora para a realização desta acção, utilizando vários instru-
mentos musicais, interpretou canções ligadas ao 25 de Abril e disse poemas, também 
alusivos ao tema, como “Pedra Filosofal” e “Trova do Tempo Que Passa”.
Tal como na Escola Serafim Leite, também os elementos da ADFA apresentaram teste-

munhos e vivências da sua participação na guerra colonial, assim como responderam às 
muitas perguntas colocadas pelos alunos.
Estas ações nas escolas são de grande relevância para a preservação da memória his-
tórica e promotoras do conhecimento deste período da História de Portugal, que nos 
manuais escolares é pouco desenvolvido.
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25 de Abril no Porto
“25 de Abril Sempre”, foi o lema escolhido pela Delegação 
do Porto para assinalar o 41º Aniversário do 25 de Abril.
As ações realizadas neste dia envolveram associados, 
familiares e a comunidade local, num claro propósito de 
abertura da Delegação à sociedade.
A disputa do “Trofeu Liberdade”, em futebol de 5, no qual 
participaram uma equipa da Delegação e três outras da 
comunidade, “O Almoço Comemorativo” e, à tarde, o 
“Torneio de Sueca”, na sala de convívio, foram os momen-
tos que preencheram o programa.
Logo pela manhã foram chegando à Delegação associa-
dos e elementos das equipas. 
Ao longo do dia este movimento intensifi cou-se, criando 
um ambiente festivo e participativo.

Após o hastear das bandeiras, iniciaram-se os jogos do 
trofeu liberdade.
Na fi nal, a equipa da ADFA foi superiorizada pelo Grupo 
Desportivo de Francos, que venceu o torneio.
Nos terceiro e quarto lugares classifi caram-se as equipas 
dos Móveis Dias e AZ81.
Terminado o torneio, teve lugar o almoço comemorativo. 
O refeitório da Delegação encheu-se, contando-se entre 
os presentes muitos jovens que não tendo vivido o 25 de 
Abril, partilharam o sentimento transmitido por aqueles 
que nele participaram.
Também não faltaram os cravos vermelhos e a interven-
ção do amigo Armando Paratti que neste dia tem sempre 
uma mensagem para assinalar a alegria que sente em 

estar na ADFA.
Entregues as taças às equipas participantes, prosseguiu 
o convívio e o torneio de sueca que decorreu com algu-
mas peripécias, pois que este jogo tem muitos pratican-
tes e adeptos na Delegação, que o vivem intensamente.
Após as várias eliminatórias, a vitória foi para a dupla Ma-
nuel Amarante - Miguel Sampaio, o mais velho e o mais jo-
vem dos participantes que derrotou na fi nal a dupla David 
Moura - Júlio Chamusca.
Com esta actividade encerrou-se o programa do 41º Ani-
versário do 25 de Abril que a Delegação do Porto assina-
lou para afi rmar os valores da Liberdade e da Democracia 
e muito especialmente o fi m da Guerra Colonial.

PORTO
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Encerramento para férias
A Delegação de Coimbra encerra para férias de 1 a 15 de agosto.

41º Aniversário da Delegação

coimbra

No próximo dia 27 de junho, sábado, a Delegação de Coimbra vai comemorar mais um 
Aniversário na Quinta dos Patinhos, na Vila da Carapinheira, Montemor-o-Velho.
Os Órgãos Sociais da Delegação apelam aos seus associados e familiares a sua parti-
cipação demonstrando mais uma vez o espirito associativo e solidário para com a sua 
Delegação.
Informa-se que o pagamento deverá ser efetuado no ato da inscrição.
O preço para adultos é de 22,50 euros e para crianças dos 4 aos 10 anos é de 11,00 
euros.
A data limite para inscrições é 23 de junho  (terça-feira).
Do programa constam: 12h00 – Concentração e receção aos associados e familiares. 
13h00 – Almoço.

A ADFA esteve ativa na partilha de testemunhos sobre a Guerra Colonial e o 25 de Abril 
junto das escolas, após ter contatado com diretores de vários estabelecimentos de en-
sino, no sentido de promover uma exposição dedicada a alunos e professores.
No passado dia 15 e 24 de abril, alguns dirigentes previamente convocados pela Direção 
da Delegação deslocaram-se às escolas Fernando Namora, em Condeixa-a-Nova, e à 
escola secundária de Montemor-o-Velho.
Houve uma ótima receção por parte dos alunos e professores que participaram na ses-
são, tendo inclusive aplaudido demoradamente o final de cada intervenção.
Já no encerramento da sessão, em curta conversa com professores que a ela também 
assistiram, a Delegação de Coimbra teve oportunidade de ouvir sobre a satisfação que 
sentiram pela presença na escola de intervenientes diretos nos três teatros da Guerra 
Colonial: Angola, Moçambique e Guiné.
No que à Guerra Colonial diz respeito, realçou-se para a compenetrada plateia de alunos 
do 10º e 11º anos, o seu início em 4 de fevereiro de 1961, em Luanda, e o consequente 
alastramento às restantes ex-colónias, a mobilização nacional sob a batuta do regime 
com a dramaticamente célebre frase: “Para Angola rapidamente e em força”. Deu-se 
nota do número de feridos, de mortos e deficientes permanentes, dos dramas das fa-
mílias de norte a sul do País, das angústias de toda uma população que viveu os 13 anos 
dessa Guerra longa e quiçá desnecessária.
O 25 de Abril, que foi a consequência do descontentamento dos militares e da esmaga-
dora maioria da população de Portugal, foi relatado, como se tratando a maior e mais 
importante revolução da segunda metade, senão mesmo de todo o século passado.

As conquistas do povo, seus direitos e deveres, que se encontram plasmados na Cons-
tituição de 1976, aprovada na Assembleia Constituinte por mais de 95 por cento dos 
deputados eleitos democraticamente. A Assembleia foi consequência da maior e mais 
participada eleição de sempre em Portugal.
Falou-se então ainda, para os alunos, dos direitos consagrados, como: o encerramento 
das prisões da PIDE/DGS e a libertação de todos os presos políticos. Falou-se da liber-
dade de expressão e de reunião, dos direitos sindicais para os trabalhadores e do salário 
mínimo nacional (pela primeira vez regulamentado em Portugal), do direito de voto aos 
18 anos, da igualdade de direitos da mulher perante o homem, do direito à saúde, ao 
ensino, à educação e à segurança social.
Realçou-se ainda as diferenças entre os conceitos da ditadura, então existente, e a De-
mocracia. Falou-se dos seus aspetos mais importantes, como a repressão, a censura, 
a negação da liberdade ao povo e restante população, a Policia política, o nacionalismo 
assoberbado, a ausência de respeito pelos Direitos Humanos e outras. Depois compa-
rou-se a Democracia que se opõe a tudo isto e que consagra toda a vivência que hoje 
conhecemos e que consideramos como natural e nossa pertença.
No final houve lugar a perguntas da parte dos alunos, as quais tiveram respostas ade-
quadas às idades em presença.
Foi então encerrada a sessão com fortes e emotivos aplausos o que muito sensibilizou 
os promotores destas iniciativas que por certo ficarão na memória dos alunos.
O 25 de Abril está vivo e vai continuar é, em suma, a nossa conclusão.

A ADFA levou às Escolas a Guerra Colonial e o 25 de Abril

De 11 a 13 de Setembro, a Delegação de Coimbra vai organizar o seu passeio anual, desta 
vez a Gimonde, Zamora e Salamanca.
A viagem será assim repartida:
1º dia  - 11 de setembro – Coimbra/Gimonde/Miranda do Douro.
2º dia – 12 de setembro – Miranda do Douro/Cruzeiro no Douro Internacional/ Zamora
3º dia – 13 de setembro – Zamora/Salamanca/Coimbra
Este passeio inclui entre outros: Visita à Estação Biológica Internacional, Cruzeiro no Rio 
Douro Internacional, Área Temática do Vale das Águias e outros, Visita ao Projeto Luso- 
Espanhol do Parque Natural, Exibição com aves de rapina, Prova de vinhos do Porto, Vi-
sita guiada ao Centro Histórico de Miranda do Douro.
O preço por pessoa é de 195,00 euros (Pensão Completa).
O pagamento poderá ser efetuado em prestações até 31 de julho de 2015.
O passeio só se realizará mediante 50 inscrições
Contacta a tua Delegação através dos seguintes números: 239 814 644 - 917 770 241 
ou o presidente José Girão – 919 662 820 ou o tesoureiro Vitor Oliveira – 963 364 973.

Passeio Anual - Coimbra/Gimonde/
Zamora/Salamanca
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Delegações
FARO

Aniversário em grande festa anima associados
O almoço do 36º aniversário da Delegação de Faro da 
ADFA, realizado no dia 11 de abril, no Restaurante Aus-
trália, em Vale da Venda, Faro, foi um sucesso. A anima-
ção tomou conta dos presentes, entre os quais cerca de 
90 associados e familiares. O evento associativo contou 
também com a presença dos convidados de honra Rogé-
rio Bacalhau, presidente da Câmara Municipal de Faro, e 
seu chefe de gabinete, Henrique Gomes, e o presidente da 
Direção Nacional, José Arruda, o presidente do Conselho 
Fiscal Nacional, Liakatali Fakir, e ainda com outros ilustres 
convidados: coronel Luís Villas Boas, coronel Caniné, Pe-
reira Gonçalves, do membro do Conselho Nacional Lud-
gero Sequeira, do associado fundador José Furtado, e dos 

Órgãos Sociais da Delegação. Usaram da palavra o presi-
dente da MAGD, José Mestre, o presidente da Direção de 
Delegação, José Rufi no, o presidente da Direção nacional 
Comendador José Arruda, o presidente do Conselho Fis-
cal Nacional, Liakatali Fakir, o coronel Luis Villas Boas, o 
membro do Conselho Nacional, Ludgero Sequeira.
O presidente da Câmara de Faro, Rogério Bacalhau usou 
da palavra para agradecer o convite e elogiar o trabalho 
e a dedicação do presidente José Arruda, reconhecendo 
o papel da ADFA na sociedade e no apoio aos defi cientes 
militares. O autarca anunciou que já há disponibilidade 
para cumprir o protocolo assinado em 1988 e assim re-
solver a situação das instalações da Delegação. A autar-

quia de Faro vai pagar a renda das instalações da Delega-
ção de Faro. O presidente da Direção Nacional ofereceu a 
medalha do 40º Aniversário da ADFA ao edil Rogério Ba-
calhau e ao seu chefe de gabinete, Henrique Gomes. No 
fi nal da festa cantou-se os parabéns à ADFA e partiu-se 
o bolo de aniversário, ao som dos músicos convidados, 
José Afonso e Colaço. As fotos do almoço de aniversário 
da Delegação de Faro são da autoria de um amigo que as 
cedeu gratuitamente: Sérgio Gonçalo Rodrigues. A ADFA 
e a Delegação de Faro agradecem a todos os que torna-
ram possível esta celebração e saúda os que nela partici-
param.
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A memóriA que não podemos perder

