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ADFA NA HISTÓRIA
E NO PORTUGAL DEMOCRÁTICO 

ABRIL = LIBERDADE E MAIO = CIDADANIA 

25 DE ABRIL CELEBRADO NA SESSÃO SOLENE NA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA. ASSOCIAÇÃO COMEMORA COM DIA DE FESTA 
NA DELEGAÇÃO DO PORTO E COM UM DEBATE COM AS JUVENTUDES PARTIDÁRIAS NA SEDE NACIONAL PÁGS 9, 10 E 11 

43º ANIVERSÁRIO DA ADFA 
15 DE MAIO - 15H00 - SEDE NACIONAL 

SESSÃO SOLENE PRESIDIDA 
PELO MINISTRO DA DEFESA 
NACIONAL 
PALESTRA DO FILÓSOFO 
JOSÉ GIL PÁG 20 

30 DE MAIO - 14H00 - SEDE NACIONAL 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
NO LANÇAMENTO DO LIVRO 
DA ADFA PÁG 20 

AUDIÊNCIA 
SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
DEFESA NACIONAL VAI RECEBER 
A ASSOCIAÇÃO PÁG 13 
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Associados Falecidos Livros 
por José Diniz 

O ELO APRESENTA SENTIDAS CONDOLÊNCIAS 
ÀS FAMÍLIAS ENLUTADAS 

RESENHA HISTÓRICO-MILITAR DAS 
CAMPANHAS DE ÁFRICA 
–6º VOLUME, ASPECTOS DA ACTIVIDADE 
OPERACIONAL – TOMO II GUINÉ 
Edição: Comissão para o Estudo das 
Campanhas de África (CECA) (1961-
1974), Lisboa, 2015, Livros 1, 2 e 3 

Foi já no recuado ano de 1988 que foi 
editado o primeiro volume desta série 
dedicada ao estudo das últimas cam-
panhas que as Forças Armadas Portu-
guesas conduziram nos antigos terri-
tórios ultramarinos de Angola, Guiné e 
Moçambique (1961-1974). 
No passado dia 18 de Abril teve lugar, 
no auditório da Academia Militar, na 
Amadora, a cerimónia de apresenta-
ção do Tomo II do 6.º Volume dedicado 
à Guiné, constituído por três livros. Foi 
um momento destinado a dar maior vi-
sibilidade pública a um trabalho de per-
sistência dos militares que têm inte-
grado a CECA ao longo dos últimos 30 
anos. Foi presidida pelo Chefe do Esta-
do-Maior do Exército, General Rovisco 
Duarte, e teve como orador convidado 
o Professor Beja Santos, um profundo 
conhecedor da Guiné onde prestou 
serviço militar como alferes miliciano, 
autor de vários livros onde desenvolve 
esse seu conhecimento e testemunha 
a admiração que tem pelas gentes da-
quela antiga colónia. Temos divulgado 
estas sua obras neste espaço, a última 
das quais foi “A Viagem do Tango Mau”. 
E nestes 30 anos foram publicados 14 
volumes, alguns com vários tomos, 
num total de 35 livros. 
O 6.º Volume trata da actividade opera-
cional desenvolvida nos três teatros de 
operações, sendo o tomo II dedicado à 
Guiné. O Livro I deste tomo abarca os 
anos de 1961 a 1966; o Livro II vai de 
1967 a 1970; e o Livro III fala da activi-
dade operacional levada a cabo entre 
1971 até à retirada das forças militares 
em 1974. 
Os outros volumes já editados tratam 
do dispositivo das forças, das condeco-
rações militares atribuídas, das fichas 
das Unidades destacadas, dos mortos
nas campanhas, das Transmissões, dos
comandantes e chefes, da Engenharia,
da Intendência, do Serviço de Material,
dos Comandos.
Quem se queira dedicar ao estudo
destas campanhas do fim do Império 
e queira ter uma visão geral das mes-
mas, não pode dispensar a consulta 
desta obra como ponto de partida para 
uma investigação mais profunda. 

