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deficientes da Guerra Colonial
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Livros
por José diniz

O JOrnaLismO POrtUgUês e a
gUerra COLOniaL
Autores: vários
Organização: Sílvia Torres
Edição: Guerra e Paz, Editores, Lisboa,
Maio de 2016
Na introdução, Sílvia Torres revela que
“a ideia de organizar este livro parte
de um projecto que teve lugar a 28 de
Maio de 2015, no auditório 1 da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
(FCSH) da Universidades Nova de
Lisboa: o colóquio “Jornalismo Português na Guerra Colonial”. Nos seus
quatro capítulos são tratadas várias
temáticas à volta do tema geral que
constitui o título da obra. O primeiro,
com designação homónima à do título do livro, é constituído por textos
de Carla Baptista, Sílvia Torres, Tânia
Alves, Francisco Rui Cádima e Otelo
Saraiva de Carvalho. O segundo trata
de “A Censura”, tema que é desenvolvido por Alberto Arons de Carvalho e
José Filipe Pinto. “As Memórias” dá o
nome ao terceiro capítulo que “é composto por 18 entrevistas – a pessoas
directa ou indirectamente ligadas aos
meios de comunicação social da Metrópole e das províncias ultramarinas
e/ou às Forças Armadas Portuguesas
envolvidas no conflito – e por textos
da autoria de Avelino Rodrigues, enviado especial à Guiné; de Manuela
Gonzaga, conhecedora da realidade
moçambicana e jornalista em Angola;
de Rodrigues Vaz, militar e jornalista
em Angola; e de Fontes Ramos, oficial
do Exército em Moçambique.” O último capítulo “centra-se na relação entre o Jornalismo e a história e é constituído por textos de Aniceto Afonso,
José Manuel Tengarrinha e Joaquim
Furtado.”
No prefácio, Carlos de Matos Gomes,
um combatente e um dos maiores investigadores da Guerra Colonial, aponta para algumas das conclusões que se
podem tirar da leitura deste livro, como
se pode ver nas seguintes passagens:
“O Jornalismo Português e a Guerra
Colonial” é um exterminador implacável de lugares comuns e de ideias feitas sobre a Guerra Colonial e também,
por arrastamento, sobre o jornalismo
em geral e o jornalismo de guerra em
particular. Apresenta ainda um invulgar confronto entre a imagem que foi
construída sobre a Guerra Colonial ao
longo dos anos e a que está hoje no
imaginário da geração que não a fez –
representada pelas perguntas que são

colocadas aos entrevistados – e a imagem que dela resta nas respostas dos
que nela participaram”. Para sustentar
estas conclusões Matos Gomes recorre a afirmações de alguns autores de
textos da obra, como Fernando Dacosta: “A dupla jornalismo e Guerra Colonial não tem muito pano para mangas,
porque era impossível noticiar o conflito. Isso estava vedado ao jornalista.”;
ou Cesário Borga: “Sobre o conflito
não escrevi uma linha. Coisas que podiam ter vagamente a ver com a guerra
eram de tal maneira cortadas que uma
pessoa desistia.”
Um livro de leitura obrigatória para
quem queira compreender as razões
por que nos órgãos de comunicação
portugueses, então existentes na Metrópole e nas antigas colónias, tão pouco se encontra sobre a guerra e aquilo
que saiu teve de passar pelos crivos da
censura.

O eLO aPresenta sentidas COndOLênCias
às famíLias enLUtadas

aristides Carolino almeida, associado 3351,
natural da freguesia de
Palhais do concelho de
trancoso, residente em
argenteuil, frança. serviu na CCaç 1438 na guiné. faleceu no dia 21 de dezembro de
2015 com 72 anos.
bartolomeu abreu Pereira, associado 2291,
natural da freguesia de
bravães do concelho de
Ponte da barca, residente na freguesia de Paçô
do concelho de arcos de
Valdevez. serviu como piloto na base
aérea 7 (s. Jacinto). faleceu no dia 05
de abril de 2016 com 75 anos.
Joaquim Vítor reis, associado 10699, natural da
freguesia de selores do
concelho de Carrazeda
de ansiães, residente na
freguesia de santa marinha e s. Pedro da afurada do concelho de Vila nova de gaia.
serviu na CCaç 1715 do bCaç 1918
em moçambique. faleceu no dia 11 de
abril de 2016 com 69 anos.

rabisCOs, memórias e afeCtOs
Autor: António Gamito Chainho
Edição: Jornal Ecos de Grândola,
Grândola, Abril de 2016
Do autor, que é associado da ADFA, já
conhecíamos a obra literária e de alguns dos seus livros temos dado notícia nas páginas do ELO. Um António
Gamito Chainho, aguarelista, ficamos
agora a conhecer através das páginas
deste livro-álbum.
A escrita e a pintura são duas formas
de expressão artística que procuram
transmitir uma mensagem. Pela pintura nem todos conseguem porque exige
qualidades especiais e um poder de
síntese muito apurado. António Chainho consegue reunir essas duas facetas: ser um bom escritor e ser um bom
pintor. E a mesma mensagem lá está,
na letra de forma e na traço da aguarela: gentes e lugares, passado e presente, valores de sempre da sua Grândola
e do seu Alentejo.
Este livro contém lugares e edifícios
que “retratam histórias de vida, quer
de pessoas, quer de famílias”, como
diz o autor que acrescenta: “Por isso, o
facto de amar a minha terra levou-me
a perder alguma racionalidade e entrar
num campo bem menos responsável
que foi o da emotividade”.
Rabiscos, Memórias e Afectos “reúne
um conjunto de 38 pinturas ilustrativas
de Monumentos, Edifícios e Lugares,
que tão bem caracterizam o concelho
de Grândola” (do prefácio). A acompanhar cada aguarela o autor juntou um
texto explicativo sobre a história do
monumento ou do lugar, a função ou
funções que desempenharam ou desempenham, as pessoas que por lá passaram.

Josué manuel Lagarto
Lapão, associado 2333,
natural da freguesia de
glória do concelho de
estremoz, residente na
freguesia de alto do seixalinho, santo andré e
Verderena do concelho do barreiro.
serviu na CCaç 1686 do bCaç 1912 na
guiné. faleceu no dia 26 de abril de
2016 com 71 anos.
ricardino ferreira Vieira,
associado 7226, natural
da freguesia de miragaia
do concelho do Porto,
residente na freguesia
de Campanhã do mesmo
concelho. serviu na CCaç
450 do bCaç 451 em angola. faleceu
no dia 05 de maio de 2016 com 74
anos.
arnaldo duarte Pereira,
associado 1404, natural
da freguesia de Campia
do concelho de Vouzela,
residente na freguesia de
silgueiros do concelho
de Viseu. serviu na CCaç
544 em angola. faleceu no dia 11 de
maio de 2016 com 73 anos.

ana margarida novais,
associada 13282, natural
e residente na freguesia
de santa marinha e de
afurada do concelho de
Vila nova de gaia. era
mãe do soldado manuel
antónio Coutinho que serviu na Cart
7222 do bart 7220, em moçambique,
onde faleceu a 15Jan1974. faleceu no
dia 14 de maio de 2016 com 84 anos.
rafael Pedro silva, associado 8469, natural e
residente na freguesia
de Vila nova de s. Pedro
do concelho de azambuja. serviu em Cabinda,
angola. faleceu no dia 15 de maio de
2016 com 66 anos.
arlindo Conceição Chambel machado, associado
6295, natural e residente
na freguesia de fortios
do concelho de Portalegre. serviu na Cart 2521
na guiné. faleceu no dia 17 de maio de
2016 com 68 anos.
acácio gonçalves Loureiro, associado 16672,
natural e residente na
freguesia de bodiosa do
concelho de Viseu. serviu em goa. faleceu no
dia 25 de maio de 2016
com 81 anos.
eduardo maria Vieira,
associado 7291, natural
e residente na freguesia
de Penha Longa do concelho de marco de Canavezes. serviu na guiné.
faleceu no dia 09 de Junho de 2016
com 71 anos.
manuel Justo araújo, associado 14428, natural
da freguesia e concelho
de Vila do Conde, residente na freguesia e concelho de Póvoa de Varzim. serviu na 3at. 43/
raaf na guiné. faleceu no dia 12 de
Junho de 2016 com 81 anos.
José mário rocha Cunha,
associado 1644, natural
da freguesia de Bonfim
do concelho do Porto, residente na freguesia de
Paço de sousa do concelho de Penafiel. Serviu na CCaç 266
em angola. faleceu no dia 14 de Junho
de 2016 com 75 anos.

novos associados
relação dos candidatos a associados efetivos para publicação no Jornal eLO, conforme estipulado no nº 4, do artigo 8º, dos estatutos

MARIA DEUS SANTOS MARQUES
DIAMANTINO FRANCISCO FONSECA
DELFIM JOÃO SANTOS

MARIA LUZIA SANTOS GUIMARÃES SILVA
ANTÓNIO REDONDO MACHADO
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Pela direção nacional

episódios
por mC bastos

O último olhar do Dentinho
Pouco mais do que o seu olhar
regressou com ele de África. Nem
um gesto completo. O olhar, o
movimento do rosto, um único
dedo que obedecia à sua vontade
e dentro do pesado escafandro do
corpo que o aprisionava, um teimoso sopro de vida que aguentou
45 anos, e que ontem, cansado de
lutar, se apeou dessa viagem.
Quanto de um homem se pode
tirar para que, ainda assim, o sofrimento continue a ser possível?
E quanto precisamos para valer a
pena viver? O Dentinho vivia nessa fronteira entre o sofrimento
inútil e a vida possível, mas acredito que se lhe tivessem feito essas perguntas, antes do seu ténue
sopro de vida se ter esgotado, ele
não teria uma resposta categórica para dar. Responderia com o
seu último olhar, antes de partir;
entre a revolta e a resignação, entre a coragem e a desilusão, entre
uma ténue mas persistente vontade de continuar e a avassaladora impotência – esse seu olhar
vindo desse centro geométrico
onde se gera a dúvida, que é a habitual reação dos sábios às perguntas retóricas dos tolos. Esse
olhar sobrevivente, que trouxe
de África, com que dizia o que as
palavras não dizem. E quando regressávamos a casa depois de o
visitarmos, parecia que nos tinha
dado uma lição sobre algo tão difícil de entender que nem sabíamos bem o que era, mas que nos
tinha modificado para melhor, ou
fosse lá o que fosse, que sentíamos no peito, como, às vezes, em
dias de chuva, quando um pouco
de sol rompe as nuvens e nos faz
sentir um ténue afago de luz. Era
o olhar do Dentinho. Um olhar de
gratidão, de camaradagem, tão
genuíno que o afago de luz que
sentíamos era a nossa gratidão
por nos sentirmos importantes
na sua vida. Ontem esse olhar foi-lhe tirado também.
45 anos. O corpo inerte, inútil, insensível sobre a cama, a não ser
por uma dor permanente que o
atormentava. Um cérebro que
guardava a cartografia íntegra do
corpo que já morrera há muito e
que lho ressuscitava em forma
de dor. Esse maravilhoso cérebro
humano que nos recria o mundo numa representação virtual
cheia de beleza, dando-nos a ilusão de que é o mundo real que
conhecemos. O cérebro teimoso
a sobreviver ao próprio corpo e
a dizer-lhe perversamente que o
corpo ainda estava lá, não para
as coisas boas que um corpo nos

pode dar mas apenas para a dor.
A dor fantasma dos amputados,
em que o cérebro nem precisa do
corpo para gerar dor, a fazer crer
que a dor é a derradeira consciência que temos de nós.
Choraram na sua partida, mais
porque as partidas fazem sempre
chorar, do que por esse desfecho
ter constituído uma enorme tragédia para alguém. De que nos
apetecia chorar a todos? Do pesadelo que foi a sua vida ou da
morte que o libertou? Uma jovem
ao meu lado perguntava não sei a
quem, talvez a Deus, o que teria
feito ele para merecer a vida que
viveu, depois deu um suspiro, que
deve ter sido a melhor resposta
que conseguiu encontrar.
Perguntar ao Deus omnipotente
uma coisa destas é quase uma
acusação. Se um cidadão pudesse e não tivesse salvo o Dentinho,
poderia ter sido acusado de omissão de auxílio à vítima. Se um pai
negligenciasse os seus deveres
que estivessem assim ao seu alcance para acudir a um filho em
sofrimento atroz, seria decerto
acusado de violência doméstica e
a Segurança Social retirar-lhe-ia
o poder paternal.
É impossível resistir a esta filosofia barata quando nos sentimos
impotentes perante estes mistérios existenciais sem solução,
mas inventar um deus psicopata
para os explicar é ainda o mais estúpido que podemos fazer.
O seu funeral atrapalhava o trânsito na rua estreita do Casal Novo
de Meãs do Campo, o último incómodo que o Dentinho provocou a
este mundo, ele que, condenado à
vida confinada a um corpo morto,
teve o amor de uma mulher prometido para o resto da sua vida
vazia, e recusou. Pode oferecer-se amor recusando-o, ensinou-nos assim o Dentinho, ao libertar
a sua namorada da prisão de que
ninguém o libertou a ele.
Hoje, descansou finalmente o
Dentinho, se o sono que dele se
apossou não for, ele também, um
sono povoado de pesadelos. Se a
dor persiste num corpo insensível, se persiste mesmo para além
do corpo, será que sobrevive algum tempo à própria morte?
Que um Deus piedoso exista, ao
menos só por hoje, para ti, camarada; e que seja um deus à altura
da tua lição de amor, e que te liberte definitivamente da vida de
dor em que te manteve preso, ou
então que se cumpra a Natureza
e que regresses ao lugar de onde
vieste, a esse lugar nenhum de

onde viemos todos, e para onde
inevitavelmente regressaremos
todos um dia, e que a vida não
passe de um dramático pestanejar do infinito onde, por um maravilhoso acaso se gerou a consciência humana, esta consciência
que nos faz delirar de prazer e
horrorizar de dor.
Nós, os teus pares, cobrimos a
cabeceira do teu caixão com a
bandeira do teu país, para termos
uma última ilusão da sua gratidão
por ti. Quando um soldado morre
não deviam chorar apenas os que
dele terão saudades; alguém devia, em nome do seu país, prestar-lhe homenagem pela dádiva de
sangue que lhe exigiram. Se se
medisse a importância de um soldado pelo seu sofrimento, terias
honras de general, porque não
conhecemos ninguém a quem a
dor tivesse condecorado com tão
grande distinção.
Mas, não fosse a bandeira verde-rubra que te levámos e ninguém
se lembraria que um dia acreditaste que valia a pena lutar por
este país.
Lembrámo-lo nós que combatemos contigo. Na guerra, e depois
da guerra pela dignidade possível; e levámos-te também a nossa
bandeira, que criámos para esse
combate do pós-guerra, para
cobrir-te modestamente os pés
e, claro, a faixa rubra do teu clube, que ao menos na despedida é
preciso respeitar as paixões mais
irracionais de um homem.
À noite, reparei na lua enorme e
fui olhá-la do terraço. Ali, sobre o
Tovim, onde as ondas eletromagnéticas do Sol, a que chamamos
luz, traduzidas pelo meu cérebro,
me faziam ver, não o enorme calhau redondo que regula as marés
e o ciclo menstrual das fêmeas
dos mamíferos, mas sim a face
iluminada da deusa da noite aprisionada pelo abraço gravitacional
da Terra, que inspira os poetas e
maravilha os tolos como eu.
É difícil conceber tudo isto sem
um motivo transcendente, é difícil aceitar este mundo – que hoje
o nosso irmão de armas abandonou, vítima de uma guerra já
distante, por nada nem ninguém
lhe merecer o seu sofrimento –
é difícil aceitar este mundo sem
propósito nem poesia nenhuma,
não fora o maravilhoso cérebro
humano que no-lo recria pleno de
beleza para que a vida não seja
apenas um erro inútil do cosmos.
mcbastos@outlook.pt

Para deficientes visuais, está disponível a versão áudio desta página do ELO em adfa-portugal.com