Cruzam-se histórias e episódios de guerra, da comissão em África ou dos feridos da 
companhia. Encontram-se antigos camaradas de armas, entre o marulhar de grupos 
de jovens em visita ao local histórico e as conversas dos muitos antigos combatentes e 
famílias que se aproximam do Mosteiro da Batalha num dia especial.
No dia 9 de abril, no Mosteiro de Santa Maria da Vitória, na Batalha, evocou-se uma vez 
mais o Dia do Combatente, lembrando a Batalha de La Lys, onde tombaram tantos, e a 
Primeira Guerra Mundial, de onde regressaram outros, muitos, alguns feridos para sem-
pre, na alma e no corpo. Esses foram esquecidos durante um regime e são agora evoca-
dos na honra da sua dádiva a Portugal.
O Túmulo do Soldado Desconhecido foi o destino final das cerimónias, o local onde foi 
proferida a alocução do coronel António Henriques, depois da missa solene, presidida 
pelo Bispo das Forças Armadas, D. Manuel Linda. Os representantes dos Órgãos de So-
berania e da Instituição Militar, muitos convidados ilustres, bem como os elementos das 
diversas associações de combatentes, com os seus guiões e estandartes, perfilaram-se 
em respeito durante a deposição das coroas de flores, que o toque dos clarins envolveu, 
junto daquele túmulo que a todos remete para as agruras do campo de batalha, antigo 
ou moderno, local de sofrimento e de valentia, na defesa dos valores pátrios, em diver-
sas épocas da História portuguesa.
Antes, na prestação de honras militares, em frente à fachada principal do Mosteiro, o 

general CEMGFA Pina Monteiro lembrara as famílias dos combatentes, o sofrimento dos 
que, longe de casa, deram tudo pelo país. Falou das viúvas e dos órfãos e os militares que 
actualmente asseguram a participação portuguesa em missões de manutenção da paz 
no estrangeiro, integrados em forças internacionais.
O CEMGFA sublinhou que “a Condição Militar é a base do funcionamento da Instituição 
Militar”, lembrando a confiança e a credibilidade das Forças Armadas. “As chefias mili-
tares assumem a plenitude da Condição Militar, sejam quais forem as reformas estrutu-
rais nas Forças Armadas”, concluiu, antes de passar revista às tropas em parada.
O presidente da Liga dos Combatentes, general Chito Rodrigues, agradeceu a presen-
ça de todas as individualidades que participaram na cerimónia, destacando o general 
Ramalho Eanes, antigo Presidente da República e ex-comandante supremo das Forças 
Armadas, e referiu que “a sua estimulante presença na Batalha, no Dia do Combatente, 
respondendo afirmativamente ao nosso convite, honra os combatentes e dá a esta ceri-
mónia a importância e o relevo que merece. Reconforta-nos termos connosco o comba-
tente que Portugal inteiro respeita e admira”.
Depois de também saudar a secretária de Estado adjunta e da Defesa Nacional, Berta 
Cabral, por representar o Governo na cerimónia, o presidente da LC resumiu os “sen-
timentos antagónicos” da tristeza da partida, do medo da guerra, e da honra do dever 
cumprido, num “dia de soldados, heróis e santos”, de soldados desconhecidos e anóni-

Especial Dia do Combatente
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A memóriA que não podemos perder

Entre as antigas fardas, medalhas e condecorações, símbolos desse espírito de 
corpo que envolve todos os antigos combatentes, destaca-se o brio daquele que 
transporta o guião de fundo azul, com todas as cores da ADFA, um homem de 
72 anos de idade, que caminha envergando a responsabilidade da representação 
oficial da ADFA, há cerca de 25 anos, nas cerimónias do Dia do Combatente, junto 
ao Mosteiro de Santa Maria da Vitória, na Batalha.
É o associado Asdrúbal Fortes Jorge, sargento-chefe e fuzileiro especial que se 
apresenta de casaco com as medalhas que evocam o seu combate e o seu sofri-
mento em África.
“São um pouco do meu sangue e da minha vida enquanto homem que defende a 
Pátria sempre”, diz sorrindo e com a simplicidade de alguém que não quer deixar 
morrer a memória.
Foi agraciado com uma Cruz de Guerra de segunda classe e com as medalhas 
de Mérito Militar de quarta classe, de Comportamento Exemplar Prata, duas de 
Campanha (Guiné) e a Medalha de Cobre dos Socorros a Náufragos. No peito falta 
ainda a dos Mutilados em Campanha.
Nasceu em Montes, Alcobaça, e pertence ao Núcleo local da ADFA, ligado à Dele-
gação de Lisboa.
Num encontro que classifica de amigos e de camaradas, em que participam mui-
tos associados da ADFA, há muito tempo para partilhar pensamentos e recorda-
ções. E são muitos os que se juntam em torno deste associado.

Aquele homem que se destAcA com o Azul dA AdFA
O assOciadO asdrúbal JOrge falOu cOm O elO. a dedicaçãO à assOciaçãO e O amOr à Pátria sãO O mOtOr da sua ParticiPaçãO em cada dia 
dO cOmbatente, nO mOsteirO da batalha, desde há 25 anOs.

mos. Chito Rodrigues afirmou que esta evocação tradicional “reforça o nosso conceito 
de Pátria”.
O coronel António Henriques, depois da participação do Coro da Cruz Vermelha Portu-
guesa, na alocução que proferiu junto ao Túmulo do Soldado Desconhecido, deixou um 
pedido “para que os que caíram em África venham para aqui, para este altar da Pátria”, 
pois “é essa a maneira de preservar a memória de um povo”.
“Podemos dizer à juventude que os que defendem os interesses nacionais têm o nosso 
carinho”, afirmou, acrescentando: “ai do País, se perder a memória histórica, pois perde 
o direito à própria independência”.
O presidente da ADFA, José Arruda, representou a Associação, acompanhado pelo vice-

-presidente Garcia Miranda e pelos associados que, como Asdrúbal Jorge, sempre fa-
zem questão de não faltar. José Arruda refere que “para que a memória não seja curta, é 
importante a evocação do Dia do Combatente, também para que os deficientes milita-
res e antigos combatentes em geral tenham o apoio que os da Primeira Grande Guerra 
não tiveram, pois foram remetidos ao esquecimento e à pobreza”.
No Museu das Oferendas ficou inscrita no “Livro de Ouro” da Liga dos Combatentes 
mais uma evocação do Dia do Combatente.
O evento culminou com um almoço de confraternização no Regimento de Artilharia 4, 
em Leiria.

É com orgulho que Asdrúbal Jorge é, há tanto tempo, portador do Guião da ADFA 
nestas cerimónias. “É uma honra para a nossa gente, para a nossa Casa que é a 
ADFA”, resume emocionado.
Neste dia tão especial, lembra-se e conta emocionado ao ELO que foi ferido no 
mato, durante a Guerra Colonial, na Guiné, tendo sido evacuado para o Hospital 
da Marinha, em Lisboa, três meses depois de ficar ferido, “com a barriga aber-
ta, embrulhado num lençol, quando já só pesava 38 quilos e quando não podia 
andar”. Mas resistiu, lutou uma vez mais, desta vez contra a morte, no hospital, 
sobreviveu e conheceu a ADFA. Através de um amigo tornou-se no associado que 
até hoje é assíduo nas Assembleias-Gerais da Delegação de Lisboa e nas Nacio-
nais, participando também nos convívios que a ADFA realiza.
Durante a conversa com o ELO, deixou uma mensagem aos associados: “conti-
nuamos juntos e unidos pela nossa ADFA!”
Refere que a ADFA é uma segunda família, onde tem amigos e antigos camaradas 
de armas. Da Associação recebe a “força para avançar”, refere, sempre com res-
posta pronta e decidida, no aprumo incontornável com que simples mas orgulho-
samente se apresenta em cada Dia do Combatente.
O ELO e a ADFA saúdam a dedicação deste associado e cumprimentam nele todos 
os que, representando a ADFA, defendem a memória, para preservação dos inalie-
náveis direitos dos deficientes militares.
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Delegações

A Delegação de Bragança participou, no dia 31 de março, na 1ª Jornada da Rede Social 
de Bragança- Novos Desafios de Intervenção Local.
Estas jornadas foram promovidas pelo Conselho Local de Ação Social (CLAS) do qual 
a ADFA faz parte e tiveram como objetivo discutir em conjunto os principais problemas 
socias do concelho, a fim de atualizar o Plano de Desenvolvimento Social para 2015-
2017, no sentido de identificar, priorizar e definir objetivos de intervenção social de for-
ma articulada e participada, no contexto do novo quadro comunitário.
O tema debatido foi o envelhecimento. Conclui-se que há mais de 8.200 pessoas com 
mais de 65 anos no concelho e que ocorreu um aumento dos casos de demência.
Os lares não têm, neste momento, lista de espera, o que quer dizer que há resposta rápi-
da em caso de necessidade de institucionalizar os utentes. No entanto, há vontade, por 
parte dos idosos, de permanecer o mais tempo possível nas suas casas. Mas a falta de 
apoios domiciliários e atividades de lazer para os mais ativos é uma das questões que 
preocupa os nossos idosos.
“Há sem dúvida um grande caminho para percorrer, no entanto, com o apoio e esforço 
de todos, vamos conseguir ter melhor qualidade de vida no Distrito de Bragança”, salien-
ta o presidente da Delegação, Domingos Seca.

1ª Jornada da Rede Social  
de Bragança

bragança

5ª Edição da Feira de Emprego, 
Educação e Solidariedade
À semelhança do ano anterior, a ADFA de Bragança vai participar na 5ª Edição da Feira 
do Emprego, Educação e Solidariedade. O certame decorrerá nos dias 7 e 8 de maio, das 
10h00 às 22h30, no Jardim António José de Almeida e zona envolvente, em Bragança.
Depois do sucesso dos anos anteriores, pretende-se com esta iniciativa colocar à dispo-
sição da comunidade um evento que aproxime as vontades e necessidades das empre-
sas, instituições sociais e cidadãos do concelho.
Os Órgãos Sociais da Delegação convidam todos os associados a visitarem este evento. 
Porque “só quem aparece não será esquecido e nós não queremos de maneira alguma 
que a sociedade nos esqueça…”

40º Aniversário da Delegação de 
Bragança
A Delegação de Bragança informa que o almoço de comemoração do 40º Aniversário da 
Delegação será realizado no próximo dia 21 de junho (domingo), em Bragança.
Os Órgãos Socias da Delegação apelam à forte participação dos associados e seus fami-
liares, porque “a união faz a força e unidos somos sempre mais fortes”.
Para fazer a sua inscrição os interessados devem dirigir-se às instalações da Delegação 
ou comunicar através do 273 322 412 ou do 968 248 060.  