CINCO LÁGRIMAS PORALEPO 
Autores: Vários 
Promoção: Conceição Lima e António 
Gaspar Cunha, Janeiro de 2017 

“As vozes em Alepo ainda desaguam 
em caudais de dor. 
Mas neste abraço, por dentro, que 
queremos partilhar 
e nas lágrimas que urge secar, 
vislumbra-se um tempo de esperança 
de que os dias em Alepo 
poderão em breve mudar.” (pg 66). 
Fátima Veloso, autora do poema “Abra-
ço sem lágrimas por Alepo” de que 
transcrevemos este extrato, foi uma 
das muitas pessoas que corresponde-
ram ao desafio lançado por Conceição 
Lima no seu mural, mandando com-
posições poéticas alusivas à cidade-
-mártir de Alepo. 
Com tantos poemas e tão bonitos 
era uma pena ficarem acessíveis ape-
nas aos internautas, pelo que Con-
ceição Lima e António Gaspar Cunha 
lançaram-se à tarefa de os publicar 
neste pequeno livro: “Cá estão elas 
– AS CINCO LÁGRIMAS POR ALEPO! 
Desaguam agora, num grito comum, 
cumprindo o ‘dilúvio’ que António 
Gaspar prenunciava… Indomáveis, ga-
nharam forças, galgaram margens… 
Cumpre-se o Projecto! Cumpre-se, EM 
POESIA! Com elas, à nossa maneira, 
enxugamos com poemas os rostos es-
gotados, desnutridos e sem lágrimas 
de Alepo... Hão-de invadir e arrastar 
aluviões que, adubando espíritos, fa-
rão frutificar a PAZ!” (Conceição Lima, 
nas Notas Iniciais). 
“… permitir-se-á dizer, porque se sen-
te, que esta obra não é uma colectânea 
de poemas. Na verdade, os versos nem 
espelham estados de alma momentâ-
neos, são muito mais do que reacções 
a estímulos repentinos, são ideias 
bem claras sobre o mundo. O que da-
qui emana são as almas dos poetas. 
Almas que choram, que gritam, que 
se zangam, que clamam esperança e 
que por vezes sorriem. É um livro de 
poesia de uma beleza erguida passo-
-a-passo; são choros, sob a forma de 
poemas, que se juntam até formar um 
dilúvio de esperança.” (António Gas-
par Cunha, nas Notas Iniciais). 

João Costa Rodrigues, as-
sociado 13858, natural e 
residente na freguesia e 
concelho de Almada. Ser-
viu no Corpo de Fuzileiros 
em Moçambique. Faleceu 

a 08 de Setembro de 2016 com 77 
anos. 

Aníbal Jesus Pereira, as-
sociado 3265, natural e 
residente na freguesia e 
concelho de Peniche. Ser-
viu na CArt 1742 na Guiné. 
Faleceu a 08 de Novembro 

de 2016 com 71 anos. 

Joaquim Lourenço Alves 
Martins, associado 192, 
natural da freguesia de 
Couço do concelho de 
Coruche, residente na fre-
guesia de Pinhal Novo do 

concelho de Palmela. Serviu no BCaç 
596 em Moçambique. Faleceu a 17 de 
Dezembro de 2016 com 75 anos. 

António Santos Ferreira, 
associado 2508, natural e 
residente na freguesia de 
Benedita do concelho de 
Alcobaça. Serviu num Ba-
talhão de Artilharia na Gui-

né. Faleceu a 17 de Janeiro de 2017 
com 74 anos. 

Fernando Augusto Mar-
ques Pereira, associado 
14128, natural da freguesia 
de Milharado do concelho 
de Mafra, residente na fre-
guesia de Sacavem e Prior 

Velho do concelho de Loures. Na fi-
cha de associado não consta onde 
prestou serviço. Faleceu a 18 de Ja-
neiro de 2017 com 70 anos. 

José António Ferreira 
Costa Laranjo, associado 
13326, natural de Angola, 
residente na freguesia de 
Cacia do concelho de Avei-
ro. Serviu em Angola. Fale-

ceu a 18 de Fevereiro de 2017 com 70 
anos. 

Manuel Almeida, associado 
13223, natural da freguesia 
de Rio de Moinhos do con-
celho de Sátão, residente 
na freguesia de Silvã de 
Cima do mesmo concelho. 