Um exemplo de honra
e de patriotismo

Perfaz agora quarenta anos da primeira eleição presidencial, após o 25 de abril de 1974. Foi eleito um militar, o General Ramalho Eanes, que também esteve
sempre ligado à história da nossa Associação. Nunca
abandonou os seus “soldados”. Com elevado sentido
ético, do dever e patriótico, sempre reconheceu o que
a ADFA representa e a responsabilidade do poder político em relação aos danos sofridos pelos militares
que ficaram deficientes com uma incapacidade de
carater permanente. Honrou-nos e honra-nos sempre com a sua presença nos eventos da ADFA e reafirma que somos a verdadeira condição militar.
Na sua voz autorizada, voltou a lembrar o que caracteriza a condição militar, no dia 25 de Junho em Mafra, na cerimónia em sua homenagem: “E a condição
militar apresenta uma particularidade fundamental
que distingue os militares de todos os outros grupos
sociais. Resulta, ela, de lhes ser confiada a missão de
assegurar sempre, em todas as circunstâncias, pela
força das armas, a defesa da Pátria e dos interesses
superiores da Nação, implicando, de maneira manifesta, a eventualidade da sacrifício da própria vida ou
da deficiência permanente”.
A ADFA foi convidada e esteve presente nas várias
cerimónias oficiais de homenagem ao Gen Ramalho
Eanes, sob o patrocínio do Presidente das República
e da Instituição Militar.
Estão em cima da mesa do Ministério da Defesa Nacional questões legislativas, particularmente a Carta
Magna. Sabemos o que queremos: que os nossos
direitos sejam intocáveis. Percorremos um longo caminho desde 14 de maio de 1974, tudo faremos para
cada vez mais eliminar injustiças e exigir a reparação
moral e material dos danos sofridos. Tudo igual não
existe!
É na participação associativa, órgãos sociais nacionais e das delegações, com os associados, que encontraremos a força da nossa razão, no debate plural, contraditório, mas com decisão! Há direitos que
já são transversais a todos os deficientes militares,
independentemente do regime jurídico aplicável.
Empenhemo-nos no nosso trabalho. Conhecemos
bem a vontade política do XXI Governo. De acordo
com o Despacho n.º 13/SEDN/2016, de 23 de maio,
esta matéria terá que passar pela Assembleia da República, via Comissão de Defesa Nacional. Faz parte
da nossa estratégia. Para nós a matriz para esta lei é
o DL 43/76, de 20 de janeiro. Passo a passo o poder
político está a encerrar o dossier legislativo da guerra
colonial, que urge finalizar quanto antes.
Estamos mais velhos e mais doentes, mas continuamos aguerridos, determinados e mais solidários. Não
vivemos numa ilha, vivemos num tempo de grande
complexidade e incertezas, mas nós somos uma realidade; somos aqueles que Portugal chamou para o
cumprimento do serviço militar obrigatório, fomos
carne para canhão! Não havia horas para o combate... Fomos atirados para uma guerra sem sentido
que provocou milhares de mortos e de feridos.
Depois do regresso, felizmente, fundámos uma forte
organização, a ADFA, pilar da defesa dos nossos direitos.
Em diálogo e com responsabilidade continuaremos a
esculpir a nossa obra, com confiança no futuro.
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delegações
brAgANçA

AçOrES
Donativo dos veteranos
de guerra

41º Aniversário da Delegação

FOTOS DELEG. DE BRAGANÇA

FOTOS DELEG. DOS AÇORES

Comemorou-se no passado dia 4 de junho o 41º aniversário da Delegação de Bragança.
O início das festividades teve lugar no Castelo de Bragança, por volta das 10h00 da manhã, local onde
as pessoas se concentraram e trocaram cumprimentos.
O evento incluiu a celebração de uma eucaristia em memória dos que tombaram nas três frentes da
Guerra Colonial, bem como todos os associados da Delegação falecidos nos últimos anos.
A celebração culminou num almoço-convívio servido na Aldeia de Gimonde, no restaurante “Quinta
das Covas”. “Foi um dia de muito movimento para a pacata aldeia de Gimonde”, referiu o presidente da
Delegação de Bragança, Domingos Seca.
O evento reuniu cerca de 150 pessoas, associados e seus familiares, e contou com a presença do
presidente da Câmara Municipal de Bragança, que “amavelmente nos honrou com a sua presença em
todo o evento”.
Estiveram ainda presidentes e representantes dos Órgãos Sociais Nacionais, das Delegações de Viseu, Porto, Coimbra, Lisboa e Vila Nova de Famalicão, bem como dirigentes da Liga dos Combatentes
de Bragança, da União de Freguesias de Bragança e o diretor do Museu Militar de Bragança.
O presidente Domingos Seca, felicitou o trabalho feito pela Direção Nacional, em particular do presidente da DN, José Arruda, frisando que “Órgãos Sociais da Delegação de Bragança e todos os seus
associados estão com a DN e vão sempre apoiá-la no que for preciso para conseguir atingir todos os
nossos direitos”.

A Portuguese War Veterans of Canada, associação de veteranos
de guerra portugueses residentes no Canadá, entregou um donativo de 800,00 euros à Delegação da ADFA nos Açores, no dia
22 de junho, em Ponta Delgada.
O presidente da associação de combatentes canadiana Pedro
Correia, que é também associado da ADFA, esteve com o presidente da Delegação, Paulo Teves, em cerimónia singela nas instalações da Sede da ADFA.
A Delegação agradece este donativo e realça o estreitar de relações com os portugueses residentes no Canadá.

Serviço de Apoio aos Associados
tem nova morada

A Delegação da ADFA nos Açores informa que desde o dia 21
de junho o Gabinete de Apoio aos Associados está a funcionar
nas antigas instalações da ADM/IASFA, situadas na Rua de São
Gonçalo S/N, no Campo Militar de S. Gonçalo, 9500-110 Ponta
Delgada. Os contactos telefónicos e os endereços eletrónicos (e-mail) mantêm-se.

Verão

A Delegação dos Açores encerrará durante o mês de agosto motivo de férias do pessoal, ficando em funcionamento o Gabinete
de Atendimento aos Associados e Público.

Encerramento para férias

A Delegação de Bragança avisa os associados que a Sede estará encerrada no período de 15 a 31 de
agosto, para férias da funcionária, reabrindo os seus serviços no dia 1 de setembro.
Para qualquer urgência, os interessados devem contactar os números 968 248 060 ou 963 034 702.

Cruzeiro no Douro
Régua, Barca de Alva, Régua é o circuito da viagem que a Delegação de Bragança está a organizar,
com um Cruzeiro o Douro, no próximo dia 18 de setembro. A iniciativa é um Projeto Cofinanciado
pelo Programa de Financiamento a Projetos pelo INR, IP.
“Vem passar um dia diferente na companhia da família ADFA”, apela a direção da Delegação.
A saída de Bragança será pelas 6h00, com chegada, pelas 8h30, ao Cais da Régua, onde terá lugar
o embarque e partida para Barca de Alva. O pequeno-almoço é servido a bordo.
Depois da passagem pela Barragem da Régua (com desnível de 28 m transposto por meio de uma
eclusa), a chegada ao Cais do Pinhão será pelas 10h30, com paragem prevista/eventual, e tendo
como destino a Barragem da Valeira (com desnível de 32,5 m e nova eclusa).
Depois do aperitivo de Vinho do Porto, o almoço será servido a bordo, passando-se a Barragem do
Pocinho (com desnível de 22 m).
Às 16h30 está prevista a chegada ao Cais de Barca de Alva, com paragem eventual.
Pelas 17h00, o Cruzeiro continua, com destino ao Pocinho e lanche servido a bordo.
A chegada ao Cais do Pocinho e desembarque será pelas 18h30, com transfer para a estação
do Pocinho e, pelas 19h08, partida de comboio com destino a Régua (chegada prevista para as
20h32), com paragem eventual e partida para Bragança pelas 21h00 e chegada prevista para as
22h45.
O preço por pessoa é de 45,00 euros e as inscrições estão
abertas até ao dia 10 de agosto e só serão validas perante o
pagamento de 50% no ato da inscrição.
Devido ao número de participantes estar limitado, só serão
aceites inscrições até 50 pessoas, por ordem de inscrição.

JULHO 2016 | 5

O nOssO eLO de UniãO desde 1974

delegações
CAStElO brANCO
Assembleia-Geral
Extraordinária

A Delegação de Castelo Branco realiza a sua Assembleia-Geral Extraordinária no Auditório da Biblioteca
Municipal de Castelo Branco, no dia 9 de julho (sábado), entre as 13h00 e as 17h30.
O auditório situa-se no Campo Mártires da Pátria (Centro Cultural, antigo Quartel de Cavalaria), em Castelo
Branco, tendo o mesmo capacidade para 150 pessoas,
e possui todos os meios audiovisuais necessários à
realização da AGDE. Este auditório fica próximo da Delegação de Castelo Branco e é totalmente acessível a
qualquer cidadão.
A Biblioteca Municipal de Castelo Branco fica situada
no centro da cidade, nos espaços do antigo quartel do
Regimento de Cavalaria, em frente às diversas esplanadas conhecidas por “docas”. A Biblioteca situa-se
na ala direita da Loja do Cidadão, nas imediações do
Centro de Cultura Contemporânea de Castelo Branco
(CCCCCB) e do Cine-Teatro Avenida, muito próximo
da Praça do Município e da Câmara Municipal.
Coordenadas GPS: 39.82278,-7.48982 - Localização:
Campo Mártires da Pátria (Devesa) 6000 Castelo
Branco

Boas férias

A Delegação de Castelo Branco informa os associados
que a Sede da Delegação encontrar-se-á encerrada
entre 1 e 12 de agosto, por motivo de férias da funcionária.
Para tratar qualquer assunto urgente os interessados
devem contactar a Direção Nacional através do telefone 217 512 600.

Carapinheira. Também esteve presente o presidente
da Direção Nacional, José Arruda, e o presidente da
Mesa da Assembleia-Geral Nacional, Joaquim Mano
Póvoas.
Na sua intervenção, o presidente da Delegação de
Coimbra, José Girão, agradeceu a presença de todos
e apelou à mobilização na “defesa dos nossos direitos,
conquistados ao longo dos anos, e que não podem de
modo algum ser descurados”. Acrescentou que “todos
somos responsáveis pelos direitos que temos e será
nossa a responsabilidade não os perder no futuro”.
O presidente da Direção Nacional proferiu palavras
de empenho e compromisso para a continuidade da
defesa dos direitos, nomeadamente os que estão consagrados no DL 43/76, que, na opinião de alguns, “é
a nossa Bíblia que urge preservar”. Referiu ainda que
está constituída uma equipa, com vários intervenientes, que ele também integra, para compilar toda a legislação avulsa que regula os direitos do Deficientes
das Forças Armadas, numa só lei que se designará por
“Carta Magna”. Depois de ter feito referência a alguns
camaradas que o conhecem desde o internamento no
Hospital Militar, acabou saudando as mulheres dos deficientes que foram ao longo destes mais de 42 anos,
as heroínas desta causa do pós-Guerra Colonial.
Findas as intervenções houve, como não podia deixar
de ser, as habituais conversas a lembrar os tempos da
Guerra ou as vivências do Hospital, sempre tão longe
e tão presentes.
“Para o ano estaremos de volta com a mesma disposição e confiantes em que os direitos conquistados não
nos sejam retirados”, salientou José Girão.

25 de Abril
e Homenagem
aos Combatentes
em Vila Nova de Poiares

COIMbrA

As intervenções da vereadora e do presidente da Câmara foram ambas ouvidas com grande respeito e
em silêncio absoluto num clima de carga emocional
muito elevado. Foi realçado o papel da ADFA na defesa dos direitos e da dignidade dos ex-combatentes
em geral e dos deficientes das Forças Armadas em
particular.
“Sei do que falo”, destacou em certo momento o presidente da Câmara, em consonância com as palavras
e os sentimentos da vereadora, já que ambos são filhos de ex-combatentes feridos na Guerra Colonial,
associados da ADFA.
No exterior foi inaugurado um Monumento de Homenagem aos Combatentes Poiarenses que faleceram
na Guerra do Ultramar e teve lugar o descerramento
de placa alusiva ao evento.

Encerramento
para férias

A Delegação de Coimbra informa os associados que a
Sede da Delegação se encontrará encerrada para férias no período de 1 a 15 de agosto.

éVOrA
Visita ao Museu Militar
de Elvas

A Delegação de Évora vai organizar uma visita ao Museu Militar de Elvas no próximo dia 17 de setembro.
Denominado “Forte da Graça”, esta importante fortificação militar, construída durante o século XVIII, foi das
mais imponentes do nosso País. Depois de importantes obras de restauro, foi ali instalado o Museu Militar,
estando aberto ao público desde 2015.
A visita, com um custo previsível de 25,00 euros por
pessoa, inclui a viagem, entrada no Museu e almoço.
Inscrições até ao dia 9 de setembro na Delegação de
Évora ou pelos telefones 266 703 473 e 918 813 863.

Férias de verão

Comemorações
do 42º aniversário
da Delegação

A Delegação de Évora informa os associados que a
Sede vai encerrar para férias do funcionário no período de 2 a 16 de julho. Qualquer assunto urgente poderá
ser tratado pelo telemóvel 918 813 863.

FOTOS DELEG. DE COIMBRA

Decorreram, no passado dia 19 de junho, no Restaurante “os Patinhos”, em Montemor-o-Velho, as comemorações dos 42 anos da fundação da Delegação de
Coimbra, “num almoço que marca a mobilização da
ADFA perante os seus associados”, como foi referido
pela Direção da Delegação.
Com a sala completamente cheia - estiveram presentes mais de 300 pessoas, entre associados, familiares
e convidados – marcaram a sua presença Delegações
da ADFA de todo o País, entidades oficiais, bem como
uma representação da Câmara Municipal de Montemor-o-Velho e o presidente da Junta de Freguesia da

Aceitando o convite endereçado pelo presidente da
Câmara Municipal de Poiares, a Delegação de Coimbra representou a ADFA nas comemorações oficiais do
42º Aniversário da Revolução do 25 de Abril de 1974,
fazendo-se representar por cinco associados dos Órgãos Sociais (Assembleia-Geral, Direção, Conselho
Fiscal e Conselho de Delegação).
A Sessão Solene realizou-se no Salão do Centro Cultural de Vila Nova de Poiares, presidida pelo autarca
de Poiares, João Henriques, fazendo parte da Mesa de
Honra uma vereadora da edilidade e ainda representantes da sociedade civil, militar e política. Ali foram
homenageados os cinco militares do concelho mortos
em combate nos vários teatros de operações da Guerra Colonial. Às famílias presentes foram entregues Medalhas de Reconhecimento.
Foram feitas intervenções dos vários partidos com assento na Assembleia Municipal e representante da Junta de Freguesia deu o seu testemunho, não só sobre o
25 de Abril mas também sobre o sacrifício de uma geração. “Sensibilidade e emoção foram a tónica dos discursos”, comentou José Girão, presidente da Delegação
de Coimbra, que destacou que “a importância da data e
a sua influência no progresso do país, económico, social
e político foram as notas a ter em conta”.

fAMAlICÃO
Passeio “Um Dia Fora”
A Direção de Famalicão informa os associados que as
inscrições estão abertas para a participação no passeio “Um dia Fora”, que se realizará no dia 16 de julho,
sábado. O destino escolhido para este ano é Vila Pouca
de Aguiar, Alvão.
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 autocarro.

Funcionamento
da Secretaria em julho

Durante o próximo mês de julho (entre os dias 18 e 22),
a Delegação de Famalicão encontrar-se-á encerrada
da parte da tarde, por motivo de férias da funcionária. Assim, a Secretaria apenas funcionará da parte da
manhã nesse período
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POrtO
Exposição a três
dimensões

organização. Os participantes deverão munir-se de
talheres, mesas, cadeiras, doces e frutas.
O convívio terá animação musical a cargo de Paula/
Rádio Arrifana.
As inscrições estão abertas até dia 20 de julho e o
preço por pessoa é de 10,00 euros. Poderão inscrever-se através dos contactos: Manuel Faria (961 969
882), Alcino Andrade (968 885 165), Alberto Conceição (961 590 278) e ADFA Porto (228 347 200).

Guerra Colonial
- Factos, Memórias
e Experiências

Um dia de convívio
em Paredes

No dia 17 de maio, os utentes do Centro de Atividades
Ocupacionais (CAO) da Delegação do Porto deslocaram-se ao Centro de Reabilitação da Areosa, para
apreciarem uma exposição de pintura de uma artista
ambliope, Rosária Vilela, que, apesar de se dedicar à
Arte há vários anos, com a progressão da sua doença,
começou a dedicar-se à pintura em alto-relevo, para
que a sua expressão artística não dependa tanto da
visão. Desta forma, proporciona que pessoas igualmente amblíopes e invisuais possam apreciar a sua
obra.
Um dos utentes do CAO, Adélio Simões, teve essa
oportunidade, podendo ver as obras pelo tato. Como
focou a artista, “diante de uma deficiência visual, a
luz e a cor dão lugar ao tato e à audição. As cores
transformam-se num aroma que nos leva pela mão
para as dimensões invisíveis”.