Passeio “Um dia Fora”
A Direção da Delegação de Famalicão informa todos os associados que as inscrições 
estão abertas para a participação no passeio “Um dia Fora”, que se realiza no próximo 
dia 18 de julho, com destino a Valença.
As inscrições podem ser efetuadas na Sede da Delegação ou no Núcleo de Guimarães. 
Serão consideradas pela ordem de inscrição e tendo em conta a capacidade do auto-
carro.

Associados com quotas atraso
Vão ser enviadas cartas para os associados com quotas em atraso, residentes na zona de influência da Dele-
gação de Famalicão, com documento que comunica os dias e locais onde vão efectuar-se as reuniões. 
“A ADFA e a Delegação de Famalicão precisam de ti; e tu precisas da ADFA”.

Aniversário da Delegação
A Direção da Delegação de Famalicão convida todos os associados e seus familiares e 
amigos a participar na comemoração do 41º Aniversário da Delegação.
O almoço-convívio será no Restaurante Dan José, Penha, Guimarães.
As inscrições devem ser efectuadas na Delegação ou no Núcleo de Guimarães, dentro 
dos respectivos horários e dias de funcionamento, impreterivelmente até às 17h00 do 
dia 15 de maio.

viseu

Escolas
Guerra Colonial, 25 de Abril e ADFA nas escolas da região de Viseu. Até ao dia 21 de abril 
os associados estiveram no Agrupamento de Escolas de Viseu Sul, em Silgueiros, e no 
Agrupamento de Escolas de Vouzela, como já é tradicional há vários anos.
“É muito importante a ida às escolas para falar do que foi e é, hoje, a nossa História. 
Portugal ao nível da Direção-Geral de Escolas devia fazer constar nos manuais escolares 
esta temática da Guerra Colonial, do 25 de Abril e também desta grande instituição que 
é a ADFA. Porque não?”, é o desafio que o presidente da Delegação de Viseu lançou.

Batalha de La Lys
Os representantes da Delegação de Viseu participaram nas comemorações e nas ce-
rimónias do 97º aniversário da Batalha da La Lys, no dia 8 de abril, em Viseu. Houve 
missa de sufrágio pelos mortos em combate, na Igreja de Santo António, seguida de 
uma deposição de coroa de flores junto do Monumento aos Mortos da Grande Guerra e 
romagem ao cemitério de Viseu, onde também foram prestadas homenagens aos mor-
tos em defesa da Pátria.
No dia 9 de abril, Dia do Combatente, a Delegação de Viseu esteve no Mosteiro da Bata-
lha, pelos mesmos motivos, mas a nível nacional, com almoço na Pia do Urso, em São 
Mamede, com passagem por Fátima, altar da fé.

Peregrinação a Fátima
Integrada na Peregrinação Militar a Fátima, em parceria com a Liga dos Combatentes, 
a Associação dos Deficientes das Forças Armadas- Delegação de Viseu está a organizar 
uma excursão para o dia 19 de junho (sexta-feira), com saída em frente ao Quartel RI-
14, às 7h00 manhã, rumo a Fátima, onde o grupo permanecerá algumas horas. Haverá 
participação na missa e um almoço partilhado, para quem pretender. De tarde, haverá 
passagem pela praia da Nazaré, antes do regresso a casa.
O preço é de 15,00 euros por pessoa.
Inscrições na Delegação de Viseu.

Direitos
Em reunião de Direção foi analisada a situação do direito à assistência médica das espo-
sas e das viúvas dos deficientes militares.
A Delegação de Viseu sabe que a Direção Nacional está a acompanhar e defender a 
assistência médica para todas as mulheres, como constava anteriormente na Lei. Acon-
tece que a vontade do Governo conferir o direito à assistência médica, mas as mulheres 
têm que efetuar descontos para o IASFA/ADM.
“Esta Direção da Delegação apela à Direção Nacional para que tudo faça para as mu-
lheres terem a assistência médica igual aos seus maridos, deficientes militares. É justo, 
digno e reconhecido que assim seja!”

famalicão
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A ADFA demonstrou, na Assembleia-Geral Nacional Ordinária realizada nas instalações 
da Academia Militar – Amadora, no dia 18 de abril, que está mobilizada em torno da luta 
pelos direitos dos deficientes militares, com especial enfoque para a saúde e cuidados 
relacionados com a terceira idade e envelhecimento/agravamento de deficiências.
A Mesa da Assembleia-Geral Nacional coordenou os trabalhos e cumpriu-se um minuto 
de silêncio pelos associados falecidos.
Aprovada a ata da reunião da AGNO anterior foram também apresentados, discutidos e 
aprovados o Relatório de Atividades do Conselho Nacional e a Execução do Orçamento 
da ADFA relativo ao exercício de 2014.
Os associados deliberaram também aprovar o Relatório Operacional e Contas da Dire-
ção Nacional e respetivo Parecer do Conselho Fiscal Nacional, referente ao exercício de 
2014.
Na discussão deste ponto da ordem dos trabalhos, o presidente da DN, José Arruda, 
chamou a atenção para a frase “A Força Justa das Vítimas de uma Guerra Injusta” que 
esteve projetada em ecrã gigante durante toda a sessão, sublinhando que “nada é ad-
quirido ou garantido e que as coisas são cada vez mais difíceis, mas a esperança que nos 
assiste está na grande participação associativa”.
O CFN leu o seu parecer sobre as Contas de 2014 e referiu que “é urgente a revisão 
dos Estatutos”, devendo também ser “revistas as bases do sistema de contabilidade da 

ADFA”, mesmo ao nível informático, para atualização e otimização do trabalho. O CFN 
propôs á Assembleia de um voto de louvor à DN, “pela forma como tem dirigido a ADFA, 
nomeadamente o seu presidente José Arruda”.
O Grupo de Missão também esteve na mesa da AGNO, tendo sido apresentado o seu 
Relatório que também foi aprovado por unanimidade e aclamação.
A AGNO aprovou ainda uma proposta dos OSN para que o Grupo de Missão continue a 
auxiliar a ADFA, em termos de consultadoria e acompanhamento, para encontrar as so-
luções que respondam às questões levantadas sobre o funcionamento da Associação.
As questões ligadas às reivindicações legislativas foram outro dos aspetos dos traba-
lhos, fazendo-se um ponto da situação relativo ao processo de reparação moral e mate-
rial devido aos deficientes militares. Os documentos apresentados foram aprovados por 
unanimidade e aclamação, bem como foi aprovado um voto de reconhecimento á Aca-
demia militar – Pólo da Amadora, pela cedência do espaço para a realização da AGNO.
Foram ainda prestadas informações de caráter geral, nomeadamente sobre as Come-
morações do 41.º Aniversário da ADFA. O presidente da DN informou que o ministro da 
Defesa Nacional acedeu ao convite da ADFA para presidir à Sessão Solene do Aniversá-
rio, em Lisboa, no dia 14 de maio próximo, e acrescentou que a Associação será recebida 
em audiência pelo Presidente da República no dia 18 de maio.

AssembleiA-GerAl NAcioNAl ordiNáriA

Grande participação associativa reforça o trabalho da ADFA

destaque aGno
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Destaque AGNO

Na sequência das decisões aprovadas nas anteriores AGN, nomeadamente a de 06NOV2010, na 
Academia Militar, na Amadora, a de 14ABR2012, na Universidade de Coimbra, a de 22ABR2013, 
no Colégio Militar, em Lisboa e a de 12ABR2014, no Porto, a DN vai continuar a trabalhar no sen-
tido da execução das deliberações junto do Ministério da Defesa Nacional e de outros órgãos de 
soberania.
Como linhas orientadoras e assente nos valores ideais da ADFA – liberdade, pluralismo, participa-
ção, solidariedade, coesão e unidade – a DN propõe que esta AGNO aprove:
CARTA MAGNA
A defesa dos direitos já consagrados e reconhecidos, considerando o DL 43/76, de 20JAN, como 
um estatuto intocável bem como toda a legislação aplicável aos defi cientes militares – princípios a 
consignar no documento/proposta de Carta Magna – Anexo
 PLANO DE APOIO AOS DEFICIENTES MILITARES
Adotar como política de reabilitação da ADFA, o documento apresentado ao MDN – Ministério 
da Defesa Nacional, nesta fase de envelhecimento em que os defi cientes militares se encontram, 
“Serviços de Reabilitação e Assistência aos Defi cientes Militares – Modelo e Estratégia de Opera-
cionalização”, elaborado com o apoio científi co do CRPG – Centro de Reabilitação Profi ssional de 
Gaia – Anexo II;
No dia 28MAR2015 foi aprovado, em Conselho Nacional, o documento/proposta sobre o envolvi-
mento e adesão da ADFA no desenho e implementação do PADM – Plano de Ação para Apoio aos 
Defi cientes Militares, que concretize operacionalmente o previsto no DL 43/76, de 20JAN – Anexo 
III;
A ADFA propõe, como entidade a mobilizar para organizar, implementar e gerir o dispositivo de 
apoio e de reabilitação aos defi cientes militares, o CRPG, dadas as suas competências especiali-
zadas nos domínios em causa, a sua relação com os defi cientes militares e a sua ligação à ADFA;
Reforçar a garantia da qualidade e dignidade do atendimento, tratamento e acompanhamento 
dos defi cientes militares no HFAR – Hospital das Forças Armadas, polos de Lisboa e Porto, bem 
como nos Centros de Saúde Militar de Coimbra e Évora;
Propor ao Diretor do HFAR e aos subdiretores dos polos de Lisboa e Porto a realização de ações de 
sensibilização e formação para a temática da condição específi ca de defi ciente militar;
Reforçar e fortalecer, na área da reabilitação, todas as medidas que visem o melhoramento do 
processo de fornecimento e/ou substituição de produtos de apoio e dispositivos médicos, salva-
guardando-se o princípio da livre escolha;
LAR MILITAR DA CRUZ VERMELHA PORTUGUESA
a) Garantir que o Lar Militar da Cruz Vermelha Portuguesa (LMCVP) seja um equipamento social, 
a funcionar num contexto de residência assistida para os grandes defi cientes, no âmbito do DL 
43/76, de 20JAN (n.º 5, do art.º 15.º), Despacho homologatório do Secretário de Estado da Defesa 
Nacional, de 29NOV1996 (Regulamento do LMCVP) e Despachos do Secretário de Estado da De-
fesa Nacional e dos Assuntos do Mar, de 18JUL2006 e 30MAI2007;
b) No exercício do direito de participação como membro do Conselho Consultivo do LMCVP, a 
ADFA deve acompanhar e exigir o estrito cumprimento das competências do Conselho;
c) De acordo com o Conselho Consultivo do LMCVP, de 11DEZ2014, a ADFA deve analisar e propor 
alterações ao Regulamento do LMCVP face ao agravamento das defi ciências, envelhecimento e 
desestruturação familiar.
DEFICIENTES MILITARES RESIDENTES NO ESTRANGEIRO
A regulamentação da legislação aplicável aos deficientes militares oriundos e residentes nos PALOP 
– Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa e outros países estrangeiros para efeitos de acesso à 
assistência médica, medicamentosa e protésica e também de acolhimento em Portugal.