IX Piquenique em Santa
Maria da Feira

No próximo dia 24 de julho, domingo, vai realizar-se
o IX Piquenique em Santa Maria da Feira. O local escolhido é o Largo da Capelinha de Santo Ovídio, na
freguesia do Lobão, em Santa Maria da Feira, próximo
das Caldas de São Jorge.
O convívio irá ter início por voltas das 10h30, seguido do almoço em piquenique por volta das 12h30. A
organização fornece arroz de feijão, fêveras, broa e
bebidas.
Ao final da tarde, cerca das 17h30, será a sardinhada
seguida do caldo verde, fornecidos igualmente pela

O 28º encontro dos associados dos concelhos de Paredes e Paços de Ferreira realizou-se no dia 25 de junho, cumprindo-se a tradição associativa.
Os participantes concentraram-se junto à Igreja Matriz de Lordelo, assistiram à celebração de uma missa
pelos associados falecidos e efetuaram uma romagem aos cemitérios de Lordelo e de Rebordosa para
lembrar os camaradas que continuam presentes na
memória.
Seguiu-se o almoço marcado pelo espírito de confraternização, falou-se da ADFA, recordou-se momentos
do passado e saboreou-se a boa cozinha portuguesa.
A Delegação fez-se representar pelo presidente da
MAGD, Manuel Santos, e pelos elementos da DD, Abel
Fortuna e Martinho Nunes, que agradeceram aos associados organizadores Manuel Leal, Camilo Pacheco
e Abílio Pacheco mais esta “excelente iniciativa associativa e o seu espírito de colaboração”.
Estes associados e muitos outros da área geográfica
da Delegação constituem a “Rede de Camaradagem”
que dá sentido ao lema “ADFA – A nossa segunda família”.
A filha do associado Guilherme Carneiro quis homenagear o seu pai com uma mensagem que leu aos
presentes e que motivou uma “onda de emoção”. Este
associado faleceu em 2015 e no final de cada convívio
dizia “este é o dia mais feliz da minha vida”. O ELO
reproduz a mensagem na página 18, na sua versão
integral, saudando a filha e a família deste associado.

A Junta de Freguesia de Lordelo, concelho de Paredes,
prestou tributo aos Lordelenses mortos na Guerra Colonial, com a realização de várias ações entre 25 de
junho e 7 de julho.
A exposição itinerante do Museu da Guerra Colonial
abriu o programa, do qual também fizeram parte o colóquio “Guerra Colonial: factos, memórias e experiências que não passam”, assim como, no dia 3 de julho,
uma visita guiada à exposição e uma homenagem junto do monumento aos mortos da freguesia.
O colóquio organizado pela Delegação do Porto teve
as participações de José Manuel Lages, do Museu da
Guerra Colonial, de Graciete Cruz, psicóloga clínica
do Serviço de Apoio Médico, Psicológico e Social do
Pólo do Porto da Rede Nacional de Apoio ao Stress de
Guerra, e de Abel Fortuna, presidente da Delegação
do Porto. O presidente do Núcleo da Lixa da Liga dos
Combatentes fez parte da mesa que foi presidida pelo
presidente da Junta de Freguesia. A autarquia foi elogiada “pela sensibilidade demonstrada relativamente
a esta temática e à forma como a tratou”.
Os associados da área envolveram-se nesta iniciativa,
tendo acompanhado os visitantes à exposição durante
o tempo que permaneceu no edifício da Junta.

CAMPANHA DE ANGARIAÇÃO DE FUNDOS
A Direção da Delegação do Porto enviou uma carta aos associados que lhe estão afetos, convidando-os a aderirem à Campanha de Angariação de Fundos
para as obras das instalações.
Como podem os associados contribuir? Aderindo a esta campanha da seguinte forma: - Preencher a autorização com o montante mensal da sua comparticipação, devolvendo-a à Delegação devidamente assinada; - Efetuar donativos, escolhendo o momento e o montante da sua comparticipação.
Os montantes necessários são de alguma monta, mas se cada associado contribuir durante os próximos 12 meses com importâncias correspondentes, atendendo aos objetivos e necessidades em causa, conseguiremos melhores condições de funcionalidade da nossa Delegação.
O contributo dos associados doutras Delegações também é bem-vindo, podendo ser feito através de conta aberta para o efeito.
Até ao final do mês de junho a Delegação já recebeu mais de 100 respostas de apoio a esta iniciativa. No ELO de agosto dar-se-á conta do andamento da campanha.
Conta para onde podem efetuar os donativos: Conta N.º 021 402 650 753 0.
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FOTOS JF TORRÃO

SEtÚbAl
JF Torrão inaugura

Memorial de
homenagem a antigos
combatentes

A Junta de Freguesia de Torrão, concelho de Alcácer do
Sal, homenageou os nove munícipes da freguesia que
faleceram em combate na Primeira Guerra Mundial e
na Guerra Colonial, no dia 11 de junho, com a inauguração de um Memorial aos Antigos Combatentes, no
Jardim do Largo de S. Francisco.

Na cerimónia participaram Vítor Proença, presidente
da Câmara Municipal de Alcácer do Sal, Virgílio Silva,
presidente da Junta de Freguesia do Torrão, os vereadores Ana Soares, Manuel Vítor de Jesus e Nuno Pestana, além de António Balona, presidente da Assembleia
Municipal, José Faria, presidente da Direcção da Delegação da ADFA em Setúbal, José Varandas dos Santos,
vogal da Direção Central da Liga dos Combatentes, e
representantes das juntas de freguesia do concelho,
do Núcleo Local de Alcácer da Liga dos Combatentes,
da GNR e Bombeiros Mistos do Torrão, entre outras
entidades.
Na Igreja de S. Francisco celebrou-se uma missa de
sufrágio pelos combatentes falecidos. O pároco da freguesia recordou os que perderam a vida ao serviço da
Pátria, abençoando o monumento. Após o minuto de
silêncio e prestadas as honras militares por uma força
do Regimento de Artilharia n.º 5 e um clarim do Regimento de Bandas e Fanfarra, realizou-se a deposição
de coroas de flores junto ao Monumento, ao som das
marchas militares interpretadas pela Banda da Sociedade 1.º de Janeiro Torranense.
Na sua intervenção, o edil de Alcácer do Sal comprometeu-se a disponibilizar um espaço no cemitério local para a implementação de um talhão destinado aos
Combatentes e atribuir o seu nome a uma artéria da
toponímia local.
Após o descerramento do Memorial, os participantes
visitaram a exposição patente no Museu Etnográfico
do Torrão, que também presta homenagem aos combatentes, com atuação especial do Coro da Universidade Sénior do Torrão.

MADEIrA
Aniversário
da Delegação

A Delegação da ADFA da Madeira vai realizar o seu
convívio de Aniversário no próximo dia 16 de julho, no
restaurante “ O Colmo”, no concelho de Santana.
Para mais informações e respetivas inscrições, os associados devem contactar a Delegação da Madeira,
pessoalmente ou através dos números 291 765171
ou 961798731 ou do e-mail secretaria.madeira@adfa.
org.pt. As inscrições podem ser efetuadas até o dia
13 de julho.

Pagamento de quotas

A Delegação da Madeira lembra aos associados residentes na área da Delegação que aderiram ao pagamento de quotas por transferência bancária que, no
próximo dia 19 de julho, será efetuado o levantamento de 66,00 euros, referente às quotas do corrente
ano.
Este pagamento só diz respeito aos Pensionistas de
Preço Sangue, de Sobrevivência e de Invalidez.

Foto:Delegação Açores
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FOTOS DELEG. LISBOA

15º Aniversário da Delegação de Lisboa

A Direção da Delegação de Lisboa informa todos os associados que irá realizar-se, no próximo dia 16 de julho
(sábado), o almoço comemorativo do 15º Aniversário da Delegação de Lisboa, na Quinta da Alegria, sita na rua
David Mourão Ferreira, Penalva, Santo António da Charneca, 2835 – 805 Barreiro (saída para a AutoEuropa),
com início às 12h30. As coordenadas GPS são: Latitude: 38.606854 e Longitude: -9.016584
O preço por pessoa é de 20,00 euros, sendo gratuito até aos 3 anos e com desconto de 50 por cento dos 3 aos
10 anos. A inscrição e pagamento devem realizar-se no Secretariado da Delegação de Lisboa. Contactos: presidente da Delegação de Lisboa, Francisco Janeiro, TM 919 413 356; Secretariado da Delegação de Lisboa, Vanessa
Braga, 217 512 615 ou 925 987 469; Núcleo do Barreiro, Jacinto Anjos, 937 990 516.
“É a nossa união que continua a marcar uma ADFA coesa e forte em prol dos nossos objetivos”, salienta o presidente da Direção da Delegação de Lisboa, Francisco Janeiro, que apela à participação.

Atividades de lazer,
saúde e bem-estar

A Magia dos Açores

Já estão disponíveis informações e inscrições para atividades de lazer, saúde e bem-estar promovidas pela
Delegação de Lisboa. Os interessados podem dirigir-se ao serviço de Ação Social, Ana Machado (917 365
357 ou 217 512 622 ou servico.social@adfa-portugal.
com), ou ao Secretariado da Delegação de Lisboa –
Vanessa Braga (217 512 615 ou 925 987 469), ou pelo
e-mail direccao.del.lisboa@adfa-portugal.com.

Oeiras celebra Dez de
Junho

O município de Oeiras comemorou o 10 de junho, Dia
de Portugal, de Camões e da Comunidades. O Núcleo
de Oeiras da Delegação de Lisboa esteve presente no
evento e depôs uma coroa de flores junto da lápide
onde estão gravados os nomes daqueles que tombaram ao serviço de Portugal na Guerra Colonial entre
1961 e 1975.

Despedida

O colaborador da Delegação de Lisboa, João José Figueira Gil, deixou de exercer as suas funções como
motorista da Delegação no passado dia 30 de junho.
Os Órgãos Sociais da Delegação de Lisboa e os Órgãos Sociais Nacionais, bem como os trabalhadores
da Sede prestam-lhe a sua homenagem, pelo bom desempenho em todos os anos de serviço na ADFA.

Serviços de Pédicura,
Calista, Manicura e
Depiladora nos Serviços
Clínicos da ADFA.

A Delegação de Lisboa disponibiliza aos associados
serviços de pédicure, calista, manicura e depiladora
nos Serviços Clínicos da ADFA, na sede, em Lisboa.
Os interessados podem fazer marcações através de
Sandra Henriques, pelo número 962 971 437.

aTividades de CulTura e lazer
Chávena de Conserva – (2ª) 5ª feira de cada mês
das 15h00 – 17h00 – restaurante da ADFA;
aulas de Pintura – 5ª feiras das 10h00 – 12h30 –
Sala 38;
Cerâmica – 5ª feiras das 14h30 – 16h30 – Sala 38;
Yoga do Riso – 4ª feira, das 15h00 às 16h00, no Auditório Jorge Maurício.
Esta iniciativa foi cofinanciada pelo Programa de Financiamento
a Projetos pelo INR, I.P.

preceito, no meio de nuvens de vapor vulcânico.
A memória ficou marcada com a visita ao Jardim Terra
Nostra, com as águas quentes a 36 graus.
No último dia, domingo, houve uma visita à cidade de
Ponta Delgada, com destaque para a Sé e para a Igreja
de Santo Cristo. No final do dia, embarque rumo a Lisboa, com toda a gente feliz, sempre a perguntar quando
é a próxima viagem da Delegação.
O grupo de viajantes destacou o papel de João Diogo,
que “tratou o grupo sempre com muita atenção e cuidado”.
Um passeio a repetir, com a animação que caracteriza
a ADFA nestas iniciativas que juntam em festa e viagem
associados, familiares e amigos de todo o País.

disPOnibiLidade
Todos os dias, mediante marcação prévia. A profissional tem possibilidade de deslocar-se, conforme o
local e a hora da marcação.

A Delegação de Lisboa realizou, entre os dias 20 e 26
de junho, uma “viagem inesquecível” aos Açores, pelas quatro magníficas ilhas da Terceira, Pico, Faial e
São Miguel, em parceria com a Promartur – Agência
de Viagem e Turismo.
No primeiro dia, com a chegada à Ilha Terceira, teve
lugar o encontro com a guia local e a sua disponibilidade e saber encantou todo o grupo. Em Angra do
Heroísmo, cidade Património da Humanidade pela
UNESCO, o grupo conheceu o casario bem cuidado, o
teatro e a Sé. Recebidos na Câmara Municipal, na sua
bela sala parlamentar, os viajantes apreciaram o belo
jardim. Já no Hotel, no centro da cidade, e depois do
jantar, o grupo vibrou com as Sanjoaninas, as tradicionais festas dos Açores.
No segundo dia, nova visita à Ilha, com um almoço
nos Moinhos.
O grupo voou da Terceira para o Pico no terceiro dia
de viagem, visitando a Ilha de Negro e o Museu dos
Baleeiros. No final do dia, toda a gente celebrou a vitória de Portugal face à Croácia no Campeonato Europeu de Futebol. Um dia intenso e muito bem passado.
Vitorino Némesio falou no “Mau Tempo do Canal” e
o grupo fez a descoberta da travessia de barco, num
“bonito passeio” para ver o Pico e a entrada no Farol.
Dando uma volta à Ilha, vista do Farol, e passeio entre
“milhões de flores encantadas”, com final de passeio
no Peter’s Café, local de encontro de marinheiros
com a prova do famoso Gin Tónico. O almoço foi no
restaurante “Cabem Todos”, muito bom e com uma
vista soberba para o Pico.
Nova travessia do Atlântico em vôo com destino à
Ilha de São Miguel. A animação continuou com a volta
pela Lagoa das Sete Cidades e com um belo almoço,
animado pelo associado José Parreira, como seu bom
humor e companheirismo perante os companheiros,
acabando nas estufas de ananases.
Durante o tempo de viagem, fez-se um passeio pela
Lagoa do Fogo, pelas Furnas e degustou-se o célebre
cozido, no meio do cheirinho a enxofre. Na visita às
furnas, a tradicional operação do cozido, enterrado a

Serviços da Delegação
de Lisboa
seCretariadO da deLegaçãO
– aPOiO aOs órgãOs sOCiais e aOs núCLeOs
Vanessa Braga
- direccao.del.lisboa@adfa-portugal.com
Telefones 217 512 615 ou 925 987 469
Fax 217 512 611
serViçOs CLíniCOs
Ana Paula Vicente
servicos.clinicos@adfa-portugal.com
Telefone 217 512 600 – Tecla 2
serViçO de aPOiO aOs sóCiOs,
serViçO de seCretaria/atendimentO
Pedro Rodrigues e Maria Inês Martins
ines.martins@adfa-portugal.com;
secretaria.lisboa@adfa-portugal.com
Telefone 217 512 600 – Tecla 1
serViçO de açãO sOCiaL
Dra. Ana Machado (assistente social)
– servico.social@adfa-portugal.com
Telefone 217 512 600 – Tecla 3
serViçOs JUrídiCOs
Dra. Inês de Castro (advogada)
– Por marcação prévia na secretária da Delegação
de Lisboa
i.castro@adfa-portugal.com ou
gabjur.adfa.lisboa@gmail.com
Fax 217 512 660
serViçO de PsiCOLOgia
Dra. Teresa Infante
- t.infante@adfa-portugal.com
HOráriO dOs serViçOs
Das 9h00 às 17h30
Morada: Av. Padre Cruz, edifício ADFA,
1600-560 Lisboa
Telefone 217 512 600
Fax 217 512 611
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Notícias
Lisboa assinala Dia
Mundial do Refugiado

A Câmara Municipal de Lisboa assinalou o Dia Mundial do Refugiado, 20 de junho, com um conjunto de
atividades que envolveram as instituições e os munícipes da capital.
Jorge Sampaio, Presidente da República entre 1996
e 2006, o ministro-adjunto, Eduardo Cabrita, e o vereador dos Direitos Sociais da CML, João Afonso,
discutiram “As cidades como resposta à crise dos refugiados” no Salão Nobre dos Paços do Concelho de
Lisboa.
A ADFA esteve no evento, representada pelo presidente e pelo tesoureiro da DN, José Arruda e Francisco
Ferreira da Silva.
A tónica incidiu no “desafio emergente” da crise de refugiados que o conflito na Síria trouxe para a ordem
do dia e as dificuldades que a Europa e o mundo estão
a ter na procura de soluções para este “drama humanitário”.
Segundo foi referido no evento, “as cidades não podem alhear-se da resposta à crise humanitária a que
urge dar resposta”, pois “mais de metade da população mundial vive hoje em áreas urbanas e será ali que
muitas famílias de refugiados encontrarão resposta
para, de forma temporária ou permanente, reconstruir as suas vidas”.
As cidades como “espaços de acolhimento e encontro
da diversidade, de resposta humana e próxima”, deverão mobilizar recursos e construir respostas concretas de apoio à integração de quem chega a Portugal.
O município de Lisboa, desde o início deste processo, assumiu o compromisso de acolher 10% de todos
os refugiados que Portugal venha a receber e criou o
Programa Municipal de Apoio aos Refugiados e abriu
o Centro de Acolhimento Temporário de Lisboa com a
parceria de mais de 80 entidades nacionais e locais,

FOTOS RAFAEL VICENTE

FOTOS PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

entre as quais se destaca a ADFA (Centro de Acolhimento da Quinta das Camélias).
Em Lisboa foi possível assistir a um conjunto de filmes e concertos, em co-organização com o Conselho
Português para os Refugiados e ACNUR, no âmbito do
programa diverCidade, entre 18 e 26 de junho.
Outra iniciativa foi o Sarau Cultural do Dia Mundial do
Refugiado (Conselho Português para os Refugiados /
CML).
O Presidente da República visitou o Centro de Acolhimento para Refugiados na Bobadela, concelho de
Loures, no dia 20 de junho, assinalando também o Dia
Mundial do Refugiado.

O Chefe do Estado realizou a visita acompanhado pela
ministra da Administração Interna, Constança Urbano
de Sousa, pelo ministro adjunto Eduardo Cabrita, e
pelo presidente da Câmara Municipal de Loures, Bernardino Soares.
O Presidente assistiu a uma peça de teatro e a uma
dança feita pelas crianças da creche, visitando uma
aula de Português, sempre em contacto direto com alguns dos refugiados acolhidos no Centro.
“Estamos todos unidos em Portugal em relação aos refugiados. Portugal pensa e sente a uma só voz. Estamos
todos juntos recebendo-os e acolhendo-os como nossos irmãos”, disse na altura o Presidente da República.

em ConFerênCia na adFa

Movimento associativo das pessoas
com deficiência
A ADFA pretende realizar em setembro,
no âmbito da celebração do aniversário
da Luta da ADFA de 20 de Setembro, em
data a divulgar, uma conferência sobre
o movimento associativo das pessoas
com deficiência, contando com a colaboração do professor Francisco Carvalho,
Professor Universitário e Investigador,
Doutor em Relações Internacionais (especialidade de Ecologia Humana) pela
Universidade Nova de Lisboa.
O ELO reproduz, na íntegra, um artigo de
sua autoria sobre a temática.

assoCiaTivismo no âmbiTo da
deFiCiênCia em PorTugal: algumas noTas
Embora antes do 25 de Abril de 1974
existissem algumas associações intervenientes nos domínios da deficiência,
foi no entanto com a instauração do regime democrático que as ONG de e para
pessoas com deficiência ganharam expressão e influência social e politica. A
elas, com efeito, fica a dever-se muita da
transformação havida, mercê de ações
reivindicativas junto dos poderes públicos, a todos os níveis, em prol da defesa dos direitos de cidadania dos associados, de par com a assunção gradual
da prestação de serviços diferenciados,
possuindo hoje dimensão e distribuição
geográfica interessantes. À luz deste
entendimento, cita-se por todas a ADFA
surgida informalmente logo em Maio
de 1974 e hoje uma das mais relevantes

ONG de pessoas com deficiência.
Conquanto na génese do associativismo nos domínios da deficiência estejam
convergências de interesses e iniciativas
das próprias pessoas com deficiência
e/ou de pais, técnicos da área, como
de outros cidadãos preocupados com
esta problemática, mais recentemente,
em resultado do aumento da esperança
média de vida e da maior prevalência de
doenças incapacitantes, tem-se assistido também ao surgimento de Associações constituídas por filhos dos que têm
uma condição de deficiência adquirida
em idades avançadas e cujo grau de dependência impede-os de participação
nas vivências associativas.
Em todos os casos, estamos perante grupos de influência e de interesses, sejam
eles a obtenção de fundos, compensações
fiscais, legislação mais favorável, criação
de estruturas próprias ou outros, mas
também de micro poderes instituídos.
Além disso, no fundamental e por definição, as Associações de e para pessoas
com deficiência são organizações sem
fins lucrativos, legalmente constituídas,
autónomas face aos poderes públicos,
com uma importante componente de voluntariado, que, em princípio, dispõem de
estruturas relativamente flexíveis, dinâmicas e pouco hierarquizadas.
Por outro lado, tal como as pessoas com
deficiências não constituem um grupo homogéneo, também o universo das
ONG nos domínios da deficiência é uma

constelação de entidades distintas, nomeadamente em razão do estatuto legal
(associação, cooperativa, incluindo cooperativa de solidariedade social…); designação (por exemplo segundo o tipo de doença crónica ou deficiência – Espondilite
Anquilosante, Paramiloidose, Trissomia 21,
doença de Parkinson, doença de Alzheimer…); âmbito geográfico de intervenção
(nacional, regional/distrital ou concelhio/
local); finalidades prosseguidas (educação especial, formação profissional, desporto, arte, criatividade, turismo, treino de
cães-guia para pessoas cegas e de cães
para ajudar pessoas surdas em atividades
da vida diária…); organização e funcionamento (várias delas com delegações, sub-delegações, núcleos ou pólos em diversos
pontos do país), ou da origem (civil ou
militar) dos associados e da condição de
deficiência (acidente de trabalho, doença
profissional…).
Estima-se que, independentemente do
respetivo estatuto, o número das mais
relevantes, tendo em consideração a
respetiva disseminação territorial e/ou a
singularidade das atividades desenvolvidas, possa ser superior a duas centenas,
estimativa que inclui formas superiores
de organização como federações, confederações e uniões, bem como delegações, sub-delegações e núcleos de funcionamento.
Entretanto, o crescimento, o poder de
influência e o estatuto social adquiridos
pela maioria das ONG de e para pessoas
com deficiência, enquanto provedoria
dos cidadãos com deficiência, de uma
forma ou de outra trouxeram responsabilidades acrescidas em termos de inovação, boa governança, autonomia face

ao poder político, representatividade,
abertura à comunidade. A estes verdadeiros desafios com que variavelmente
se confrontam na atualidade, importa
adicionar o (crónico) problema do financiamento, de par com o envelhecimento
geral de associados e dirigentes, particularmente marcante entre as ONG de
militares incapacitados durante as guerras coloniais, como ainda, e mais recentemente, um certo amorfismo que se vai
observando em termos de participação
na vida associativa.
Ainda assim, sempre se dirá que, independentemente dos interesses em presença, das convergências possíveis desaproveitadas, das divisões inter e intra
Associações, enfim, da inexistência de
um efetivo movimento articulado que
salvaguarde a pluralidade na unidade da
ação, sem que isso signifique ausência
de determinadas movimentações relativamente a deficiências específicas,
como as da área da deficiência intelectual, não deixa de ser relevante sublinhar
a importância das dinâmicas associativas nas mudanças forjadas ao longo das
últimas quatro décadas.
Neste enquadramento, releva-se o papel
específico das ONG cujos órgãos sociais
e associados são constituídos exclusiva
ou maioritariamente pelas próprias pessoas com deficiência, ao trazerem para
a agenda pública a luta contra a discriminação com base na deficiência como
uma questão social e politica – uma
questão de direitos humanos, na esteira,
aliás, do consignado, por exemplo, pela
ONU na sua Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência que de
resto Portugal ratificou.
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JunTo ao monumenTo aos CombaTenTes do ulTramar, em belém

XXIII Encontro Nacional de Combatentes

Realizou-se, no dia 10 de junho, o XXIII Encontro Nacional de Combatentes e a Homenagem Nacional de Combatentes 2016, junto ao Monumento aos Combatentes
do Ultramar, em Belém, Lisboa.
As cerimónias incluíram uma missa por intenção de
Portugal e de sufrágio pelos seus mortos, na Igreja dos
Jerónimos, uma cerimónia inter-religiosa católica e muçulmana, a homenagem aos mortos, com deposição de
flores, Hino Nacional e salva protocolar por um navio da
Marinha e passagem de aeronave da Força Aérea.
Os estandartes desfilaram perante o Monumento e
junto às lápides, capela e memorial ao combatente,
culminando o evento num salto de paraquedistas do
Exército e num almoço-convívio nos terrenos frente ao
Monumento.
O Presidente da República enviou uma mensagem que
foi lida durante a cerimónia, e que o ELO reproduz na
íntegra.
mensagem do PresidenTe da rePúbliCa
“Combatentes,
Não é sem emoção que me junto a vós nesta solene e
emblemática comemoração.
A vossa dolorosa prova de guerra, a sabedoria para suportardes os seus corolários ao longo da vida e a forma
realista e intrépida como reagis, dão-vos, mais do que a
qualquer outro, o direito de testemunhar e de serem escutados em defesa da paz.
O combatente, acima de todos os atores da guerra, anseia pela paz, pois mais do que qualquer outro conhece o
horror da batalha e carrega no seu íntimo as feridas mais
profundas e as cicatrizes mais devastadoras.
Embora a comparação da crueldade e da violência entre
conflitos seja um exercício estéril e quase sem sentido,
creio ser justo ao conceder às duas grandes guerras

mundiais ocorridas no século passado a primazia dos
atos mais desumanos cometidos pela humanidade.
Portugal, que desde muito cedo na sua História compreendeu a força e a necessidade das alianças, como
garantia da soberania, enquanto Nação, e da proteção e
segurança do seu povo, foi um dos Estados que participou ativa e convictamente no sinistro palco da Primeira Guerra Mundial, ombreando com os países aliados
na defesa de uma Europa livre e progressista, capaz de
permitir o tão desejado desenvolvimento dos povos, ao
abrigo de uma Europa solidária e em paz.
Do primeiro conflito à escala mundial, ressoam os feitos
heróicos dos militares portugueses que combateram na
Batalha de La Lys, na Flandres, sobre a qual passaram
quase cem anos.
A nossa memória recorda o então recém-criado Corpo
Expedicionário Português que defendeu com invulgar e
reconhecidas coragem e firmeza, apesar dos escassos
recursos humanos e materiais, os onze quilómetros de
pântano que formavam a linha da frente aliada. Esta batalha constitui-se como um dos mais cruéis confrontos
do Corpo Expedicionário Português.
Mas os vossos feitos foram, por seu turno, mais duradouros, numa longa e difícil campanha em terras africanas,
que testemunha o sacrifício heróico de cada homem que
um dia foi rosto na guerra, soldado de um povo, mas sobretudo que procurou, pelas suas ações cumprir o desígnio de Portugal. São heróis que nós queremos perpetuar
na nossa memória coletiva.
E para manter viva a História da nossa Pátria, esculpida
neste Monumento Nacional aos Combatentes do Ultramar, evocamos, hoje, todos aqueles que lutaram ao serviço de Portugal…mas não só, pois um memorial como
este fala das responsabilidades de cada um de nós. Não
podemos esquecer o passado e temos que o compreender para construir um futuro melhor. É com este senti-
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mento de renovação e incessante procura desse futuro
melhor que celebramos este dia de Portugal e da Portugalidade.
Como vosso Comandante Supremo quero estar atento e
ser um parceiro inspirador nos vossos esforços.
Assim, cumpre-me e cumpre a todos os portugueses
prestar sentida homenagem aos militares que então
combateram pelos ideais da Nação Portuguesa, que
hoje ainda preservamos e que neste dia se revestem de
especial significado, expressando o mais solene respeito
pelo sacrifício dos nossos antepassados, demonstrando
a coragem para prosseguir o caminho e a visão de uma
nação com quase nove séculos de história, percebendo
a essência da identidade lusitana enquanto povo sem
fronteiras.
Juntos, comprometemo-nos, aqui, a recordar que o
amor à Pátria é condição essencial para o progresso e
que, por maior que seja a intempérie, jamais abdicamos
de Portugal.”
A ADFA também participou neste evento, representada
pelo segundo vogal da DN, Carlos Fanado, e pelo presidente da Delegação de Lisboa, Francisco Janeiro, que
também depuseram uma coroa de flores junto da chama
eterna do Monumento.
A ADFA, dias antes da realização deste evento, enviou à
Comissão Executiva um comunicado, que o ELO reproduz: “Considerando que as cerimónias comemorativas
do XXIII Encontro Nacional de Combatentes se podem
revestir, em alguns momentos, de um carácter diferenciável dos objetivos e valores principais da fundação
da ADFA, esta Associação reserva-se o direito de não
participar em todas as iniciativas constantes do programa, sem prejuízo de reafirmar solenemente todo
o empenho nas comemorações que concorram para
o prestígio de Portugal, das Comunidades, da Língua
Portuguesa e das Forças Armadas.”
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dia de PorTugal, de Camões
e das Comunidades PorTuguesas

“Portugal é o seu povo”

A ADFA e os deficientes militares e combatentes participaram nas comemorações oficiais e na cerimónia
militar do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, no Terreiro do Paço, em Lisboa, no
dia 10 de junho.
Durante o desfile das forças militares destacou-se o
grande grupo de combatentes e de deficientes militares que também prestaram honras ao Chefe do Estado
e Comandante Supremo das Forças Armadas, Marcelo
Rebelo de Sousa, que presidiu à cerimónia.
Depois da Banda da Armada tocar o Hino Nacional e,
em simultâneo, o Navio da República Portuguesa Sagres, fundeado no Tejo, executar uma salva de 21 tiros,
teve início a cerimónia, tendo o Presidente da República passado revista às Forças em parada.
Durante a cerimónia de homenagem aos mortos sobrevoaram o local as aeronaves da esquadrilha de F-16
da Força Aérea.
Após a intervenção do presidente da Comissão Organizadora das Comemorações do Dia de Portugal, de
Camões e das Comunidades Portuguesas, professor
doutor João Manuel Gaspar Caraça, o Presidente da
República referiu que “foi o povo, a arraia-miúda, quem
nos momentos de crise, soube compreender os sacrifícios e privações em favor de um futuro mais digno
e mais justo. O povo, sempre o povo, a lutar por Portugal. Mesmo quando algumas elites - ou melhor, as
que como tal se julgavam - nos falharam, em troca de
prebendas vantajosas, de títulos pomposos, meros ouropéis luzidios, de autocontemplações deslumbradas
ou simplesmente tiveram medo de ver a realidade e de
decidir com visão e sem preconceitos”.
Na sua intervenção, o Chefe do Estado afirmou que
“Portugal é o seu povo” e sublinhou que “ele não vacila,
não trai, não se conforma, não desiste”.
“Hoje, em 10 de junho de 2016, desta mesma praça,
que é símbolo maior do nosso imaginário coletivo,
partimos, uma vez mais, rumo ao futuro. Somos portugueses, como sempre, triunfaremos”, finalizou o Presidente.
Acrescentou que “celebramos também o Dia das Comunidades e hoje mesmo estaremos com os nossos
compatriotas em França para lhes darmos sinal da
nossa gratidão pela Pátria que todos os dias engrandecem”.
Na cerimónia estiveram presentes o presidente da
Assembleia da República, Ferro Rodrigues, o primeiro-ministro, António Costa, o ministro da Defesa Nacional, Azeredo Lopes, diversos membros do Governo e
líderes de partidos políticos.
O Presidente da República dedicou as suas primeiras
palavras às Forças Armadas e aos antigos combaten-

criptografia Armando de Jesus Marques Leitão, da Repartição de Informações Militares do Comando Aéreo,
em 16 de março de 2016, com a Medalha de Serviços
Distintos Grau Prata; o sargento-chefe de infantaria
José António dos Santos Gouveia da KFOR - Kosovo
Force, em 15 de abril de 2016, com a Medalha de Serviços Distintos Grau Cobre; e o cabo telegrafista Luís Alberto Vasques Lopes, da Escola de Tecnologias Navais,
em 3 de novembro de 2015, com a Medalha de Mérito
Militar de 4ª Classe.
tes, considerando que “não seria justo” celebrá-las
noutro dia que não “no Dia de Portugal”, pois são elas
“o garante da nossa independência e da nossa Constituição democrática e social”.
As condecorações militares decorreram logo após a
alocução e Marcelo Rebelo de Sousa evidenciou que
os agraciados constituem “um exemplo para todos
nós”. Destacou também as condecorações dos portugueses residentes em Paris e que, “durante os recentes atentados” terroristas na cidade, deram abrigo e salvaram “quem fugia da destruição e da morte”,
numa demonstração de “solidariedade e de humanismo”.
Foram condecorados três antigos combatentes: o
1.º cabo auxiliar enfermeiro, António Vitório Barriga
Alves Nunes, da 3ª Companhia de Caçadores do Batalhão de Caçadores n.º 4613, do Regimento de Infantaria n.º 16, em Angola, em 2 de outubro de 1974, com
a Medalha da Cruz de Guerra de 3ª Classe; o soldado
José António Baptista Santana, do Agrupamento de
Engenharia de Moçambique, em 3 de setembro de
1973; e o soldado de Transmissões, António Maria Alves, da Companhia de Artilharia n.º 3501, do Batalhão
de Artilharia n.º 3876, do Regimento de Artilharia Ligeira n.º 5, em Moçambique, em 18 de junho de 1974,
com a Medalha da Cruz de Guerra de 4ª Classe.
Foram também condecorados três militares no ativo: o coronel técnico operador de comunicações e de

em Paris
O Presidente da República deslocou-se para Paris
onde, na presença do primeiro-ministro e do ministro
da Defesa Nacional, presidiu às comemorações oficiais
com a comunidade portuguesa residente em França.
As celebrações prolongaram-se por vários dias e incluíram uma visita ao Palácio do Eliseu, a celebração
oficial na Sede do Município de Paris, um almoço com
individualidades da comunidade portuguesa ali radicada e uma homenagem às vítimas da I Guerra Mundial, com uma visita ao Cemitério de Richebourg.
Os quatro cidadãos nacionais, residentes em Paris,
e cuja ação na noite de 13 de novembro de 2015 foi
decisiva no socorro às vítimas do ataque terrorista no
“Bataclan” também foram agraciados. José Gonçalves, Manuela Gonçalves, Margarida de Santos Sousa
e Natália Teixeira Syed receberam as insígnias de Cavaleiro/Dama da Ordem da Liberdade, ordem que se
destina a distinguir serviços relevantes prestados em
defesa dos valores da Civilização, em prol da dignificação da Pessoa Humana e à causa da Liberdade.
O Presidente da República ofereceu depois uma receção à Comunidade Portuguesa residente em França.
O Presidente prestou homenagem, em La Couture, aos
militares portugueses mortos na I Grande Guerra, tendo depositado uma coroa de flores no monumento ao
Soldado Português, inaugurado em 1928 e intitulado
“O Cristo das Trincheiras”, uma escultura de pedra e de
bronze da autoria de António Teixeira Lopes.
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Conferência
“Debater a
Deficiência
na PSP”

A Associação Sindical dos Profissionais
da Polícia - ASPP/PSP realizou, no dia 7
de junho, no Auditório do Edifício Novo
da Assembleia da República, o evento
“Debater a Deficiência na PSP”.
“O vazio legal existente obriga a que
muitos Profissionais - mais de uma centena - que sofreram acidentes e ficaram
com deficiência ou incapacidade não
tenham garantias da PSP ao nível da
carreira policial”, salientou a organização. Nesta iniciativa, estiveram presentes vários polícias com deficiência ou
incapacidade, bem como representantes de vários partidos políticos. A ADFA
foi representada pelo secretário da DN,
José Pavoeiro.
“Esta é uma questão urgente que tem
sido esquecida ao longo dos anos, mas
que a ASPP/PSP pretende colocar na
ordem do dia, lutando para que a lei
passe a enquadrar devidamente estes
homens e mulheres, que vêem a sua
situação na PSP limitada devido à sua
condição”, resumiu a organização da iniciativa.