QUESTÕES LEGISLATIVAS
DEFICIENTES MILITARES
a) Atribuição do abono suplementar de invalidez aos defi cientes militares em serviço com menos 
de 60% de incapacidade;
b) Abertura de prazo para revisão de processo por agravamento das lesões aos defi cientes mili-
tares em serviço (pensionistas de invalidez, GDFA – Grande Defi ciente das Forças Armadas e GD-
SEN – Grande Defi ciente do serviço Efetivo Normal);
c) A aplicação do n.º 1, do art.º 12.º, do CIRS – Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Singulares, aos defi cientes em serviço abrangidos pelo art.º 127.º, do Estatuto da Aposentação, 
com efeitos a 01JAN2009;
d) Reabertura do prazo para a qualifi cação como DCFA – Defi ciente Civil das Forças Armadas, ao 
abrigo do DL 319/84, de 01OUT;
e) A reposição do cálculo do abono e prestação suplementar de invalidez pela RMMG –
 Remuneração Mínima Mensal Garantida;
f) A não aplicação do regime do DL 503/99, de 20NOV, aos defi cientes militares do SMO – Serviço 
Militar Obrigatório;
g) Não exigibilidade do título de habilitação legal para a condução para o DFA usufruir do ISV – Im-
posto Sobre Veículos;
h) Pugnar para que o grau de incapacidade relevante para efeitos de qualifi cação como GDSEN 
seja alterado para 60%;
i) Exigir a aplicação do DL 233/2007, de 19JUN, aos DFA com o posto de furriel, com efeitos a 
01JAN2002;
j) Que a CGA – Caixa Geral de Aposentações efetue o cálculo do suplemento de serviço de para-
quedista aos DFA com base em 36 anos de serviço;
l) Que a ADFA reivindique junto do CEME – Chefe do Estado-maior do Exército a indicação de um 
serviço capaz de dar resposta às dúvidas dos DFA sobre a aplicação do DL 296/2009, de 14OUT;
m) Clarifi cação dos conceitos de “serviço de campanha ou campanha”, “circunstâncias direta-
mente relacionadas com o serviço de campanha” e “risco agravado equiparável ao defi nido nas 
situações revistas” anteriormente;
n) Acompanhar o trabalho desenvolvido pela equipa de projeto do MDN – Ministério da Defesa 
Nacional, para o redesenho do processo de qualifi cação como DFA, no sentido da tramitação do 
processo nunca exceder o prazo de dois anos;
o) Região Autónoma dos Açores: que aos defi cientes militares, benefi ciários titulares da ADM, no 
regime especial PRT 1034/2009, de 11SET, que residem na Região Autónoma dos Açores, não se-
jam restringidos os seus direitos, nomeadamente no que concerne à realização de meios comple-
mentares de diagnóstico, em virtude da entrada em vigor da PRT 51/2014, de 30JUL.
CÔNJUGE/UNIDO DE FACTO OU VIÚVA DE DEFICIENTE MILITAR
a) Pugnar para que a PPS – Pensão de Preço de Sangue não esteja sujeita ao controlo de rendi-
mentos;
b) Que a aplicação do n.º 1, do art.º 12.º, do CIRS, quanto à transmissibilidade de pensão, tenha 
efeitos pelo menos a 15MAR2014 (data em que a transmissibilidade de pensão fi cou excecionada 
da CES – Contribuição Extraordinária de Solidariedade);
c) Manutenção na ADM – Assistência na Doença aos Militares dos cônjuges/unidos de facto quan-
do no exercício de funções com descontos para a Segurança Social (anterior Regime Protocolado).
d) Pugnar para que a CGA, no caso de morte de pensionistas de invalidez no exercício de funções 
públicas, proceda ao cálculo das pensões, a que a viúva/unido facto tem direito, em separado 
(transmissibilidade de pensão + pensão de sobrevivência).
e) Que as pensões das viúvas/unidas de facto atribuídas por morte do defi ciente militar e que se 
encontram degradadas devem ser revistas.
IASFA – INSTITUO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS
a) Pugnar pela inscrição dos pensionistas de invalidez como benefi ciários do IASFA;
b) A ADFA deve continuar a reivindicar para que seja aceite como membro efetivo do Conselho 
Consultivo do IASFA.
PARTICIPAÇÃO
a) Potenciar as competências do CCADFA – Conselho Consultivo para os Assuntos dos Defi cien-
tes das Forças Armadas, a quem incumbe as políticas de reabilitação dos defi cientes das Forças 
Armadas;
b) Que a DGRDN – Direção-geral de Recursos da Defesa Nacional monitorize o processo de reabi-
litação dos defi cientes militares;
c) Potenciar a participação da ADFA enquanto membro do Conselho Consultivo do Observatório 
da Defi ciência e Direitos Humanos que visa a monotorização da aplicação da Convenção dos Di-
reitos das Pessoas com Defi ciência;
d) Manter e reforçar a participação da ADFA, em colaboração solidária com o Movimento das Pes-
soas com Defi ciência, na defi nição e implementação da Política Nacional de Reabilitação.

Processo reinvidicativo aprovado pela Assembleia-Geral Nacional

A lei do IRS prevê que os contribuin-
tes possam consignar 0,5% deste 
imposto a instituições religiosas, de 
solidariedade social ou a pessoa co-
letiva de utilidade pública. A ADFA 
está enquadrado neste última cate-
goria de instituição e os associados 
e amigos da associação poderão 
confi rmar aquela percentagem do 
valor do IRS liquidado à ADFA, bas-
tando para isso indicar no Anexo H – 
NIF 500 032 246 E DESDE JÁ O NOSSO Obrigado
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25 de Abril Sempre

A ADFA comemorou o 25 de Abril através da realização de uma conferência proferida 
pelo presidente da Associação 25 de Abril e Capitão de Abril, coronel Vasco Lourenço, 
pelas 15h00, do dia 17 de Abril, na Sede Nacional, Auditório Jorge Maurício, em Lisboa.
Jaime Ferreri, da MAGN, deu as boas-vindas ao conferencista e aos participantes, termi-
nando a sua intervenção com a leitura do poema “Fizeram de Mim Soldado”.
O presidente da DN, JoséArruda, lembrou que a ADFA também nasceu com a Revolução 
de Abril e saudou os iniciadores da Associação.
“O ar que respiramos nesta casa é o da Liberdade, graças aos Capitães de Abril e à sua 
coragem”, referiu e acrescentou que “um Capitão de Abril pode e deve falar onde quiser 
e quando quiser”.
O associado Lavouras Lopes evocou o empenho do MFA e do Conselho de Revolução 
que, em 1982, aprovou o diploma sobre a saúde dos defi cientes militares, na véspera 
da sua extinção. Referiu que na última reunião com Vasco Lourenço, então membro do 
Conselho de Revolução, que decidiu, afi nal, a publicação daquele diploma que estabele-
ceu o direito à assistência médica extensiva aos defi cientes em serviço na ADM.
Lavouras Lopes era o presidente da ADFA à altura daqueles acontecimentos e lembrou 
que o presidente da A25A “foi a garantia de que a Revolução não fosse apagada”.
Vasco Lourenço iniciou a sua intervenção dizendo que “a partir de certa altura, com 
o agravamento de um problema em campanha, passei a ter o estatuto de DFA”, o que 
suscitou a pronta reação de apresentar-lhe o formulário de candidatura a associado da 
ADFA e uma salva de palmas bem disposta.
O coronel Vasco Lourenço afi rmou que “a responsabilidade pela existência da guerra 
não pode ser imputada às Forças Armadas mas ao Poder” e sublinhou que “a continui-
dade da Guerra Colonial é a justifi cação para fazer a Revolução”.
“A ADFA, criação vossa, deve sentir-se orgulhosa pela sua história em defesa dos legí-
timos direitos dos DFA e pela postura que tem tido sobre os valores de Abril”, afi rmou.

O presidente da Associação 25 de Abril salientou ainda que “a crise de valores tem vindo 
a acentuar-se, muito mais grave do que a crise fi nanceira que assola o país”, referindo-se 
também ao facto de, uma vez mais, a A25A não aceitar ir à assembleia da República”, 
uma vez que não pode usar da palavra.
Perante a análise da situação atual do País, Vasco Lourenço alertou que “não é nada 
desejável a rutura violenta” e reafi rmou que “é através das eleições e dos mecanismos 
democráticos que terá que ser dada a rutura”.
Finalizou respondendo às questões dos associados, altura em que referiu que “a opera-
ção “Fim Regime” foi a mais efi caz e melhor planeada das Forças Armadas portuguesas, 
em toda a nossa História”, em contexto revolucionário.
Num desabafo, Vasco Lourenço lembrou que “Portugal só tem um elemento de política 
externa: a Instituição Militar”, com a participação em missões internacionais e lamentou 
que, no entanto, a Condição Militar tem sido maltratada e está “praticamente destruída”. 
Defendeu que a passagem pelas fi leiras devia fazer parte da formação de cada cidadão.
“Assinalar o 41º aniversário do 25 de Abril na nossa Associação, com uma conferência 
intitulada “25 de Abril-Hoje”, constitui para os defi cientes das Forças Armadas motivo de 
regozijo, pelo facto de esta data pôr fi m à Guerra Colonial, que consumiu o melhor dos 
sonhos da juventude portuguesa das décadas de 60 e 70 do Século XX, que foi chama-
da, com sofrimento dor e sangue, a fechar o Ciclo do Império”, referiu a Direção Nacional 
da ADFA.
Os dirigentes da Associação realçaram que “sabemos que o sacrifício exigido aos jovens 
portugueses que combateram em África no cumprimento do serviço militar obrigatório, 
converteu-se numa das razões fortes, desencadeadora da consciência dos Capitães de 
Abril, para pôr termo à Guerra Colonial e restabelecer a democracia, que permitiu que os 
valores da liberdade, levassem ao direito de associação e de manifestação da cidadania”.