Ação de
sensibilização
“Emprego
Apoiado”

No âmbito da missão do Instituto
Nacional para a Reabilitação, IP (INR) e da
promoção dos direitos das pessoas com
deficiência, vai realizar-se no próximo
dia 12 de julho, na Sede do Instituto, em
Lisboa, em parceria com a Associação
Portuguesa de Emprego Apoiado, a ação
de sensibilização intitulada “Emprego
Apoiado (CDPD-27º Artigo)”.

FOTOS FARINHO LOPES E JOSÉ PAVOEIRO

Os conteúdos programáticos passam
por um enquadramento e evolução
histórica do Movimento do Emprego
Apoiado, o conceito, o modelo, as estratégias de suporte do emprego apoiado
e a metodologia.
Os objetivos da iniciativa são: sensibilizar
os participantes sobre o Modelo de Emprego Apoiado; promover o conhecimento sobre os seus valores e metodologia;
identificar suportes e princípios que contribuam para a sua concretização.
Os destinatários são dirigentes e técnicos responsáveis por processos de recrutamento e tutoria de pessoas com deficiência ou em desvantagem social.
Os formadores são Augusto Sousa, Teresa Duarte e Tânia Mesquita Madeira. O
número máximo de formandos é 18.
A ação de formação terá um horário das
9h30 às 13h00 e das 14h00 às 17h30,
decorrendo no Auditório Orlando Monteiro, na Sede do INR, sita na Av. Conde de
Valbom, 63, em Lisboa. As inscrições são
efetuadas até ao dia 7 de julho, no INR.

Conselho de
Ministros

A ADFA tomou conhecimento e divulga
dois dos pontos do comunicado do Conselho de Ministros de dois de junho último. São assuntos de relevância para os
associados que o ELO reproduz:
atendimento prioritário - “6. Foi decidido estender a obrigatoriedade de
prestação de atendimento prioritário às
pessoas com deficiência ou incapacidade, pessoas idosas, grávidas e pessoas
acompanhadas de crianças de colo a
todas as entidades públicas e privadas
que prestem atendimento presencial ao
público, sendo estabelecido um quadro
contraordenacional em caso de incumprimento.”
iasFa – “12. Foi aprovado o decreto-lei que altera a orgânica do Instituto de
Ação Social das Forças Armadas, I. P.,
(IASFA, I. P.). O diploma introduz alterações às missões e atribuições do IASFA,
eliminando a possibilidade deste Instituto conceder empréstimos aos seus
beneficiários e priorizando os meios que
concretizam a ação social complementar dos beneficiários, e determina a composição do conselho diretivo, que passa
a ser composto por três elementos.”

Sede Nacional
recebe jovens
alunos

as instituições que o queiram realizar”.
O curso, sendo uma “formação no âmbito da auto-ajuda e desenvolvimento
pessoal”, visa ajudar cada participante
a descobrir verdadeiras ferramentas
para aplicar no dia-a-dia, contribuindo para uma melhoria da qualidade de
vida.
Em Portugal foi já foi realizado em diversas instituições - centros comunitários, universidades seniores, empresas
e em vários estabelecimentos prisionais, entre outras.
livro inr, iP

No âmbito do protocolo subscrito entre
a ADFA e o Colégio Planalto, o Auditório Jorge Maurício, Salão Nobre da Sede
Nacional, acolheu as aulas de estudo
dos alunos daquele colégio, entre 6 e 16
de junho.
sessão de aPresenTação na
sede naCional

Programa de
Educação para
a Paz

No dia 25 de junho,o Auditório Jorge
Maurício, na Sede Nacional da ADFA,
em Lisboa, foi o palco da Sessão de
Apresentação do Programa de “Educação Para a Paz”.
Como destinatários a sessão teve
membros dos corpos gerentes de instituições, autarcas, psicólogos, educadores, animadores, técnicos de saúde,
técnicos de serviço social, líderes comunitários e todas as pessoas interessadas numa cultura de paz.
A sessão foi baseada em vídeos e incluiu trabalhos sobre “O que é e como
apresentar o PEP”; “Como orientar as
sessões do curso”; e “Recursos – PEP e
Programa complementar do PEP para
jovens”.
“O PEP é um programa educacional
inovador, sem qualquer cariz religioso
ou ideológico composto por 10 sessões temáticas em formato multimédia”, informa a organização do evento,
acrescentando que “é disponibilizado
sem qualquer encargo financeiro para

“Para além
do óbvio”

No dia 8 de junho, o INR, I.P, promoveu
a apresentação do livro “Para além do
óbvio: Propostas de intervenção para a
melhoria das competências pragmáticas de jovens e adultos com deficiência
intelectual”, da autoria das terapeutas
da fala da APPACDM de Coimbra, Ana
Catarina Santos e Susana Gomes. O
livro teve também a colaboração de
uma utilizadora da instituição, Carla
Martins, que criou as ilustrações.
Através dos textos das histórias sociais, complementados com a utilização de símbolos pictográficos, são
descritas diferentes situações sociais
do quotidiano, explicitando quais os
comportamentos comunicativos mais
oportunos em cada situação considerada, visando aumentar a funcionalidade comunicativa das pessoas com
dificuldades a este nível.

Novo livro de
Adriano Moreira

O presidente da Direção Nacional, José
Arruda, representou a ADFA no lançamento do livro “Portugal e a Crise Global – só a águia voa sozinha”, da autoria
do professor Adriano Moreira, que teve
lugar no dia 28 de junho, no Instituto
Superior de Ciências Sociais e Políticas, em Lisboa.
A obra foi adquirida para o Centro de
Documentação e Informação da Sede
Nacional da ADFA, podendo ser consultada pelos interessados mediante
requisição.
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40 anos das Primeiras eleições PresidenCiais em demoCraCia

Homenagem ao general Ramalho Eanes

Cerimónia miliTar em maFra
A homenagem ao general Ramalho Eanes também passou por Mafra, pela
Escola das Armas, em cerimónia militar
realizada no dia 25 de junho.
A cerimónia foi presidida pelo Chefe do
Estado e Comandante Supremo das Forças Armadas, Marcelo Rebelo de Sousa,
e contou com a presença do ministro da
Defesa Nacional, do general chefe do
Estado-Maior-General das Forças Armadas, do almirante chefe do Estado-Maior
da Armada, e dos generais chefes do Estado-Maior do Exército e da Força Aérea.
Entre os muitos convidados, os órgãos
de comunicação social destacaram os
antigos chefes de Estado-Maior-General
das Forças Armadas e dos Ramos, e os
presidentes da ADFA, da Liga dos Combatentes e da Associação 25 de Abril.
O Presidente da República lembrou a
ação “absolutamente determinante” de
Ramalho Eanes na transição entre a ditadura e a democracia, evidenciando a “seriedade, honestidade e coragem” de “um
dos nossos maiores”.
“Homem sério, honesto, austero, corajoso, incorruptível, foi naturalmente chamado a assumir, em nome de uma geração, funções de elevada responsabilidade
durante o período mais crítico após o 25
de Abril”, lembrou o Chefe do Estado.
Na sua intervenção, o general Eanes
lembrou os anos em que desempenhou
o cargo de Presidente da República e de
chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e deixou elogios às Forças
Armadas, enaltecendo o mérito como
atuaram nas missões humanitárias a
que foram chamadas, bem como a “sua
disponibilidade para atuar sem limitações ou condicionamentos de empenho
operacional, mesmo nos mais terríveis
teatros de operações.
O general Eanes falou sobre a Condição
Militar e sublinhou que “apresenta uma
particularidade fundamental que distingue os militares de todos os outros gru-

ARQUIVO ADFA

Comemora-se este ano os 40 anos das
primeiras eleições Presidenciais em Democracia e, no âmbito deste aniversário, o Presidente da República condecorou, com o Grande-Colar da Ordem do
Infante D. Henrique, o general António
Ramalho Eanes, primeiro Chefe do Estado democraticamente eleito por sufrágio direto e universal, em cerimónia
pública realizada na Fundação Calouste
Gulbenkian, em Lisboa, no dia 27 de junho.
Aquela cerimónia encerrou um conjunto de iniciativas promovidas pela Presidência da República para assinalar a
efeméride. O general e o Presidente da
República deslocaram-se a Évora e a
Castelo Branco para encontros com jovens, debatendo a Liberdade e a Democracia, no futuro português.
O Museu da Presidência da República
inaugurou também, na sala de exposições temporárias da Fundação, a exposição “40 Anos Eleições Presidenciais
– Um Presidente para todos os Portugueses”, em que foram candidatos Ramalho Eanes, José Pinheiro de Azevedo,
Octávio Pato e Otelo Saraiva de Carvalho. A exposição estará patente até dia
27 de julho próximo, com entrada gratuita.
A Ordem do Infante D. Henrique visa
distinguir “pessoas que prestaram serviços relevantes a Portugal, no país e
no estrangeiro, assim como serviços
na expansão da cultura portuguesa ou
para conhecimento de Portugal, da sua
história e valores”.
O Grande-Colar da Ordem do Infante D.
Henrique é o mais alto grau da Ordem
e é concedido pelo Presidente da República a chefes de Estado estrangeiros,
podendo ser também atribuído a antigos chefes de Estado.
Assistiram à cerimónia de condecoração os Presidentes da República de
Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, e da
Guiné-Bissau, José Mário Vaz.

FOTOS PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

pos sociais. Resulta, ela, de lhes ser confiada a missão de assegurar sempre, em
todas as circunstâncias, pela força das
armas, a defesa da Pátria e dos interesses superiores da Nação, implicando, de
maneira manifesta, a eventualidade do
sacrifício da própria vida ou da deficiência permanente”, salientando que “na
verdade, inteira disponibilidade terá de
ter, sempre, o militar para participar em
operações no teatro de guerra ou fora
dele, para abandonar a família e o domicílio, para cumprir a missão, qualquer
que seja, e assumir voluntária e conscientemente os riscos inerentes à missão, à sua duração, dureza, à sua nova
e diferente circunstância geográfica, às
condições em tudo especiais”.
Para o antigo Presidente, “uma sacrificial condição militar pressupõe o indispensável sentido e manifesto respeito
da Nação pelas Forças Armadas, pelos
seus soldados”.
O CEMGFA, general Pina Monteiro, falou
da “carreira verdadeiramente singular”
de Ramalho Eanes, “norteada pelo culto

das virtudes militares e de uma corajosa frontalidade”.
Tendo recebido das mãos do general
CEMGFA uma espada, “símbolo do comando e do reconhecimento e apreço
do que fez pelas Forças Armadas e pela
Nação que somos”, o general Ramalho
Eanes, salientando que o Presidente da
República, enquanto Comandante Supremo das Forças Armadas, é o “guardião da condição militar”, pediu licença
para oferecer-lhe a espada, “como expressão simbólica da condição militar,
sem cuja observância justa, atenta e virtuosamente díptica, não há verdadeiras
Forças Armadas nacionais”.
O general CEMGFA tinha referido que
“com a oferta desta espada pretende-se recordar a bravura e o poder com
que, ao longo da sua brilhante carreira, sempre conseguiu distinguir o bem
do mal, combatendo a perversidade e
a insipiência, na defesa dos valores da
democracia e na construção da justiça
e da paz”.
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Cerimónia na assembleia
da rePúbliCa

Prémio Norte-Sul
do Conselho da
Europa 2015
O Prémio Norte-Sul 2015, atribuído pelo
Centro Norte-Sul do Conselho da Europa, foi entregue a Lara Pappa, fundadora da organização não-governamental
METAdrasi, pelo reconhecimento do
seu trabalho na área da proteção aos
refugiados e na gestão das migrações
na Grécia, e a Joaquim Chissano, antigo
Presidente da República de Moçambique, pela sua contribuição para a paz no
continente africano.
A cerimónia decorreu, no dia 30 de junho, na Sala do Senado da Assembleia
da República, em Lisboa, e foi presidida
por Eduardo Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República, contando com a presença do Presidente da
República, Marcelo Rebelo de Sousa, da
presidente da Delegação da Assembleia
da República à Assembleia Parlamentar
do Conselho da Europa, da secretária-geral adjunta do Conselho da Europa,

“Momento de viragem” para inclusão
de pessoas com deficiência

A secretária de Estado para a Inclusão
das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia
Antunes, participou na IX Conferência
de Estados Parte da Convenção sobre
os Direitos das Pessoas com Deficiência, nas Nações Unidas, em Nova Iorque.
A Convenção celebra em 2016 o décimo
aniversário e a governante referiu que
“estamos a viver um momento, um ponto de viragem ao nível daquelas que são
as políticas para inclusão das pessoas
com deficiência em Portugal”, salientando que “esse momento reflete-se
não apenas pelo facto de pela primeira
vez termos uma pessoa com deficiência
enquanto membro designado do governo constitucional de Portugal, mas também por termos, pela primeira vez, visto
ser eleito um membro do nosso parlamento nacional também uma pessoa
com deficiência”, considerando esses
dois passos uma evidência do que está
a ser feito em Portugal.

DR

A secretária de Estado sublinhou ainda
a importância da Convenção das Nações Unidas para a implementação de
políticas para pessoas com deficiência
em Portugal, que ratificou o tratado em
2008.
“Temos um longo caminho a fazer, mas
passo a passo, não tenho dúvidas, Portugal será um país cada vez mais inclusivo”, afirmou a governante nas redes
sociais.
O ELO reproduz, na íntegra, a intervenção da secretária de Estado para a Inclusão das Pessoas com Deficiência:
“Tenho a honra de falar hoje nesta assembleia em representação do Governo
de Portugal, o qual está profundamente
empenhado na plena implementação
da convenção dos direitos das pessoas
com deficiência da ONU. Sinto-me ainda duplamente honrada ao fazer esta
comunicação, uma vez que sou uma
pessoa com deficiência, a desempenhar

Gabriella Battaini-Dragoni, presidente
do comité executivo do Centro Norte-Sul, Jean-Marie Heydt, o diretor executivo do Centro Norte-Sul do Conselho da
Europa, José Ludovice, e dos laureados.
O Prémio Norte-Sul distingue todos os
anos duas personalidades que, “pela sua
ação e exemplo, contribuem para a defesa e promoção dos direitos humanos e do
pluralismo democrático, bem como para
o fortalecimento da solidariedade destas
regiões do mundo”.
O Centro Norte-Sul foi criado em 1989 e
iniciou a sua atividade em 1990 para estabelecer plataformas de diálogo para a
interdependência e solidariedade, com
regiões situadas fora do continente europeu, no quadro do Conselho da Europa.
O Centro conta atualmente com 17
membros: Andorra, Azerbaijão, Bulgária, Cabo Verde, Croácia, Chipre, Espanha, Grécia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Montenegro, Marrocos,
Portugal, São Marino, Santa Sé e Sérvia.
Fundado a 5 de maio de 1949, o Conselho da Europa é a mais antiga instituição europeia em funcionamento, integrando 47 Estados, incluindo todos os
países que formam a União Europeia.
O Presidente da República considerou

este Prémio “justíssimo”, pois “expressa bem que a Europa está em plena
sintonia com os valores da liberdade e
da dignidade humana”.
Segundo o Chefe do Estado, os dois
laureados “contribuíram de forma decisiva para o bem-estar de milhares de
pessoas, salvaram outras vidas, deram
melhores condições de existência a
tantos e tantos seres humanos”.
Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que
o Prémio demonstra que “a vontade
das mulheres e dos homens é mais forte do que as geografias e do que todas
as ameaças de totalitarismo, violência,
atentado aos direitos fundamentais” e
serve “de estímulo e de incentivo para
o futuro”. O Presidente acrescentou,
como jurista e professor de direito, que
“não basta enunciar direitos e liberdades nas nossas constituições e nos
nossos códigos. Sei como cidadão que
existe uma grande diferença entre o direito dos livros e o direito da prática”.
A ADFA participou na cerimónia, representada pelo presidente da DN, José
Arruda, e pelo diretor do ELO, José
Diniz, que cumprimentaram os laureados, congratulando-se com a atribuição deste Prémio.

o cargo de Secretária de Estado para a
Inclusão das Pessoas com Deficiência
no meu país.
Este ano celebramos o 10º aniversário da CDPD e felizmente caminhamos
rumo à ratificação universal desta Convenção. Portugal ratificou a CDPD e o
seu protocolo adicional em setembro
de 2009 e desde então tem feito o seu
melhor para aplicar em pleno as disposições da Convenção.
Até muito recentemente, em Portugal,
não tínhamos nenhuma pessoa com
deficiência a exercer cargos políticos ou
de representação. Contudo, esta realidade mudou desde outubro de 2015.
Atualmente, Portugal conta com um
Deputado com deficiência eleito à Assembleia da República, bem como com
uma Secretária de Estado, igualmente
com deficiência, no Governo.
A temática dos recursos financeiros
revela-se fundamental para a promoção de verdadeiras políticas de inclusão
em prol das pessoas com deficiência.
Portugal atravessou nos últimos 4 anos
um período especialmente duro em resultado do processo de ajustamento
durante a crise económica. As políticas
de cortes, levadas a cabo durante este
período, tiveram um impacto extremamente negativo nas condições de vida
das pessoas com deficiência, afetando
seriamente o respeito pelos seus direitos humanos. Na realidade, cortar nas
prestações sociais revela, tem, em regra, um duro impacto especialmente
para os grupos de cidadãos mais vulneráveis. As pessoas com deficiência são,
ainda hoje, um grupo vulnerável, mesmo em Portugal.
Neste momento, Portugal está a pôr em
prática uma efetiva inversão ao nível
das políticas públicas na área da deficiência. Reconhecendo a importância
de mudanças estruturais no que respei-

ta ao reconhecimento, respeito, e implementação dos direitos das pessoas
com deficiência, Portugal está a desenvolver políticas cruciais e iniciativas legislativas na área da inclusão, das quais
gostaria de destacar:
- A Prestação Única para pessoas com
deficiência, uma prestação que reúne
e aumente os valores das atuais prestações sociais na área da deficiência, a
qual incluirá uma vertente de cidadania
(uma prestação para todos), uma vertente majoração de custos específicos
(educação e reabilitação) e uma vertente de complemento solidário (com vista
a combater as situações de maior pobreza entre esta população);
- A criação do sistema de Apoio à Vida
Independente, através da constituição
de centros de apoio e formação de assistentes pessoais, que prestem serviços diretos a pessoas com deficiência,
ao nível das atividades da vida diária,
apoio à deslocação, mediação, etc.
- A aposta numa escola inclusiva de
segunda geração, que promova a permanência de todas as crianças com
deficiência em sala de aula, em ambiente de inclusão e aprendizagem com os
respetivos colegas garantindo-lhes os
apoios necessários a um percursos escolar bem sucedido.
- A promoção da acessibilidade física e
digital, mediante parcerias a desenvolver a nível local.
Em Portugal, as políticas para as pessoas com deficiência estão fortemente orientadas para uma abordagem
de promoção dos respetivos direitos
humanos, tal como estabelecido na
Convenção. Todavia, o desafio está em
conseguir transformar políticas em
realidade, com verdadeiro impacto, na
qualidade de vida desta população. Podemos e vamos fazê-lo.
Obrigada.”
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assembleia-geral na sede da adFa

Núcleo de Lisboa da
Associação de
Especialistas da Força
Aérea tem novos órgãos

No âmbito da cooperação interinstitucional, a ADFA
cedeu o Auditório Jorge Maurício, na Sede Nacional,
em Lisboa, para a realização, no passado dia 18 de junho, da Assembleia-Geral Local dos associados do Núcleo de Lisboa da Associação de Especialistas da Força
Aérea, com o ponto único “eleição dos corpos dirigentes para o biénio 2016/2018”.
Presidiram à Assembleia o presidente adjunto nacional, Artur Alves da Silva, e o vice-presidente nacional,
Jorge Couto, estando presentes quase meia centena
de associados que, por unanimidade elegeram a lista
assim constituída: Presidente - José Sousa (também
associado da ADFA); Secretário - José Barreiros; Tesoureiro - Faustino Pereira.
No final da Assembleia, o presidente nacional adjunto
esclareceu alguns pontos relevantes sobre o passado
recente do Núcleo de Lisboa.
O novo presidente do Núcleo, José Sousa, depois de
ter desempenhado funções como vice-presidente da
Direção Nacional, lidera agora a Direção do Núcleo.
Após a fase mais regulamentar seguiu-se um almoço
convívio entre os associados, que contou com a presença de José Arruda, presidente da ADFA.

cio de Belém, residência oficial do Chefe do Estado.
O Presidente da República referiu-se a Salgueiro Maia
como “um exemplo” e afirmou que “Portugal não é
avaro em gratidão”, apesar de este gesto acontecer
tardiamente.
“Pode demorar tempo. Pode haver quem, por distração, pode considerar que é mais importante o que
não é, não preste a homenagem devida no tempo devido. Mas há sempre a hipótese de reparar. Essa reparação histórica, esse reconhecimento histórico está
feito”, acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa.
Natércia Salgueiro Maia recordou marido e os “momentos de alguma mágoa e tristeza pela forma como
era tratado”, lembrando que “algumas vezes ouvi-o
desabafar: tratam-me como se eu fosse um traidor
à pátria, então, que me julguem” e declarando-se “reconfortada pela decisão do senhor Presidente em lhe
atribuir esta condecoração”.
O Presidente da República havia anunciado a condecoração, a título póstumo, do tenente-coronel
Fernando José Salgueiro Maia, em 25 de abril, numa
cerimónia em Santarém de que o ELO também deu
notícia.
Marcelo Rebelo de Sousa salientou que Salgueiro
Maia “era um símbolo daquilo que é o português, cá
dentro e lá fora, na sua humildade, na sua simplicidade, na sua abnegação, na sua dedicação à pátria”.
A família de Salgueiro Maia recebeu os cumprimentos do ministro da Defesa Nacional, do chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, do presidente
da Câmara Municipal de Santarém e de representantes das associações 25 de Abril, da Associação dos
Deficientes das Forças Armadas, da Liga dos Combatentes e dos três ramos militares, que assistiram
à cerimónia.

Recordar Malangatana

No âmbito da passagem do 80º aniversário natalício
de Malangatana, o Presidente da República recordou
“com saudade uma relação fraternal, que ainda recentemente foi evocada pelo filho mais velho do grande
Artista multi-facetado, pintor e poeta moçambicano,
durante a visita a Moçambique”.
Malangatana conviveu com a ADFA durante alguns
anos e participou nas iniciativas e convívios que a

Associação desenvolveu relacionadas com as Artes
Plásticas, nomeadamente com a Pintura, na Sede
Nacional, em Lisboa.
O ELO noticiou em 2011 que o pintor e poeta moçambicano Malangatana Valente Ngwenya (6 de Junho de
1936, Matalana, distrito de Marracuene, Moçambique
- 5 de Janeiro de 2011, Matosinhos, Portugal), conhecido internacionalmente por Malangatana, morreu no
dia 5 de Janeiro, no Hospital Pedro Hispano, Matosinhos, depois de doença prolongada.
Malangatana foi, como se disse no ELO, “um artista plástico que sublinhou a cultura moçambicana”,
como autor de trabalhos em vários técnicas e materiais, como desenho, pintura, escultura, cerâmica,
murais, poesia e música.
Em 1961 efetou a sua primeira exposição individual.
Em 1971 foi bolseiro da Gulbenkian em gravura e cerâmica. Recebeu a Medalha Nachingwea pela contribuição dada à cultura Moçambicana.
Foi agraciado pelo Presidente da República com o
grau de Grande Oficial da Ordem do Infante D. Henrique. Foi membro da Frelimo e, depois da independência de Moçambique, foi eleito deputado em 1990.
Em 1998 foi eleito para a Assembleia Municipal de
Maputo e reeleito em 2003. Foi um dos fundadores
do “Movimento Moçambicano para a Paz” e fez parte
dos “Artistas do Mundo contra o Apartheid”. A obra
do artista falecido está espalhada por Moçambique,
Alemanha, Áustria, Bulgária, Chile, Cuba, Estados
Unidos, Espanha, Índia, Macau, Portugal e Turquia,
em vários museus ou galerias públicas e em coleções
privadas.

Presidente da República Comandante Supremo visita
condecora Salgueiro
Hospital das Forças Armadas
O Presidente da República e Comandante Supremo das Forças
Maia
PR

O Presidente da República agraciou postumamente
Salgueiro Maia com a Grã-Cruz da Ordem do Infante
D. Henrique, num acto de “reconhecimento da pátria
portuguesa” e de “reparação histórica”, no dia 30 de
junho, em Lisboa.
Marcelo Rebelo de Sousa entregou a condecoração
à viúva do Capitão de Abril, Natércia Salgueiro Maia,
emocionada. O filho de Salgueiro Maia, Filipe, e a
neta, Daniela, também estiveram presentes na cerimónia decorrida na Sala dos Embaixadores do Palá-

PR

Armadas, Marcelo Rebelo de Sousa, efetuou uma visita oficial ao
Hospital das Forças Armadas (HFAR), no Campus de Saúde Militar, no Lumiar, Lisboa, no dia 21 de junho.
O Chefe do Estado foi acompanhado pelo ministro da Defesa Nacional, Azeredo Lopes, pelo chefe do Estado-Maior-General das
Forças Armadas (CEMGFA), general Artur Pina Monteiro, pelo chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA), almirante Macieira Fragoso, pelo chefe do Estado-Maior do Exército (CEME), general Rovisco Duarte, pelo chefe do Estado-Maior da Força Aérea (CEMFA),
general Teixeira Rolo, e pelo diretor do HFAR, almirante Albuquerque e Sousa.
Depois da prestação de honras militares ao Presidente da República, o CEMGFA efetuou um brifingue sobre a
missão, a estrutura da organização, os recursos humanos, os projetos desenvolvidos e concluídos e os desafios
futuros para aquela unidade de Saúde Militar. O CEMGFA referiu que esta “unidade é a mais importante das
Forças Armadas, porque afeta transversalmente a instituição, os militares no ativo, na reserva e na reforma e
globalmente aquilo a que chamamos de família militar”, realçando o “esforço coletivo e o interesse empenhado
do Estado e das suas instituições que poderão garantir que este hospital tenha a estabilidade e a capacidade de
resposta” de que Portugal necessita.
Marcelo Rebelo de Sousa referiu que a visita oficial prende-se com uma “razão histórica”, pois em quatro anos
houve um “processo muito rápido de decisão, execução e de integração de várias unidades hospitalares”, assistindo-se a um esforço dos três ramos para criar dois pólos que servissem as forças armadas; e a “razão de
princípio”, por “existir condições para o estado de espírito e moral da família militar”.
O Comandante Supremo das Forças Armadas visitou as instalações do HFAR, onde ficou a conhecer o Centro
de Medicina Aeronáutica e pôde assistir a uma simulação de uma ejeção feita pelo capitão da Esquadra 201 da
Base Aérea 5 e piloto de F-16, e o Centro de Medicina Subaquática e Hiperbárica.
Finalizando a visita, o Presidente da República assinou o Livro de Honra do HFAR.
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Saúde e bem-estar
2016, declarado Ano Internacional das Leguminosas pela ONU

A 68ª Assembleia-geral da Organização das Nações
Unidas declarou 2016 como o Ano Internacional das
Leguminosas, com o objetivo de sensibilizar as populações para a importância do seu consumo regular.
As leguminosas são grãos, como os feijões, grão-de-bico, favas, lentilhas, ervilhas, tremoços, chícharo.
Este grupo de alimentos confere inúmeros benefícios
para a saúde devido ao seu perfil nutricional rico em
proteínas, hidratos de carbono, vitaminas, minerais,
fibra e substâncias bioativas com efeito antioxidante.
Para saber mais consulte a edição do Elo de fevereiro
de 2014.

O guia alimentar português, a Roda dos Alimentos,
recomenda a ingestão diária de 1 a 2 porções de leguminosas, em que 1 porção corresponde a 1 colher
de sopa de feijão, lentilhas ou grão secos crus (25 g)
ou a 3 colheres de sopa de ervilhas ou favas frescas
cruas (80 g).
As leguminosas são extremamente versáteis, em
termos culinários. Podem ser adicionadas à sopa, ao
arroz, à massa, à batata, a saladas, a sobremesas ou
podem ser ingeridas como componente principal do
prato. Além disso, são altamente indicadas para seniores porque as 2 porções recomendadas fornecem

um aporte nutricional mais rico comparativamente
com aos alimentos ingeridos, habitualmente, no mesmo momento e contexto: arroz, batata e massa.
Podem estar disponíveis frescas, congeladas, enlatadas ou secas. As secas contêm compostos anti
nutriente (fitatos, polifenóis, oxalatos, anti-tripsina,
lectinas), que embora alguns tenham efeito antioxidante, impedem a absorção de alguns minerais (ferro, zinco, cálcio). Demolhá-las (750 ml de água por
cada 250 g de leguminosas) reduz o teor em anti-nutrientes.
As leguminosas enlatadas poderão ser também uma
forma rápida e prática de ingerir leguminosas, mas
devem ser bem lavadas para remover o excesso de
sal presente na água da conserva.
O desconforto intestinal característico das leguminosas deve-se à presença de oligossacarídeos, que são
compostos que o organismo não digere e por isso
sofrem fermentação pelas bactérias intestinais. Esta
situação poderá ser minimizada se as leguminosas
forem demolhadas antes da confeção, a água for trocada 1 ou 2 vezes durante a demolha, e não reutilizada, e se as leguminosas enlatadas forem enxaguadas.
Dê prioridade às leguminosas e disfrute dos seus benefícios, texturas, cores e sabores.
Se desejar mais informação, esclarecer dúvidas ou partilhar a sua opinião sobre o tema, envie e-mail para
angela.s.henriques@gmail.com.

Ângela Henriques
Nutricionista da Delegação do Porto

mediCina orienTal

Zumbidos e a Acupuntura
Os zumbidos ou tinidos afetam imensas pessoas em Portugal. É caracterizado por um barulho ou ruído em um
ou ambos os ouvidos. Existem diferentes descrições para o tipo de barulho,
podendo variar a intensidade e durabilidade do mesmo. Existem descrições dos zumbidos como se estivesse
a ouvir campainhas, sinos, assobios,
sussurros, barulhos de insetos entre
outros.
O ouvido divide-se em três partes: a
parte externa, média e interna. O ouvido externo é o que conseguimos visualizar sendo o canal auditivo que
segue até ao tímpano. O ouvido médio
contém os três ossículos que fazem a
transmissão da vibração para o ouvido
interno. Por último, o ouvido interno é
constituído pelo aparelho vestibular
(responsável pelo equilíbrio) e a cóclea (responsável pela audição), sendo

através do nervo coclear que o som
chega ao cérebro. Os centros auditivos
cerebrais são responsáveis pela análise da informação que foi transmitida
ao nervo auditivo, o ouvido funciona
como um microfone do cérebro.
Para a Medicina Tradicional Chinesa,
os zumbidos representam um desequilíbrio entre o Yin e o Yang. O Yin e
o Yang simbolizam o princípio gerador de todas as coisas do universo, a
partir das duas energias opostas que
se complementam entre si. Entre algumas causas do aparecimento dos
zumbidos poderíamos mencionar o
excesso de trabalho que enfraquece
os Rins, ligados á nossa energia vital e
órgão associado aos ouvidos; a tensão
emocional; a exposição a sons altos; a
idade avançada. Existem outras situações que provocam o aparecimento de
zumbidos, como cera em excesso, ou

mesmo efeitos colaterais de determinados fármacos.
O Rim é considerado um órgão Yin, ligado ao movimento Água. O Rim nutre os
ouvidos e a sua deficiência de energia
pode causar surdez ou zumbidos. Os
ouvidos dependem da nutrição da essência para o seu funcionamento adequado. Estando o Rim com a sua energia debilitada, irá existir uma elevação
da energia Yang do Fígado, ou seja, um
aumento do Fogo do Fígado que se
manifesta com diferentes sintomas incluindo os zumbidos nos ouvidos, que
vão crescendo ao longo da vida.
A Medicina Tradicional Chinesa nomeadamente a Acupuntura e terapias
adjacentes repõem o equilíbrio perdido, reduzindo e até mesmo eliminando
o zumbido. O objetivo é analisar o ser
humano como um todo, equilibrando o
corpo, a mente e o espírito.

diCas Para diminuir os zumbidos:

- Antes de adormecer ouvir música
muito baixinha e calma com sons
da natureza;
- Ter uma alimentação equilibrada
e saudável para não intoxicar o fígado;
- Diminuir o consumo de cafeína,
açúcar, lacticínios, álcool e tabaco;
- Exercício físico regular melhora a
circulação cerebral e desintoxica
os músculos;
- Usar protecção nos ouvidos, se
trabalhar em locais com muito barulho;
- Evitar locais com muito barulho e
fumo.