41º ANIVERSÁRIO DO 25 DE ABRIL NA ADFA

Vasco Lourenço em conferência “25 de Abril Hoje”
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A Equipa de ciclismo ADFA-Tortas de Azeitão, continua 
a representar a Delegação de Lisboa sempre que pode, 
mesmo que seja só com dois ou três elementos, o que 
acontece algumas vezes por impossibilidade de alguns. O 
que é preciso é inscrever o nome da ADFA e marcar pre-
sença.
No mês de março houve duas participações, qualquer de-
las no Alentejo, em Vila Verde de Ficalho e Moura. Convi-
tes feitos nas provas de Aguiar e Barrancos que a equipa 
aceitou e cumpriu, sendo o evento em Ficalho no dia 15 e 
em Moura no dia 29 de março.
Estas duas provas não foram de caráter competitivo. 
Qualquer das organizações optou pelo sistema de pas-
seio guiado, com 50km de distância, onde se seguiu em 
trajeto devidamente marcado,  de 10 em 10 km havia uma 
paragem para esperar pelos mais atrasados para que a 
chegada se fizesse com todos os participantes e num só 
pelotão.

Estes eventos guiados sem o espirito competitivo tam-
bém têm algo de interessante, pois são mais abertos à 
camaradagem, embora tenham algumas partes de ple-
no esforço nas subidas íngremes, em que todos querem 
mostrar as suas qualidades de trepador e nessas alturas 
“é só trepar por ali acima, acabam as conversas da treta e 
só se ouve o som ofegante de cada um a respirar por tudo 
quanto é buraco”.
Vencidas as montanhas, há sempre um estender do pe-
lotão que mais parece uma longa procissão, até os guias 
darem novamente o sinal de paragem para reunir e espe-
rar pelos mais atrasados para recomeçar tudo em grupo 
homogéneo.
Estes passeios também têm a missão de angariar novos 
praticantes, que ao experimentarem, tomam o gosto, 
pois “são picados pelo bichinho da modalidade e nunca 
mais se curam”.
Assim vai a equipa de BTT, que é a mesma do ciclismo de 

estrada, vertente que tem o início da época forte, em Abril, 
embora vão sendo organizadas algumas provas no mato 
durante todo o ano, como por exemplo, uma das provas 
rainhas do BTT que se realiza em Cabeça Gorda, Beja, no 
dia 24 de maio, para a qual a equipa já se inscreveu.
Espera-se uma época de estrada forte, porque cada vez 
se realizam mais eventos para todos os escalões etários, 
para que a ADFA continue a ser representada e lembrada, 
como é intenção da equipa.
Empenhados em dar continuidade à prática desta moda-
lidade estão os quatro atletas associados da ADFA: José 
Lopes, José Santos, José Luís e Joaquim Filipe. Há mais 
alguns, que de vez em quando aparecem, sempre bem-
-vindos, e outros associados que queiram praticar a mo-
dalidade e juntar-se à equipa, é só aparecerem.
       
 
    Farinho Lopes

CiClismo na aDFa

Pedalar na Primavera é saudável

O atleta leonino Norberto Mourão juntou-se à restante equipa nacional de Canoagem, 
em Racice, na República Checa, para participação no Campeonato da Europa de Veloci-
dade - Canoagem.
Estiveram representados um total de 36 países e o paracanoista do Sporting competiu 
na Categoria de K1 200 metros KL2, procurando avaliar o seu nível atual, com vista à 
participação no Mundial agendado para Agosto deste ano.
Norberto Mourão realizou dois treinos na pista de Racice, tendo sido avaliado nos dias 
anteriores à participação no campeonato europeu, antes do controlo da sua embarca-
ção.
As eliminatórias iniciaram-se no dia 1 de maio, decorrendo as finais no dia seguinte, 2 de 
maio, aquando do fecho desta edição.

Atleta do Sporting no Europeu  
de Canoagem

AUDITÓRIO 
JORGE MAURÍCIO
SEDE NACIONAL DA ADFA

COLÓQUIOS
EXPOSIÇÕES FESTAS

REUNIÕES DE CONDOMÍNIO
Contactos: Serviço de Apoio Financeiro

Tel.: 21 751 26 14  | Fax: 21 751 26 69 | Mail: saf@adfa-portugal.com

JORGE MAURÍCIO
SEDE NACIONAL DA ADFA

120 lugares
+

Instalação sonora
e de projecção

(possibilidade de gravação
dos eventos)

Desporto
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A editora A Esfera dos Livros lançou, no dia 21 de abril, na loja FNAC do Centro Comercial 
Colombo, em Lisboa, uma nova edição sobre o confl ito no Ultramar: “O Outro Lado da 
Guerra Colonial”, da jornalista Dora Alexandre, com um olhar diferente sobre os anos que 
os militares portugueses passaram em África, relatando histórias divertidas, caricatas 
e insólitas.
Que realidade encontraram os militares portugueses num continente distante e desco-
nhecido? O que faziam no tempo livre? Que peripécias viveram?
A autora entrevistou mais de meia centena de combatentes, alguns associados da ADFA, 
e também alguns artistas, que partilharam vivências paralelas ao confl ito armado.
Entre os combatentes entrevistados, contam-se caras conhecidas do meio artístico 
como os atores Rui Mendes, Vítor Norte, João Maria Pinto, Domingos Machado (Bel-
le Dominique) ou João Mota, e ainda Manuela Maria, Io Apolloni, Rodrigo e Octávio de 
Matos, que atuaram em África para entreter os militares. Entre os elementos ligados à 
ADFA que foram entrevistados estão os associados Lopes Dias, Carlos Pereira ou Fari-
nho Lopes, cuja fotografi a ilustra a capa do livro.
A apresentação contou com a participação de José Arruda, presidente da Direção Na-
cional da ADFA, e do jornalista Joaquim Furtado, autor da série documental “A Guerra”. 
A ADFA saúda a jornalista Dora Alexandre pela autoria desta obra que contribui para a 
História recente de Portugal.

“O Outro Lado da Guerra Colonial”
NOVO LIVRO

Encontro dos combatentes da CCav 1730 / BCav 1923
Moçambique 1967-69
Dia 27 de junho, em Fátima, Restaurante Floresta
Confi rmações: até 10 de junho
Contactos: Ferreira – 243 420 021 / 916 872 493 / cris.duke13@
hotmail.com; 
Gregório – 249 770 271 / 938 777 173

Este ano, o XXVII Encontro de Amigos da CCaç 2422 será 
nos dias 5 e 6 de junho de 2015, em Tondela, no hotel S. 
José, Av. Francisco Sá Carneiro (ao lado do estádio de 
futebol). 
Confi rmações até 15 de maio, através do endereço ele-
trónico raulpinto55@hotmail.com ou TM 916 209 223, ou 
antoniopaisferreira@gmail.com ou TM 964 508 000.

ADFA será recebida pelo Presidente 
da República

Notícias

No próximo dia 18 de maio, a ADFA será recebida em audiência concedida pelo Presi-
dente da República, comandante supremo das Forças Armadas, no Palácio de Belém, 
em Lisboa.

Dia de Portugal - 10 de Junho
Presidente da República designou a cidade de Lamego sede em 2015 das Comemora-
ções do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

O Dia Mundial da Saúde foi evocado no auditório do Edifício Novo da Assembleia da Re-
pública, no dia 15 de abril. A ADFA participou, representada pelo presidente da DN, José 
Arruda.

Dia Mundial da Saúde

O presidente da Direção Nacional da ADFA, José 
Arruda, e o coronel Carlos Matos Gomes, que re-
presentou a Associação 25 de Abril, participaram no 
programa “Grande Reportagem” emitido no Porto 
Canal, pelas 23h00 do dia 22 de Abril, subordinado 
ao tema do 25 de Abril. 
“41 anos depois, o que fi cou do 25 de Abril” foi o 
mote da conversa televisiva que foi emitida em for-
mato de grande entrevista pelo canal portuense.
Veja no site da ADFA a emissão integral do progra-
ma, através do link:
http://portocanal.sapo.pt/um_video/hmuTL-
7zv6BbFgwHvizN3

ADFA no Porto Canal

28ªAssembleia-Geral da FMAC 
na Polónia
De 31 de agosto a 5 de Setembro terá lugar a 28ª Assembleia-Geral da FMAC, na Poló-
nia. A ADFA será representada pelo presidente da Direção Nacional, acompanhado pelo 
representante para a área internacional.

Reunião com INR
A ADFA esteve reunida com o director do INR, José Serôdio, no passado dia 16 de abril, 
nas instalações do Instituto, em Lisboa.
Na reunião foram abordados os seguintes assuntos: Questão do IAS – Lei n.º 53–
B/2006 (OE 2007); IRS – pagamento dos retroativos a janeiro de 2009 para os defi -
cientes militares, pensionistas de invalidez na prestação do serviço militar; Exigibilidade 
do título de condução aos DFA; “Projetos de Desenvolvimento de Intervenção Social da 
ADFA – Uma Rede Solidária”; Programa Nacional de Financiamento a Projetos pelo INR 
2015; Registo da ADFA como ONGPD.
A ADFA esteve representada pelo presidente da DN, José Arruda, pela responsável pelo 
Serviço Jurídico Nacional, Helena Afonso, e pela coordenadora do Serviço de Apoio So-
cial Nacional, Natércia Raposo.
O presidente da DN solicitou o apoio do INR para as matérias apresentadas pela ADFA, 
“porque os defi cientes militares estão já na terceira idade, com o agravamento das suas 
defi ciências”.
A ADFA convidou o director do INR para visitar a Sede Nacional e a Delegação de Lisboa.

ADFA na Comissão Parlamentar 
de Defesa Nacional
A ADFA foi recebida pela Comissão Parlamentar de Defesa Nacional, no dia 21 de abril, 
fazendo-se um ponto de situação sobre o Plano de Ação para Apoio aos Defi cientes Mi-
litares.
A Associação vai fazer chegar aos deputados os documentos aprovados na AGNO, par-
ticularmente o caderno reivindicativo.