Ana Catarina Silva, terapeuta formada em Medicina Tradicional
Chinesa pelo Instituto Português de Naturologia
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Desporto
BTT Cuba 2016

A equipa de BTT da ADFA-Tortas de
Azeitão rumou desta vez à Vila de Cuba,
no Alentejo, em 19 de junho.
Foi sob um clima bem “quentinho”, com
29 graus, que se disputou a maratona
BTT, em Cuba. Não bastou as inconstâncias do terreno com “sobe e desce” ainda dizem que o Alentejo é plano, mas
não é em todo o lado.
Os BTTistas apanharam pela frente,
além do calor, também caminhos para
desbravar, pequenos rios para transpor
e inclinações de terreno onde alguns tiveram que optar por levar a bicicleta à
mão, porque a forte inclinação e o piso
não lhes dava outra alternativa.
Às 8h00 abriu o controlo com entrada
para as boxes, porque isto funciona assim: existe um recinto fechado em jeito
de manga, onde é colocado o insuflável
da Meta, os ciclistas que quiserem na

FOTO TOBIAS 2016

hora da partida estar o mais à frente
possível, têm que entrar para a box o
mais cedo possível, serão controlados
através dum código de barras, o espaço
de tempo normal de espera, é uma hora,
mas a fila prolonga-se por umas centenas de metros que por vezes chega a ser
mais que de um quilómetro, dando uma
certa desvantagem a quem só apanhar
lugar no fim da box. Por este motivo vale
a pena esperar dentro da box cerca de
uma hora e sair na frente.
O tiro de partida soou às 9h00 em ponto e a saída dos ciclistas deu-se duma
Mata-Jardim que fica junto à estrada da
Circunvalação e entrou logo num caminho de terra batida. Com o calor que já
se sentia àquela hora da manhã e o pó
levantado pelas rodas das bikes já tradicional no BTT transformava-se numa
nuvem que não deixava ver o terreno

IVª Edição
Pirilampo Náutico
No dia 8 de junho decorreu a IVª Edição Pirilampo Náutico, ação inserida na Campanha Pirilampo Mágico
2016, que procurou “incrementar a matriz de inclusão
e valorização da pessoa com deficiência, reconhecendo que o mar também é um veículo de solidariedade e
de inclusão”, segundo a organização.
A ADFA esteve representada na iniciativa pelo secretário da DN, José Pavoeiro, que também representou
a Fundação Sporting Clube de Portugal, como coordenador geral de Desporto Adaptado.
O Centro Náutico da Marina do Parque das Nações recebeu as atividades de Vela classe access e de Canoagem, seguindo-se uma visita ao Oceanário de Lisboa.
Foi um dia dedicado às pessoas com deficiência e à
prática de modalidades náuticas – vela e canoagem –
com um elevado fator lúdico, desportivo e terapêutico.
A organização agradeceu a todos os parceiros desta
ação. Participaram o Centro Náutico da Marina Parque das Nações, a Comissão de Atletas Olímpicos, que
contou com a presença dos atletas olímpicos de vela
Joana Pratas e Nuno Barreto, a Federação Portuguesa de Canoagem, representada pelo selecionador nacional de paracanoagem, Ivo Quendera, a Associação
Portuguesa da Classe Access, os atletas da paracanoagem, Norberto Mourão e Paulo Santos, e os atletas
de hóquei em patins, João Pinto e Poka, a Cercina Centro de Atividades Aquáticas Adaptadas do Oeste, o
velejador Nuno Serra, e Paulo Peixe, do Clube Atlético
do Montijo, e o Oceanário de Lisboa.

que os ciclistas pisavam; aqueles que
queriam ir ultrapassando os mais lentos
faziam-no com alguma dificuldade e até
corriam riscos de queda. É que querer
circular a alta velocidade em caminhos
com rastos deixados pelos tratores no
Inverno.com buracos e bancos de areia,
são obstáculos que aparecem de repente e por vezes há molhada. Quando
a estrada de terra batida acabou era
vê-los como um carreiro de formigas a
serpentear num single trilho, atapetado
com erva onde a dificuldade passou a
ser diferente; neste caso havia que ter
o cuidado de não sair do trilho porque
era feito a uma velocidade considerável
e todo o cuidado era pouco e tinha também como obstáculo as barreiras que
separam as propriedades, que umas
eram a subir outras a descer, com buracos, com a agravante da visão ser tapada pelo companheiro ou companheiros
da frente. Tudo situações normais no
BTT.
Deste itinerário fazia parte a passagem
por Vila Ruiva e Vila Alva, duas aldeias
bem bonitas e muito branquinhas. São
freguesias do Concelho de Cuba, em
qualquer delas estava a população nas
ruas a saudar os ciclistas e a dar-lhes
coragem que bem precisavam para
suportar o calor e as subidas que ainda iam apanhar até Cuba, mas o BTT
é para sofrer, um sofrimento saudável
pois, quem corre por gosto não cansa,
mas só não cansa os que ficam em casa.
O papel da equipa da ADFA-Tortas de
Azeitão é participar em representação e
divulgação da Associação com o apoio
da Delegação de Lisboa, mas aquele
bichinho de fazer o melhor lugar possível está no sangue dos nossos ciclistas,
neste caso serve de incentivo para não
adormecerem nos trilhos.

Na foto que ilustra este artigo, vê-se
um ciclistas da ADFA-Tortas de Azeitão
a puxar pelo pelotão, mas esta missão
passou depois a estar a cargo de ciclistas mais novos porque como costuma
dizer-se na gíria ciclística, quem vai à
frente é que faz a despesa, neste caso a
cortar o vento.
A equipa da ADFA participou além da
prova de Cuba, em mais duas provas de
BTT em 5 de Junho em Lisboa e em 26
de Junho em Beja. Assim deu por concluído a sua atividade desportiva no
Mês de Junho de 2016. Até para o mês
que vem! Até lá vão treinando.
Férias de leão

Sporting Clube
de Portugal em
experiência-piloto

O Sporting Clube de Portugal está a desenvolver uma experiência-piloto intitulada “Férias de Leão”, com a parceria
da Associação Por Ti M e que assegura
técnicos no acompanhamento dos jovens com deficiência em atividades de
tempos livres, num programa que promove “a permanência e aprendizagem
dos jovens com deficiência nas sessões
desportivas e culturais em ambiente de
inclusão”.
O novo projeto sportinguista é um
exemplo de integração, que surge inspirado no discurso de Ana Sofia Antunes,
secretária de Estado da Inclusão das
Pessoas com Deficiência na Conferência sobre a Convenção dos Direitos da
Pessoas com Deficiência realizada na
Nações Unidas (ONU), em Nova Iorque,
de que o ELO também dá notícia nesta
edição (ver página 14).
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Permitam-me que vos dirija umas parcas palavras sobre o meu pai, a
minha vivência enquanto sua filha, a vida dele e sobre um dos seus
grandes amores, a ADFA.

Cool gray 8C

da Equipa de Implementação
Área geográfica

Técnico/a

Distrito de Braga
Concelhos de Amares, Barcelos, Braga, Fafe, Guimarães, Póvoa de
Lanhoso, Terras de Bouro, Vieira do Minho, Vila Nova de Famalicão
e Vila Verde

Carmina Gomes
T. 925 604 523
carmina.gomes@padm.crpg.pt

Distrito de Bragança
Todos os concelhos

Distrito de Vila Real
Todos os concelhos

Polo Porto

Distrito da Guarda
Todos os concelhos, com exceção dos de Manteigas e Sabugal

Mas creio que aqui todos terão a sua história, mais ou menos traumática, e neste momento entramos nós, a família, que apoia e também
sofre com o seu ente querido, dia a dia, ano após ano.

Distrito do Porto
Todos os concelhos
Distrito de Viana do Castelo
Todos os concelhos
Distrito de Braga
Concelhos de Cabaceira de Bastos, Celorico de Bastos e Esposende
Distrito Aveiro
Concelhos de Arouca, Castelo de Paiva, Espinho, Estarreja, Feira,
Murtosa, Oliveira de Azeméis, Ovar, S. João da Madeira e Vale de
Cambra

Vera Silva
T. 960 076 911
vera.silva@padm.crpg.pt
Polo Porto

Distrito de Aveiro
Concelhos de Águeda, Albergaria-a-Velha, Aveiro, Ílhavo,
Mealhada, Oliveira do Bairro, Sever de Vouga e Vagos
Distrito de Coimbra
Todos os concelhos
Distrito de Leiria
Concelhos de Alvaiázere, Ansião, Batalha, Castanheira de Pera,
Figueiró dos Vinhos, Leiria, Marinha Grande, Pedrogão e Pombal
Distrito de Viseu
Todos os concelhos

Norberto Simões
T. 960 076 902
norberto.simoes@padm.crpg.pt
Polo Coimbra

Distrito da Guarda
Concelhos de Manteigas e Sabugal
Distrito de Castelo Branco
Todos os concelhos
Distrito de Portalegre
Concelhos de Castelo de Vide, Crato, Gavião, Marvão, Nisa e
Portalegre
Distrito de Lisboa
Todos os concelhos
Distrito de Santarém
Todos os concelhos

Ana Machado
T. 917 365 357
ana.machado@padm.crpg.pt
Polo Lisboa

Distrito de Setúbal
Todos os concelhos
Distrito de Leiria
Concelhos de Alcobaça, Bombarral, Caldas da Rainha, Nazaré,
Óbidos, Peniche e Porto de Mós
Distrito de Beja
Todos os concelhos
Distrito de Évora
Todos os concelhos
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Alexandra Gonçalves
T. 925 574 012
alexandra.goncalves@padm.crpg.pt
Polo Lisboa

Distrito de Portalegre
Concelhos de Arronches, Alter do Chão, Avis, Campo Maior, Elvas,
Fronteira, Monforte, Ponte de Sôr e Sousel
Distrito de Faro
Todos os concelhos

Natércia Raposo
T. 960 081 716
natercia.raposo@padm.crpg.pt

Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa e outros países
Polo Lisboa

Região Autónoma dos Açores

Maria Botelho
T. 960 076 876
maria.botelho@padm.crpg.pt
Polo dos Açores

Região Autónoma da Madeira

O meu pai foi um homem de família, um bom pai, marido e avô. Mas
todos lá em casa sabíamos as marcas que a guerra lhe havia deixado.
Se em reuniões de família ele às vezes alegre falava das experiências
boas que teve durante a guerra, outras havia em que ficava calado e todos respeitávamos, sabíamos que era assim, sabíamos que era quando
lhe surgiam as más recordações… o trauma… Durante a guerra ele estava a estudar/aprender enfermagem e sofreu o acidente exatamente
quando ia, ele e outros camaradas recolher feridos. O carro passou por
cima de uma mina anticarro e BUMMM… de oito ou nove militares, sobrou ele para contar a história. A recuperação foi lenta e agreste. Desde
o coma, a andar em cadeira de rodas, fisioterapia e até dormir em placa
de madeira… muitos foram os estádios da recuperação.

Idalina Freitas
T. 968 581 300
idalina.freitas@padm.crpg.pt
Polo da Madeira

Eu sabia desde pequenina que o meu pai não podia levantar pesos (ele
fraturou a coluna em dois sítios) e sabia que era diferente dos outros
pais. Quantas vezes, em pequena, me lembro de ver a ambulância
vir socorrer o meu pai, a minha mãe a chorar e eu própria também…
Quantas vezes corri aqueles corredores do Hospital Militar? Conhecia-os de cor… A minha mãe ia visitá-lo comigo ao colo, a saca com alguns
mimos para o meu pai e, muitas vezes, ainda de guarda-chuva. Vidas…
Certo que após os meus 10 anos sensivelmente, a sua saúde melhorou um pouco e conseguiu manter uma vida mais ou menos normal,
com dores quase constantes, mas que ia aguentando. Tirou um curso
como técnico de ortoprotesia na sua segunda casa, a ADFA, e depois
foi escriturário em duas fábricas de móveis, antes de se reformar definitivamente.
Nesta altura e com algum tempo livre dedicou-se a nós, família e a vocês, a segunda família dele. Se não morasse tão longe tenho a certeza
que todos os seus bocadinhos de tempo mais livre seriam passados na
ADFA. Sabia que o meu pai sinalizava os casos de sócios em dificuldades, que os tentava ajudar de alguma forma, que organizava juntamente com mais alguns este convívio anual com alegria e satisfação. Para
ele era a festa!

Ação inicial de formação da
equipa técnica de implementação
Mas não sabia, ou não tinha noção do quanto ele tinha dado à ADFA e
que preferia
ficar na penumbra. Soube através do seu amigo irmão, Sr.
do
PADM
Abel Fortuna. Fiquei feliz! Este foi, era o meu amado Pai. O meu Herói!

O meu pai não está cá hoje fisicamente, mas estamos nós, a família
para gritar a plenos pulmões, que ele nos mostrou que vocês fazem
parte da nossa vida, e queremos dizer que também nós somos da
ADFA. Por ele, por tudo o que nos ensinou e por tudo o que vivemos
com ele. Foi muito difícil estar presente no ano passado, em que ele
ainda ajudou na preparação do convívio e é complicado estar aqui hoje.
Mas sabemos que esteja ele onde estiver, está muito contente.
Ia só terminar com uma pequena historinha que o meu pai nos contava
nos dias bons.
Dizia o meu pai que na altura em que estava internado e deambulava
pelos corredores, apercebeu-se de um doente que olhava fixamente
uma parede branca. Passou uma e outra vez, um e outro dia e lá estava
o doente na mesma posição. Isso assustou-o, até porque, segundo ele,
era um homem bastante corpulento, enquanto o meu pai era baixinho e
magrinho. Então, a receio, foi falar com o enfermeiro e explicou-lhe a situação. O enfermeiro disse que não havia motivo para ter medo e pediu
para o acompanhar. Seguiram então pelos corredores até chegar perto
do indivíduo que continuava a olhar fixamente a parede branca. Nessa altura o enfermeiro perguntou-lhe: “Então oh sr. fulano, que estás
tu a fazer?” Ao que o doente lhe respondeu muito seriamente: “Xiuuu!
Estou a ver um filme de cowboys!” Escusado será dizer e com todo o
respeito que o doente merece, que era gargalhada total na nossa casa.

Sessão de trabalho envolvendo
elementos do Ministério da
Defesa
Nacional, da ADFA, do
Bem hajam a todos aqui reunidos e espero que para o ano possamos
partilhar maiseum
convívio.
Obrigada! técnica de
CRPG
da
equipa
implementação
do PADM
Sílvia Carneiro (filha do associado Carneiro, em mensagem
lida durante o 28º encontro dos associados dos concelhos de
Paredes e Paços de Ferreira, no dia 25 de junho – ver página 7)
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Gratidão

o mérito pelo esforço, pela vontade e pela competência na defesa dos direitos de todos os deficientes militares.

rada Zé Arruda pela sua ação enquanto Presidente da
Direção Nacional da ADFA.
Sem menosprezar o valor e o trabalho de outros associados, incluindo os mais conhecidos associativamente, mas também tantos que anonimamente lutam
pela causa, o nosso presidente, acredito que, por larga maioria é reconhecido como referência maior da
ADFA, sem esquecer naturalmente os que no dia-a-dia
o apoiam nas mais diversas matérias. O Zé Arruda merece por direito que o lembremos e lhe reconheçamos

“Gostaria de ser menos lacónico, sobre quem há tanto a
dizer, mas quando se trata de uma personalidade deste
nível as sínteses são por vezes mais eloquentes do que
os longos ensaios”.
Valho-me de parte de um texto de Ferreira de Castro
quando dos 50 anos de vida literária de Aquilino Ribeiro.
Com as devidas diferenças e distâncias, entendo
aquelas palavras perfeitamente adequadas ao cama-

Daqui pois, a minha gratidão ao homem, ao associado,
ao amigo.

José Maia
Associado nº 244

CAMPANHA DE ANGARIAÇÃO DE FUNDOS
A Direção da Delegação do Porto enviou uma carta aos associados que lhe estão afetos, convidando-os a aderirem à Campanha de Angariação de Fundos
para as obras das instalações.
Como podem os associados contribuir? Aderindo a esta campanha da seguinte forma: - Preencher a autorização com o montante mensal da sua comparticipação, devolvendo-a à Delegação devidamente assinada; - Efetuar donativos, escolhendo o momento e o montante da sua comparticipação.
Os montantes necessários são de alguma monta, mas se cada associado contribuir durante os próximos 12 meses com importâncias correspondentes, atendendo aos objetivos e necessidades em causa, conseguiremos melhores condições de funcionalidade da nossa Delegação.
O contributo dos associados doutras Delegações também é bem-vindo, podendo ser feito através de conta aberta para o efeito.
Até ao final do mês de junho a Delegação já recebeu mais de 100 respostas de apoio a esta iniciativa. No ELO de agosto dar-se-á conta do andamento da campanha.
Conta para onde podem efetuar os donativos: Conta N.º 021 402 650 753 0.

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)
Preço Base
Preço

AUDI

Venda
Público

Preço Base
Preço

Venda
Público

31.927,87

46.060,00

2.0 TDI 150cv Confortline 5 Portas

23.423,60

36.102,50

33.960,39

48.560,00

2.0 TDI DSG 150cv Conforttline 5 Portas

24.274,67

38.063,15

2.0 TDI 190 cv quattro S tronic

35.370,93

52.560,00

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

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

2.0 TDI 150 cv

33.826,49

48.325,00

1.6 TDI Sport 116 cv

17.734,25

24.770,00

2.0 TDi 150 cv Multitronic

35.801,86

50.824,00

1.6 TDI Sport S tronic 116 cv

19.607,10

23.457,00

2.0 TDI 190 cv

35.070,15

49.925,00

1.4 TSI 140 cv Confortline

20.882,47

2.0 TDI 190 cv quattro S tronic

38.513.20

56.425,00

1.4 TSI 140 cv Highline

22.590,88

31.054,01

1.4 TFSI Sport 150 cv

26.486,84

34.130,00

37.102,67

52.425,00

1.4 TSI DSG 140 cv Confortline

22.523,19

30.737,60

1.6 TDI Attraction S tronic 110 cv

23.394,52

32.230,00

1.4 TSI DSG 140cv Highline

24.231,73

32.838,95

25.801,15

37.540,00

AUDI A3 LIMOUSINE

2.0 TDI Sport 150 cv

AUDI A 5 SPORTBACK BUSINESS LINE

2.0 TDI 190 cv Multitronic

AUDI A4 AVANT BUSINESS LINE
30.957,05

2.0 TDI 136 cv

44.655,00

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

31.708,27

46.340,00

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

2.0 TDI 150 cv

26.976,65

39.970,00

1.6 TDI Sport 110 cv

23.257,03

31.850,00

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

2.0 TDI Sport S Tronic quattro
AUDI A 3 SPORTBACK

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

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 150 cv

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

GOLF VARIANTE GASOLINA
28.952,66

MOTORES GÁS NATURAL - GASOLINA

31.737,12

47.155,00

1.4 TGI 110 cv Confortline

24.125.06

33.219,35

2.0 TDI 150 cv

31.704,30

45.785,00

1.4 TGI 110 cv Confortline

25.825,94

35.078,28

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 136 cv Multitronic

2.0 TDI 190 cv quattro S tronic

37.007,67

54.885,00

AUDI Q3 PI

AUDI Q5

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 150 cv

31.331,83

48.220,00

2.0 TDI DSG 150cv Confortline

26.081,58

40.136,27

2.0 TDI 150 cv

32.535,97

52.220,00

2.0 TDI DSG 190cv Confortline

26.962,07

41.359,86

2.0 TDI 150 cv

38.435,90

58.610,00

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

28.269,61

43.038,84

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

Preço Base
Preço

Venda
Público

2.0 TDI 190 Multitronic

2.0 TDI 190 cv
AUDI A 1 SPORTBACK

Preço Base
Preço

A ADFCAR dispõe de informações
e venda da VW, Audi e Skoda
Skoda,
e também para a Mercedes, Ford,
Citröen, BMW, Honda e Toyota
Toyota.

PASSAT CC

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

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

18.000,00

15.676,52

22.457,80

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

16740,79

26.444,05

17.827,01

27.780,09

RAPID SPACEBACK

1.6 TDI DSG Ambition 90 cv Cx 7V
1.6 TDI DSG Elegance 90 cv Cx 7V
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

22.049,70

35.145.50

21.190,63

29.249,99

2.0 TDI 150 cv Elegance DSG

2.0 TDI 14cv BlueMotion Technology

Venda
Público

OCTÁVIA BREAK

2.0 TDI 136cv

29.681.58

42.805,00

2.0 TDI 190 cv

39.797,69

60.285,00

2.0 TDI DSG 143cv BlueMotion Technology

28.804,01

45.337,17

2.0 TDI 136 Multitronic

30.519,07

45.345,00

2.0 TDI 190 cv quattro S tronic

41.830,21

62.785,00

2.0 TDI 177cv BlueMotion Technology

31.094,30

46.583,09

1.4 TSI 140 cv Elegance DSG 7V

23.435,60

31.778,22

30.485,98

43.935,00

2.0 TDI DSG 177cv

31.888,26

49.442,61

1.6I TDI 105 cv Elegance Cx 5V

20.489,40

29.873,60

2.0 TDI 150 cv Multitronic

32.232,75

46.435,00

1.6I TDI 105 cv Elegance DSG Cx 7V

22.265,50

32.410,90

2.0 TDI 190 cv

32.428,35

46.535,00

25.791,48

37.007,82

2.0 TDI 150 cv Elegance Cx 6V

21.867,20

34.480,60

26.011,59

39.417,53

2.0 TDI 150 cv Elegance DSG Cx 6V

23.420,10

37.023,20

26.884,45

41.334,68

2.0 TDI 150 cv

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

29.399,90

42.810,00

2.0 TDI Multitronic 150 cv

AUDI A8
Hybrid tiptronic 245 cv
3.0 V6 TDI 285 cv quattro tiptronic Clean
Diesel
3.0 V6 TDI 285 cv quattro tiptronic Longo
Clean Diesel
2.0 TDI 170 cv quattro
2.0 TDI 170 cv quattro S tronic

2.0 TDI 190 cv multitronic

31.318,12

2.0 TDI 190 cv quattro S.Tronic
3.0 TDI V6 245 cv quattro S tronic

45.310,00

33.108,90

49.310,00

41.776,76

68.490,00

AUDI A 4 AVANT

109.560,00

77.116,79

113.000,00

78.889,03

115.700,00

PASSAT VARIANT
1.6 TDI 120cvConfortline
2.0 TDI 150cv Confortline
2.0 TDI DSG 150cv Confortline

32.511,72

51.375,00

2.0 TDI DSG 190cv Confortline

28.341,34

43.126,65

1.6 TDI 105 cv Elegance Cx 6V

23.085,70

34.486,72

53.820.00

2.0 TDI 190 cv Highline

30.303,34

45.539,91

1.6 TDI 105 cv Elegance DSG Cx7V

26.368,98

38.736,04

35.008,63

54.371,98

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

27.158,37

44.508,41

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

27.837,58

45.343,84

2.0 TDI DSG 240cv HighIine
VOLKSWAGEN TIGUAN
POLO

2.0 TDI 110 cv Sport 4x2 Blumotion

21.442,44

37.379,36

1.2TSI 90cv Trendline 5 Portas

13.232,12

18.080,10

2.0 TDI 140 Trend 4x2 Blumotion

23.150,66

39.480,47

1.2 TSI 90 cv Lounge 5 Portas

14.291,89

19.383,62

2.0 TDI 140cv Sport 4x2 Blumotion

24.445,69

42.315,65

1.2 TSI DSG 110 cv Highline 5 Portas

17.223,56

22.999,78

2.0 TDI 140cv Trak 4x4 Bluemotion

27.261,27

46.517,80

1.4I TDI 90 cv Trendline 5 Portas

15.087,94

21.569,92

2.0 TDI DSG 140cv Track 4x4 Bluemotion

28.945,41

49.109,50

16.147,69

22.873,41

2.0 TDI DSG 140 cv Sport 4x4 Bluemotion

29.415,81

49.688,03

26.194,41

38.010,00

1.4I TDI 90 cv Lounge 5 Portas

2.0 TDI 136 cv

27.928,59

40.930,00

1.4I TDI DSG 90 cv Lounge 5 P

17.551,63

24.698,51

2.0 TDI 177 cv Track 4x4 Bluemotion

28.605,34

48.344,39

2.0 TDI 136 cv Multitronic

28.708,66

43.730,00

1.4I TDI 90 cv R.Line 5 P

16.387,88

23.168,85

2.0 TDI 177 cv Sport 4x4 Bluemotion

29.075,,70

48.922,93

2.0 TDI 150 cv

28.675,84

42.060,00

1.4 TDI 105 cv Highline 5 P

17.212,40

24.232,13

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

1.2 TSI 105cv Trendline 5 Portas

18.072,73

24.315,82

1.8 TFSI 120 cv

2.0 TDI 150 cv Multitronic

GOLF

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

1.4 TSI DSG 105 cv Trendline 5 Portas

19.571,85

26.164,81

2.0 TDI 190 cv quattro S. Tronic

33.979,22

51.160,00

1.6 TDI 90cv Trendline 5 Portas

18.540,73

27.395,25

3.0 V6 TDI QUATTRO S TRONIC

SUPERB

33.880,70

VOLKSWAGEN

42.710,00

2.0 TDI 190 cv

83.927,16

1.4 TSI 140 cv Elegance Cx 6V

1.6 TDI 105 cv Confortline

19.695,94

28.886,45

2.0 TDI 150 cv

30.684,21

44.460,00

1.6 TDI 105cv Highline 5 Portas

21.492,08

31.095,70

2.0 TDI 150 cv Multitronic

32.659,58

46.960,00

1.6 TDI DSG 105cv Trendline 5 Portas

20.031,85

29.510,51

VOLKSMAGEN SHARAN

2.0 TDI 170 cv Elegance dsg CX 6v
SUPERB BREAK

2.0 TDI 170 cv Elegance DSG Cx 6V
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
32.902,08

2.0I TDI 140 cv Blue TDI Confortline

31.821,02

46.024,35

2.0 TDI CR 110 cv 4x2 Elegance Cx 5V

19.513,93

2.0I TDI 140 cv Blue TDI Highline

33.574,38

48.180,98

2.0 TDI CR 110 cv 4x4 Elegance Cx 6V

21.020,49

38.053,57

2.0I TDI 140 cv DSG6 Blue TDI Confortline

33.258,81

48.052,90

2.0 TDI CR 140 cv 4x4 Elegance Cx 6V

24.560,97

42.061,60

2.0I TDI 140 cv DSG6 Blue TDI Hghline

35.012,17

50.209,53

2.0 TDI CR 140 cv 4x4 Elegance DSG Cx 6V

24.930,89

44.820,16

33.331,34

48.402,19

2.0 TDI CR 170 cv 4x4 Elegance Cx 6V

27.818,57

45.548,31

2.0I TDI 177 cv Blue TDI Confortline
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a fechar
Audiência com Secretário de Estado da Defesa Nacional

A ADFA foi recebida em audiência
pelo secretário de Estado da Defesa Nacional, Marcos Perestrello,
no MDN, em Lisboa, no dia 23 de
junho, na qual o presidente da DN,
José Arruda, representou a Associação, acompanhado pelo vice-presidente, Manuel Lopes Dias, e
pelos 1º e 3º vogais, Ludgero Se-

queira e Luís Pereira.
Nesta audiência foi entregue pessoalmente a Marcos Perestrello
o caderno reivindicativo da ADFA
aprovado na Assembleia-Geral Nacional realizada no Colégio Militar,
no dia 16 de abril.
O secretário de Estado referiu que
as reivindicações da ADFA são
“bem acolhidas por aquela Secretaria de Estado e, dentro do possível, serão encontradas soluções,
tendo em conta as restrições orçamentais por que passa o nosso
País”, referiu a DN.
Relativamente à Carta Magna e ao
Lar Militar, a Direção Nacional da
ADFA aproveitou para agradecer

pessoalmente os despachos n.ºs
13 e 14, de 23 de maio, adiantando que as primeiras reuniões dos
respetivos grupos de trabalho já se
efetuaram.
O governante reiterou a sua vontade política, no sentido de que estas
matérias sejam concretizadas de
acordo com o espírito e letra dos
respetivos despachos que, para
o Ministério da Defesa Nacional,
constituem os assuntos prioritários apresentados pela ADFA.
Na audiência, a DN informou o secretário de Estado e os seus assessores, acerca dos processos em desenvolvimento sobre a Tipografia
da ADFA e a Quinta das Camélias.

Última Hora: Na sequência do seu trabalho junto dos Órgãos de Soberania, a ADFA solicitou a marcação de uma audiência à Comissão Parlamentar
de Defesa Nacional.

CEMGFA recebe ADFA
No dia 27 de junho, a ADFA foi recebida em audiência concedida pelo
chefe do Estado-Maior General das
Forças Armadas (CEMGFA), general
Pina Monteiro, destinada a entregar
o caderno reivindicativo da ADFA e
a expor algumas situações relacionadas com os serviços de saúde
prestados pelo HFAR aos deficientes militares, nomeadamente em
relação aos pólos de Lisboa e Porto
e ao Centro de Saúde de Coimbra,

tendo ainda falado sobre os despachos n.ºs 13 e 14, do secretário de
Estado da Defesa Nacional, relativos
à Carta Magna e ao Lar Militar.
A ADFA trocou ainda informações
sobre consultas, atribuição de produtos de apoio e fisioterapia.
Nesta audiência o presidente da
DN, José Arruda, foi acompanhado pelo secretário e tesoureiro da
Direção, José Pavoeiro e Francisco
Ferreira da Silva.

Museu da guerra Colonial, Parque Comercial Discount
rua dos Museus, ribeirão – Vila Nova de famalicão
hOrárIO terças-feiras, Quintas-feiras, sábados e primeiro Domingo de cada mês, das 14h30 às 18h30
tElEfONE – 252 32 28 48 | tElEMóVEIS – 91 959 45 10 ou 91 959 44 99
gPS – 41º 22’04.90’’ N 8º 32’56.42’’0

museuguerracolonial@adfa.org.pt | www.museuguerracolonial.pt

reunião exTraordinária em seTembro

Conselho Nacional da
ADFA

Tendo a ADFA analisado a forma como decorreram, no Ministério da Defesa Nacional, as
primeiras reuniões dos grupos de trabalho
relativos aos despachos n.º 13, sobre a Carta
Magna, e n.º 14, sobre o Lar Militar, e depois da
reunião de executivos da ADFA realizada em
Coimbra, no passado 14 de Junho, foi decidido
solicitar à Mesa da Assembleia-Geral Nacional o
agendamento de uma reunião extraordinária do
Conselho Nacional, com data a divulgar durante
o próximo mês de setembro.
“Considerando a importância das matérias que
estão a ser tratadas e que envolvem o todo associativo da ADFA, a Direção Nacional decidiu
solicitar ao presidente da MAGN a convocação
extraordinária do Conselho Nacional para o próximo mês de setembro, em data ainda a estabelecer, de acordo com os Órgãos Sociais Nacionais e com as Delegações”, resumiu o presidente
da DN, José Arruda.
A Direção Nacional levará a este Conselho Nacional extraordinário aquelas matérias para serem
analisadas, discutidas e objeto de decisão, para
orientação associativa, tendo em conta que nessa data a ADFA terá já na sua posse mais elementos relativos à Carta Magna e ao Lar Militar.

Conselho de Executivos

A ADFA realizou uma reunião do Conselho de
Executivos, em Coimbra, no dia 14 de junho. Na
ordem do dia esteve a questão reivindicativa,
bem como os despachos do SEDN sobre a Carta
Magna e o Lar Militar, tendo a DN consultado o
Conselho de Executivos para recolher perspetivas sobre estas matérias.

Laboratório Militar
tem nova diretora
A nova diretora do Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos, tenente-coronel
farmacêutica Margarida de Sá Figueiredo, enviou uma carta de apresentação de cumprimentos à ADFA.
A Associação e os Órgãos Sociais Nacionais endereçam à nova diretora do Laboratório Militar
felicitações e congratulam-se com o gesto de
apresentação.