Direção de Serviços de Pessoal recebe Associação
No dia 21 de abril, a ADFA foi recebida pela Direção de Serviços de Pessoal, em Lisboa.
Durante a reunião, a ADFA foi informada que, até junho próximo, no âmbito da reestrutu-
ração do Exército, aquela Direção de Serviços de Pessoal vai sedear-se no Porto, fi cando 
em Lisboa um posto de atendimento ao público (“Secção de Atendimento para o Apoio 
Social”), no Casão Militar, na dependência da Unidade de Apoio do Estado-Maior do 
Exército. A ADFA apresentou o Plano de Ação para Apoio aos Defi cientes Militares, ten-

do o general diretor chamado a atenção para a necessidade do incremento dos meios 
humanos e materiais.
O major-general Nelson Viegas Pires, diretor de Serviços de Pessoal, foi convidado pela 
ADFA a visitar a Sede Nacional. Foi ainda convidado para participar nas comemorações 
do 41º aniversário da ADFA.
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Os associados e familiares estão na 
Rede Solidária da ADFA.
A terceira idade, o fornecimento de 
produtos de apoio/ajudas técnicas 
(próteses, cadeira de rodas, etc.), os in-
ternamentos, a procura de instituições 
ou de ajuda especializada passam pela 
ADFA! Uma Rede Solidária ao serviço 
dos associados e das suas famílias!
Contacte a sua Delegação e / ou o Ser-
viço de Ação Social Nacional:

SERVIÇO DE AÇÃO
SOCIAL NACIONAL
 T. 217 512 634 / 967 251 226
 sas.dn@adfa-portugal.com

AÇORES

296 282 221

 secretaria.acores@adfa.org.pt

BRAGANÇA

 273 322 412

 secretaria.braganca@adfa.org.pt

CASTELO BRANCO

 272 341 201

 secretaria.castelobranco@adfa.org.pt

COIMBRA

 239 814 644

 secretaria.coimbra@adfa.org.pt

ÉVORA

 266 703 473

 secretaria.evora@adfa.org.pt

FARO

 289 828 515

 secretaria.faro@adfa.org.pt

LISBOA

 217 512 600

 direccao.del.lisboa@adfa-portugal.com

MADEIRA

 291 765 171

 secretaria.madeira@adfa.org.pt

PORTO

 228 347 200

 secretaria.porto@adfa.org.pt

SETÚBAL

 265 229 750

 secretaria.setubal@adfa.org.pt

V. N. FAMALICÃO

 252 322 848

 secretaria.famalicao@adfa.org.pt

VISEU

 232 416 034

 secretaria.viseu@adfa.org.pt

ADFA, 
UMA REDE

SOLIDÁRIA

Saúde e bem-estar

Quando os alimentos se transformam: contaminantes

Sabemos que os alimentos são fonte de 
componentes vitais ao organismo: nu-
trientes, compostos bioativos e energia. 
Porém, algumas substâncias tóxicas 
poderão estar também presentes nos 
alimentos, prejudicando a saúde quan-
do ingeridas. 
Os contaminantes podem ser encontra-
dos nos alimentos frescos, em natureza, 
como nos ovos, nas favas, nos cereais, 
no pescado (metais pesados) e noutros 
contaminados pelo ambiente (metais 
pesados, pesticidas, PCBs, dioxinas…). 
Neste caso, temos pouco controlo so-
bre a quantidade de contaminantes 
ingeridos. Assim, foquemos nos conta-
minantes obtidos através de processos 
sobre os quais temos maior controlo: 
confeção de alimentos e o contacto 
com embalagens contaminadas.

As Confeções que implicam temperatu-
ras elevadas (com ou sem contacto di-
reto com a chama) são excelentes para 
a produção de potentes carcinogénicos. 
Os grelhados e fritos são exemplos des-
tas confeções de risco. Alimentos fuma-
dos conseguem produzir substâncias 
com igual efeito carcinogénico.
O segredo passa por recorrer a estra-
tégias que diminuam a produção e/
ou efeito nefasto de contaminantes da 
confeção, por exemplo, fazer marina-
das, em que se adiciona à carne/pei-
xe/tofu/seitan, antes de confecionar, 
vinho/cerveja preta/chá verde e ervas 
aromáticas; optar mais frequentemen-
te por estufados (caldeiradas, jardinei-
ras, cataplanas, ensopados); ingerir 
frutos e hortícolas frescos e variados, 
devido aos seus polifenóis com efeito 

anti carcinogénico; variar os alimentos, 
evitar consumos elevados de carne e 
retirar as gorduras visíveis, ingerir peixe 
de mar, nos grelhados rejeitar todas as 
partes queimadas bem como a camada 
mais externa do alimento, entre outras 
boas práticas.
De notar que grande parte dos contami-
nantes são solúveis em gordura, ou seja, 
permanecem no tecido gordo. Assim, a 
ingestão excessiva de gordura animal 
contaminada, poderá constituir tam-
bém um risco acrescido.
No que respeita aos contaminantes que 
migram das embalagens, é de salientar 
que as embalagens de plástico contêm 
aditivos, que quando expostas ao calor, 
podem migrar para o alimento. Assim, 
deve-se evitar acondicionar alimentos 
quentes em recipientes de plástico. A 
embalagem poderá ser utilizada para 
o aquecimento em banho-maria ou no 
micro-ondas, apenas se indicado pelo 
fabricante. O ideal é transferir o conteú-
do para um recipiente de vidro ou loiça.
Quanto mais precoce for a exposição a 
contaminantes, maior o risco de doen-
ças metabólicas muito prevalentes, 
como cancro, obesidade, diabetes, hi-
pertensão arterial, assim como mentais, 
défi ce de atenção. A prevenção está nas 
nossas escolhas e práticas alimentares.

 Ângela Henriques
Nutricionista da Delegação do Porto

A ADFA realizou uma conferência intitulada “Nutrição na Saúde e 
Qualidade de Vida”, no dia 16 de abril, no Auditório Jorge Maurício, 
na Sede da ADFA, em Lisboa.
A Associação, numa organização partilhada pelos OSN e pela De-
legação de Lisboa, reuniu especialistas na área da Saúde e Nutri-
ção, com o objetivo principal de promoção de conhecimento e de 
sensibilização para o tema, relacionado com o envelhecimento 
das pessoas e com os vários problemas de saúde que daí advêm 
devido à má alimentação e, no caso, com incidência nas pessoas 
com defi ciência.
Os parceiros da ADFA neste evento foram o Instituto Português 
do Desporto e Juventude - Delegação Regional de Lisboa e Vale 
do Tejo, a Associação Nacional de Estudantes de Nutrição e o 
Hospital das Forças Armadas – Pólo de Lisboa.
Os intervenientes nesta iniciativa, na sessão de abertura, foram 

Eduarda Marques, diretora regional de Lisboa e Vale do Tejo do 
Instituto Português do Desporto e Juventude, Paulo Neves, co-
ronel médico sub-diretor do Hospital das Forças Armadas – Pólo 
de Lisboa. O presidente da DN, José Arruda, a todos deu as boas-
-vindas. O presidente da Delegação de Lisboa, Francisco Janeiro, 
evidenciou a importância do evento, “especialmente agora que a 
idade vai avançando e agravando as nossas defi ciências”.
No painel da conferência participaram: como moderadora, Ma-
riana Brito, primeiro-tenente, chefe da Unidade de Nutrição e 
dietética do HFAR/Pólo de Lisboa, e como conferencistas Isabel 
do Carmo, médica endocrinologista, e Joana Gonçalves, vice-
-presidente da Associação Nacional de Estudantes de Nutrição.
A iniciativa teve como objectivos disponibilizar informações, ca-
pacitar e actualizar os participantes, para promover mais quali-
dade de vida nas pessoas portadoras de defi ciência.

CONFERÊNCIA NA ADFA

Nutrição na saúde e qualidade de vida
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notícias

AUDI  

AUDI A 1 SPORTBACK

1.2 TFSI Sport  150 cv 19.072,20 25.010,00

1.4 TFSI  S tronic Sport 150 cv 21.064,07 27.460,00

1.4 TDI 116 cv 16.433,44 23.170,00

1.6 TDI Sport 116 cv 17.734,25 24.770,00

1.6  TDI Sport S tronic 116 cv 19.607,10 23.457,00

AUDI A3 LIMOUSINE

1.4 TFSI Sport 150 cv 26.486,84 34.130,00

1.6 TDI Attraction S tronic  110 cv   23.394,52 32.230,00

2.0 TDI Sport  150 cv 25.801,15 37.540,00

2.0 TDI Sport  S tronic 27.058,91 39.790,00

2.0 TDI  Sport 184 cv 28.458,72 41.090,00

2.0 TDI Attaction 184 cv 26.426,20 38.590,00

2.0 TDI Sport S Tronic quattro 31.708,27 46.340,00

AUDI A 3 SPORTBACK

1.4 TFSI Sport 25.877,08 33.380,00

1.4 TFSI Sport S tronic 27.706,35 35.630,00

1.8 TFSI Sport S tronic 28.525,68 39.640,00

1.6 TDI Attraction 110 cv 20.793,61 28.820.00

1.6 TDI Sport 110 cv 23.257,03 31.850,00

1.6 TDI Attraction S Sport 110 cv 23.691,35 35.017,00

1.6 TDI Sport S tronic 110 cv 24.914,85 34.100,00

2.0 TDI Attraction 150 cv 23.101,72 34.290,00

2.0 TDI Sport 150 cv 24.638,50 38.462,00

2.0 TDI Attraction S tronic 150cv 24.359,49 36.540,00

2.0 TDI Sport S tronic 150 cv 26.392,01 39.040,00

2.0 TDI Attraction 184 cv 25.759,30 37.840,00

2.0 TDI Sport  184 cv 27.791,82 40.340,00

2.0 TDI Sport S tronic quattro 184 cv 31.098,51 45.590,00

AUDI A4 LIMOUSINE BUSINESS LINE

2.0 TDI 136cv 29.681.58 42.805,00

2.0 TDI 136 Multitronic 30.519,07 45.345,00

2.0 TDI 150 cv 30.485,98 43.935,00

2.0 TDI 150 cv Multitronic 32.232,75 46.435,00

2.0 TDI 190 cv 32.428,35 46.535,00

2.0 TDI 190 cv Multitronic 34.346,57 49.035,00

AUDI A 4 LIMOUSINE

1.8 TFSI 120 cv 24.822,34 36.160,00

2.0 TDI 136 cv 26.653,13 39.080,00

2.0 TDI 136 cv Multitronic 27.490,62 41.620,00

2.0 TDI 150 cv 27.457,53 40.210,00

2.0 TDI  Multitronic 150 cv 42.710,00

2.0 TDI 190 cv 29.399,90 42.810,00

2.0 TDI 190 cv multitronic 31.318,12 45.310,00

2.0 TDI 190  cv quattro S.Tronic 33.108,90 49.310,00

3.0 TDI V6  245 cv quattro S tronic 41.776,76 68.490,00

AUDI A 4 AVANT

1.8 TFSI 120 cv 26.194,41 38.010,00

2.0 TDI 136 cv 27.928,59 40.930,00

2.0 TDI 136 cv Multitronic 28.708,66 43.730,00

2.0 TDI 150 cv 28.675,84 42.060,00

2.0 TDI 150  cv Multitronic 30.261,11 44.560,00

2.0 TDI 190 cv 30.469,16 44.660,00

2.0 TDI 190 cv Multitronic 32.374,93 47.160,00

2.0 TDI 190 cv quattro S. Tronic 33.979,22 51.160,00

3.0 V6 TDI QUATTRO S TRONIC

2.0 TDI 150 cv 30.684,21 44.460,00

2.0 TDI 150  cv Multitronic 32.659,58 46.960,00

2.0 TDI  190 cv 31.927,87 46.060,00

2.0 TDI 190 Multitronic 33.960,39 48.560,00

2.0 TDI 190 cv quattro S tronic 35.370,93 52.560,00

AUDI A 5 SPORTBACK BUSINESS LINE

2.0 TDI 150 cv 33.826,49 48.325,00

2.0 TDi 150 cv Multitronic 35.801,86 50.824,00

2.0 TDI 190 cv 35.070,15 49.925,00

2.0 TDI 190 cv quattro S tronic 38.513.20 56.425,00

2.0 TDI 190 cv Multitronic 37.102,67 52.425,00

AUDI A4 AVANT BUSINESS LINE

2.0 TDI 136 cv 30.957,05 44.655,00

2.0 TDI  136 cv Multitronic 31.737,12 47.155,00

2.0 TDI  150 cv 31.704,30 45.785,00

2.0 TDI 150 cv Multitronic 33.289,57 48.285,00

2.0 TDI 190 cv 33.497,62 48.385,00

2.0 TDI 190 cv Multitronic 35.403,39 50.885,00

2.0 TDI 190 cv quattro S tronic 37.007,67 54.885,00

AUDI Q3 PI

2.0 TDI 150 cv 26.976,65 39.970,00

2.0 TDI 150 cv Sport 28.732,75 42.130,00

2.0 TDI 150 cv  quattro Sport 29.512,07 44.730,00

2.0 TDI 150 cv S tronic quattro Sport 30.961,09 46.980,00

AUDI Q5

2.0 TDI 150 cv 31.331,83 48.220,00

2.0 TDI 150 cv 32.535,97 52.220,00

2.0 TDI 150 cv 38.435,90 58.610,00

AUDI Q5 BUSINESS LINE

2.0 TDI 150 cv 34.726,14 52.395,00

2.0 TDI 150 cv quattro 35.930,28 56.395,00

2.0 TDI 190 cv 39.797,69 60.285,00

2.0 TDI 190 cv quattro S tronic 41.830,21 62.785,00

AUDI A8

Hybrid tiptronic 245 cv 83.927,16 109.560,00

3.0 V6 TDI 285 cv quattro tiptronic Clean 
Diesel 

77.116,79 113.000,00

3.0 V6 TDI 285 cv quattro tiptronic Longo 
Clean Diesel

78.889,03 115.700,00

2.0 TDI  170 cv quattro 32.511,72 51.375,00

2.0 TDI 170 cv quattro S tronic 33.880,70 53.820.00

VOLKSWAGEN  

POLO

1.2TSI 90cv Trendline 5 Portas 13.232,12 18.080,10

1.2 TSI 90 cv Lounge 5 Portas 14.291,89 19.383,62

1.2 TSI DSG 110 cv Highline 5 Portas 17.223,56 22.999,78

1.4I TDI 90 cv Trendline 5 Portas 15.087,94 21.569,92

1.4I TDI 90 cv Lounge  5 Portas 16.147,69 22.873,41

1.4I TDI DSG 90 cv Lounge  5 P 17.551,63 24.698,51

1.4I TDI 90 cv R.Line 5 P 16.387,88 23.168,85

1.4 TDI 105 cv  Highline 5 P 17.212,40 24.232,13

GOLF 

1.2 TSI  105cv Trendline 5 Portas 18.072,73 24.315,82

1.4 TSI DSG  105 cv Trendline 5 Portas 19.571,85 26.164,81

1.6 TDI  90cv Trendline 5 Portas 18.540,73 27.395,25

1.6 TDI 105 cv Confortline 19.695,94 28.886,45

1.6 TDI  105cv Highline 5 Portas 21.492,08 31.095,70

1.6 TDI DSG 105cv Trendline 5 Portas 20.031,85 29.510,51

2.0 TDI 150cv  Confortline 5 Portas 23.423,60 36.102,50

2.0 TDI DSG 150cv Conforttline 5 Portas 24.274,67 38.063,15

2.0 TDI 150 cv 5 Portas Highline      25.219,74 38.311,76

2.0 TDI 184 cv  GTD 5 Portas 29.829,81 44.193,03

2.0 TDI DSG 184cv GTD 5 Portas 30.263,49 45.667,71

GOLF VARIANTE GASOLINA

1.4  TSI 140 cv Confortline 20.882,47 28.952,66

1.4  TSI 140 cv Highline 22.590,88 31.054,01

1.4  TSI DSG 140 cv Confortline 22.523,19 30.737,60

1.4 TSI  DSG 140cv Highline 24.231,73 32.838,95

MOTORES GÁS NATURAL - GASOLINA

1.4 TGI 110 cv Confortline 24.125.06 33.219,35

1.4 TGI 110 cv Confortline 25.825,94 35.078,28

VOLKSWAGEN GOLF VARIANT DIESEL

1.6 TDI 90 cv Confortline 20.740,83 30.382,55

1.6 TDI 105cv Confortline 21.183,29 30.926,78

1.6 TDI DSG 105cv Sportline 23.063,41 33.379,91

1.6 TDI DSG 105cv Confortlne 22.614,69 32.827,99

2.0 TDI 150cv Confortline 25.095,20 38.299,16

2.0 TDI DSG 150cv Confortline 26.008,94 40.196,30

PASSAT

1.6 TDI 120cv Confortline  24.571,25 35.366,35

1.6 TDI DSG 120cv Confortline 26.343,69 37.405,86

2.0 TDI 145cv Confortline 24.847,36 37.915,23

2.0 TDI DSG 150cv Confortline 26.081,58 40.136,27

2.0 TDI DSG 190cv Confortline 26.962,07 41.359,86

2.0 TDI DSG 190cv Highline 28.924,09 43.773,14

2.0 TDI DSG 240cv 4Motion Highline 34.534,01 53.632,29

PASSAT CC

2.0 TDI 14cv BlueMotion Technology  28.269,61 43.038,84

2.0 TDI DSG 143cv BlueMotion Technology 28.804,01 45.337,17

2.0 TDI 177cv BlueMotion Technology 31.094,30 46.583,09

2.0 TDI DSG 177cv 31.888,26 49.442,61

PASSAT VARIANT

1.6 TDI 120cvConfortline 25.791,48 37.007,82

2.0 TDI 150cv Confortline 26.011,59 39.417,53

2.0 TDI DSG 150cv Confortline 26.884,45 41.334,68

2.0 TDI DSG 190cv Confortline 28.341,34 43.126,65

2.0 TDI 190 cv Highline 30.303,34 45.539,91

2.0 TDI DSG 240cv HighIine 35.008,63 54.371,98

VOLKSWAGEN TIGUAN

2.0 TDI 110 cv Sport 4x2 Blumotion 21.442,44 37.379,36

2.0 TDI 140 Trend 4x2 Blumotion 23.150,66 39.480,47

2.0 TDI 140cv Sport 4x2 Blumotion 24.445,69 42.315,65

2.0 TDI 140cv Trak 4x4 Bluemotion 27.261,27 46.517,80

2.0 TDI DSG 140cv Track 4x4 Bluemotion 28.945,41 49.109,50

2.0 TDI DSG 140 cv Sport 4x4 Bluemotion 29.415,81 49.688,03

2.0 TDI 177 cv Track 4x4 Bluemotion 28.605,34 48.344,39

2.0 TDI 177 cv Sport 4x4 Bluemotion 29.075,,70 48.922,93

2.0TDI 177 cv  DSG Track 4x4 Bluemotion 30.289,54 50.936,10

2.0 TDI 177 cv DSG Sport 4x4 Bluemotion 30.759,90 51.514,64

VOLKSMAGEN SHARAN

2.0I TDI 140 cv Blue TDI Confortline 31.821,02 46.024,35

2.0I TDI  140 cv Blue TDI Highline 33.574,38 48.180,98

2.0I TDI  140 cv DSG6 Blue TDI Confortline 33.258,81 48.052,90

2.0I TDI 140 cv DSG6 Blue TDI Hghline 35.012,17 50.209,53

2.0I TDI 177 cv Blue TDI Confortline 33.331,34 48.402,19

2.0I TDI 177 cv Blue TDI Highline 35.084,68 50.558,79

SKODA   

NOVO FABIA

1.2  TSI Ambition 110 cv Cx 6V 13.061,22 18.000,00

1.2  TSI Style 110 cv Cx 6V 13.753,43 18.851,40

1.2 TSI DSG Ambition 110 cv Cx 7 14.528,91 19.800,20

1.2 TSI DSG Style 110 cv Cx 7 15.219,81 20.650,00

1.4 TDI Ambition 90 cv Cx 5V 14.456,04 20.907,50

1.4 TDI Style 90 cv Cx 5V 15.146,95 21.757,30

1.4 TDI DSG Ambition 90 cv Cx 7V 15.802,73 22.711,30

1.4 TDI DSG Style 90 cv Cx 7V 16.493,63 23.561,11

1.4 TDI Ambition 105 cv Cx 5V 14.985,61 21.608,00

1.4 TDI Style 105 cv Cx 5V  15.676,52 22.457,80

RAPID SPACEBACK

1.6 TDI Ambition 90 cv Cx 5V 15.633,84 24.098,37

1.6 TDI Elegance 90 cv Cx 5V 16.720,06 25.575,00

1.6 TDI DSG Ambition 90 cv Cx 7V 16740,79 26.444,05

1.6 TDI DSG Elegance 90 cv Cx 7V 17.827,01 27.780,09

1.6 TDI Ambition 105 cv Cx 5V 16.372,67 25.007,13

1.6 TDI Elegance 105 cv Cx 5V 17.461,48 26.486,96

OCTÁVIA

1.4 TSI 140 cv Elegance Cx 6v 20.302,66 27.908,57

1.4 TSI 140 cv Elegance DSG Cx 7V 22.546,38 30.435,19

1.6 TDI 105 cv Elegance Cx 5V 19.600,12 28.686,00

1.6 TDI 105 cv Elegance DSG Cx 7V 21.491,27 31.223,89

2.0 TDI 150 cv Elegance Cx 6V 21.204,81 33.291,69

2.0 TDI 150 cv Elegance DSG Cx 6V 22.532,12 35.838,10

2.0 TDI 150 cv Elegance 20.738,50 32.645,50

2.0 TDI 150 cv Elegance DSG 22.049,70 35.145.50

OCTÁVIA BREAK

1.4 TSI 140 cv Elegance Cx 6V 21.190,63 29.249,99

1.4 TSI 140 cv Elegance DSG 7V 23.435,60 31.778,22

1.6I TDI 105 cv Elegance Cx 5V 20.489,40 29.873,60

1.6I TDI 105 cv Elegance  DSG Cx 7V 22.265,50 32.410,90

2.0 TDI 150 cv Elegance Cx 6V 21.867,20 34.480,60

2.0 TDI 150 cv Elegance DSG Cx  6V 23.420,10 37.023,20

SUPERB

1.6 TDI 105 cv Elegance Cx 6V 23.085,70 34.486,72

1.6 TDI 105 cv Elegance DSG Cx7V 26.368,98 38.736,04

2.0 TDI 140  cv  Elegance Cx 6V 24.989,83 39.108,35

2.0 TDI 140 cv Elegance DSG Cx 6V 26.874,50 45.535,65

2.0 TDI 170 cv  Elegance Cx 6V 25.204,99 39.443,30

2.0 TDI 170 cv Elegance dsg CX 6v 27.158,37 44.508,41

SUPERB BREAK

1.6 TDI 105 cv Elegance Cx 6V 23.681,96 35.360,70

1.6 TDI 105 cv Elegance DSG Cx 6V 27.085,78 39.785,72

2.0 TDI 140  cv  Elegance Cx 6V 25.741,62 40.033,06

2.0 TDI 140 cv Elegance DSG Cx 6V 27.536,86 44.350,35

2.0 TDI 170 cv  Elegance Cx 6V 26.295,10 40.952,15

2.0 TDI 170 cv Elegance DSG Cx 6V 27.837,58 45.343,84

YETE

1.6 TDI 105 cv 4x2 Elegance GreenLine Cx 5V 18.576,97 27.500,04

1.6 TDI 105 cv 4x2 Elegance DSG Cx 7V 19.027,53 29.853,04

2.0 TDI CR 110 cv 4x2 Elegance Cx 5V 19.513,93 32.902,08

2.0 TDI CR 110 cv 4x4 Elegance  Cx 6V 21.020,49 38.053,57

2.0 TDI CR 140 cv 4x4 Elegance  Cx 6V 24.560,97 42.061,60

2.0 TDI CR 140 cv  4x4 Elegance DSG Cx 6V 24.930,89 44.820,16

2.0 TDI CR 170 cv 4x4 Elegance Cx 6V 27.818,57 45.548,31

 A ADFCAR dispõe de informações 
e venda da VW, Audi e Skoda, 

e também para a Mercedes, Ford, 
Citröen, BMW, Honda e Toyota.

Informações
ALBERTO PINTO 
Tel.: 21 751 26 40/21 751 26 00 • TM: 91 618 6540
Das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 18h00 (pessoalmente ou através do telefone ou email: 
alberto.pinto@adfa-portugal.com)
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Preço Base  
Preço 

Preço Base  
Preço 
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Preço Venda 

Público

Venda 
Público
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Público
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Público

No dia 21 de abril foi assinado um protocolo de colabora-
ção entre a Cruz Vermelha Portuguesa e o Centro de Rea-
bilitação Profissional de Gaia (CRPG) que vai possibilitar 
aos deficientes militares receberem assistência às suas 
próteses em Lisboa.
O documento foi assinado no Lar Militar da Cruz Verme-
lha Portuguesa, em Lisboa, onde ficará instalada uma ex-
tensão do CRPG, instituição única em Portugal com esta 
capacidade.
A secretária de Estado Adjunta e da Defesa Nacional, Ber-
ta Cabral, referiu que “desde a visita que fiz ao CRPG e a 

visita que fiz ao Lar Militar, não levámos muito tempo a 
chegar aqui”, e valorizou o “passo decisivo” para colma-
tar esta antiga pretensão da ADFA que, “desde a primeira 
hora, encontrou disponibilidade total e colaboração” do 
secretário de Estado do Emprego, Octávio de Oliveira, 
também presente na cerimónia.
“O protocolo vai permitir ao Lar Militar adquirir uma nova 
competência e o CRPG vai estender o seu raio de ação a 
Lisboa”, acrescentou a governante, que evidenciou o mé-
rito da persistência da ADFA no processo.
Como foi explicado durante o evento, numa primeira fase 
centrada na resposta aos problemas relativos a próteses 
o CRPG disporá de duas salas para consultas e forneci-
mento de produtos de apoio aos deficientes militares nas 
instalações do Lar Militar, aproveitando esta presença 
para instalar uma capacidade própria e residente no Lar, 
capaz de dar resposta autónoma às necessidades dos 
numerosos utentes da região de Lisboa e dos que se des-
locam à capital, nomeadamente os das regiões autóno-
mas e os dos PALOP.
Berta Cabral acrescentou ainda que “o CRPG tem uma 
bem-sucedida experiência de abordagem holística no 
apoio aos deficientes militares e é para aí que queremos 

caminhar”, e lembrou que é uma obrigação do Estado 
“defender aqueles que defenderam a Pátria”.
No teor do Protocolo consta que “o agravamento dos 
problemas dos deficientes militares, particularmente 
dos grandes deficientes, decorrente do processo de en-
velhecimento associado às suas deficiências, pode afe-
tar severamente as suas vidas e gerar situações muito 
preocupantes em termos de redução progressiva da sua 
já reduzida autonomia pessoal ou mesmo de total depen-
dência”.
Refere-se também que o CRPG “é herdeiro de uma expe-
riência na área da reabilitação dos deficientes militares, 
designadamente no domínio do fornecimento de produ-
tos de apoio num contexto de reabilitação funcional, pro-
longando e desenvolvendo essa experiência à reabilita-
ção de pessoas com deficiências e incapacidades vítimas 
de doenças e acidentes”.
A ADFA congratula-se com mais este passo firme na con-
tinuação do justo apoio aos deficientes militares na sua 
terceira idade.

Lar Militar da CVP fará assistência de próteses dos deficientes militares
Protocolo da cruz Vermelha Portuguesa com o centro de reabilitação Profissional de gaia Permitirá Prestar o serViço em lisboa

FoTo Paula Pires/mdn
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A Fechar
ADFA propõe criação do serviço “Sentinela 24”

“A ADFA congratula-se novamente com os trabalhos no âmbito 
do Plano de Ação para Apoio aos Deficientes Militares (PADM), 
desenvolvidos pela Direção-Geral de Recursos da Defesa Na-
cional (DGRDN), com a colaboração desta Associação e com 
a assessoria técnica do Centro de Reabilitação Profissional de 
Gaia (CRPG)”. Foi esta a mensagem enviada ao diretor-geral de 
Recursos da defesa Nacional, Alberto Coelho, no dia 15 de abril.
A ADFA faz parte da solução para o grave problema social que o 
avançar da idade e o agravamento das deficiências constituem 
e comprometeu-se, com a DGRDN, a enviar, após debate as-
sociativo, uma proposta clara sobre o envolvimento e adesão 
desta Associação no desenho e implementação do PADM, que 
concretize operacionalmente o previsto no DL 43/76.
A Associação informou assim que “tendo em consideração a 
relevância que o PADM deverá ter na qualidade de vida dos 
deficientes militares, a ADFA, como ONG representativa dos 
mesmos, colocou esta matéria à discussão da massa associa-
tiva, através das 12 Delegações implantadas no continente e 
regiões autónomas, com conhecimento à ADFA-Moçambique, 
resultando desta participação alargada o renascimento de ele-
vadas expectativas dos deficientes militares nas políticas que o 
MDN está a implementar para a melhoria da condição de vida e 
dignidade, suas e das suas famílias”.
A ADFA referiu que “as ansiedades e angústias com que se de-
param, hoje, os deficientes militares devido ao avançar da ida-
de e agravamento das suas deficiências “batem” diariamente 
às portas da Associação, que se vê confrontada com a falta 
de meios de resposta (humanos e materiais) para fazer face 
ao aumento exponencial do número de solicitações”, pelo que, 
“perante esta emergência social, não podemos defraudar as 
expectativas daqueles que deram o melhor de si próprios ao 
serviço de Portugal, tendo também consciência que o MDN e, 

em especial o XIX Governo Constitucional, comungam destas 
apreensões já politicamente manifestadas” pelo ministro da 
Defesa Nacional e pela secretária de Estado adjunta e da De-
fesa Nacional.
Da reflexão dos contributos recolhidos a Direção Nacional le-
vou o Plano a análise e discussão no Conselho Nacional no dia 
28 de março e que o aprovou. A proposta que também foi re-
metida ao diretor-geral Alberto Coelho, “demonstra inequivo-
camente o posicionamento da ADFA no que concerne à criação 
e implementação do PADM”.
A ADFA considera importante que, na plena concretização des-
te Plano, é fundamental ter em conta que a estrutura funcio-
nal do PADM deve funcionar no HFAR, Pólo de Lisboa e Pólo 
do Porto, inclusive a equipa multidisciplinar para a realização 
das atividades associadas ao fornecimento, manutenção e/ou 
revisão de produtos de apoio aos deficientes militares.
A ADFA sublinha ainda que “o Plano deve incluir uma resposta 
social que funcione 24 horas por dia, todos os dias do ano, que 
possa responder a situações de urgência, solidão e isolamento, 
que tenha uma denominação com a qual os deficientes milita-
res se identifiquem”, sugerindo o nome “Sentinela 24”.
Tendo em conta a “extrema relevância” deste Plano para a qua-
lidade de vida dos deficientes militares, a ADFA entende que 
este deve ser objeto de apreciação e votação, junto da Assem-
bleia da República, de uma lei, à semelhança do que aconteceu 
com a assistência médica e medicamentosa com a aprovação 
por unanimidade da Lei n.º 26/2009, de 18 de junho.
A ADFA afirma que “com a aplicação do Plano, a curto prazo, 
os deficientes militares e suas famílias poderão encarar o seu 
futuro imediato com maior tranquilidade e confiança na manu-
tenção da sua qualidade de vida”.
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Plano de ação Para aPoio aos deficientes Militares

A ADFA vai celebrar o seu 41º aniver-
sário, no próximo dia 14 de maio, com 
uma Sessão Solene Comemorativa 
presidida pelo ministro da Defesa Na-
cional, José Pedro Aguiar-Branco.
O evento realizar-se-á pelas 16h00, no 
Auditório Jorge Maurício, na Sede Na-
cional, em Lisboa.

ProGraMa

15h20-15h50- Momento musical no 
átrio da Sede Nacional
15h30 – Chegada dos convidados
15h50 – Chegada do ministro da 
Defesa Nacional, José Pedro Aguiar-
-Branco
16h00 – Início da Sessão Solene Co-
memorativa, no Auditório Jorge Mau-
rício: apresentação de boas-vindas 
pelo presidente da Mesa da Assem-
bleia-Geral da ADFA, Joaquim Mano 
Póvoas
16h10 – Intervenção do associado 
José da Silva Monteiro, subordinada 
ao tema “O direito à reparação moral 
e material devida aos deficientes das 
Forças Armadas – Gestão de expec-
tativas”
16h30 – Intervenção do presidente da 
Direção Nacional da ADFA, José Arru-
da
16h45 – Intervenção do ministro da 
Defesa Nacional, José Pedro Aguiar-
-Branco
Após a Sessão Solene será servido 
um Porto de Honra e o Bolo de Aniver-
sário Comemorativo, no Restaurante 
da Sede Nacional

Comemoração 
do 41º
Aniversário 
da ADFA