Serviu numa Unidade Militar de 
Coimbra. Faleceu a 20 de Fevereiro 
de 2017 com 79 anos. 

José António Pereira 
Duarte, associado 11538, 
natural e residente na 
freguesia de Abrigada do 
concelho de Alenquer. 
Serviu na CCaç 1697 em 

Angola. Faleceu a 01 de Março de 
2017 com 71 anos. 

António Bruno Polido 
Mendes, associado 6636, 
natural da freguesia de 
S. Marcos do concelho de 
Évora, residente na fre-
guesia de Alcoentre do 

concelho de Azambuja. Serviu no 
BCaç 279 em Angola. Faleceu a 06 
de Março de 2017 com 77 anos. 

José Luis Barbosa Ribei-
ro, associado 12298, natu-
ral da freguesia de Parada 
de Todeia do concelho de 
Paredes, residente na fre-
guesia de Baltar do mes-

mo concelho. Serviu na CCaç 1792 
do BCaç 1933, na Guiné. Faleceu a 
15 de Março de 2017 com 72 anos. 

Almiro Tavares Matos, as-
sociado 2244, natural da 
freguesia de S. João da 
Serra, do concelho de Oli-
veira de Frades, residente 
na freguesia de Samouco 

do concelho de Alcochete. Serviu 
na 10ª Companhia de Caçadores 
Especiais em Angola. Faleceu a 18 
de Março de 2017 com 78 anos. 

Ovídio Rosa Araújo, as-
sociado 1668, natural 
da freguesia de Infias do 
concelho de Guimarães, 
residente na freguesia e 
concelho de Fafe. Serviu 

na CArt 1525 do BArt 1857. Faleceu 
a 21 de Março de 2017 com 72 anos. 

Casimiro Batista, asso-
ciado 11313, natural  da 
freguesia de Guardizela 
do concelho de Guima-
rães, residente na fregue-
sia de Moreira de Cóne-

gos do mesmo concelho. Serviu no 
Batalhão de Metralhadoras. 
Faleceu a 31 de Março de 2017 com 
83 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 JESUS LOPES MENDES JOAQUIM COSTA GONÇALVES 
TERESA GONÇALVES PEREIRA FERNANDA FERREIRA SILVA TERRA 
MARIA AUGUSTA NEVES SILVA FELISBELA CONCEIÇÃO RODRIGUES SILVA 
MARIA ANGÉLICA GONÇALVES CARVALHO ANTÓNIO GOMES ROCHA 
JOSÉ SILVA CUNHA MARIA CONCEIÇÃO SILVA SANTOS PEREIRA 
JOSÉ CARLOS LAGES CORREDOURA FILOMENA MARIA FELIZARDO FERREIRA 
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Episódios 
Editorial por José Diniz 

A OBRA QUE FALTAVA 

“DEFICIENTES DAS FORÇAS ARMADAS 
– A GERAÇÃO DA RUTURA” 

Com este mesmo antetítulo e neste mesmo 
espaço, dizíamos na edição de Janeiro que “o 
projeto [do livro da ADFA] está quase a chegar 
ao fim e podemos dizer, com bastante certeza, 
que em Maio teremos a História da ADFA pas-
sada a escrito”. De facto, ela já está no prelo e 
no próximo dia 30 de Maio vamos, finalmente, 
conhecê-la. A cerimónia da sua apresentação 
será presidida pelo Presidente da República, 
Professor Marcelo Rebelo de Sousa que, pela 
primeira vez, visitará a ADFA. 
Uma pequena equipa, determinada e persis-
tente, conseguiu, ao longo dos últimos quatro 
anos, levar este projeto a bom porto com o 
apoio determinante da Direção Nacional. 
Na fase de revisão tivemos o privilégio de ler 
quase todos os capítulos e a sensação que fi-
cou é que os deficientes militares e a sua Asso-
ciação conseguiram transpor para o papel um 
retrato fiel e circunstanciado do que foi o seu 
percurso desde as vivências da guerra até à 
atualidade. E fazem-no de forma desapaixona-
da, por vezes chocante, como chocantes foram 
as cenas de guerra que os afetaram no corpo e 
no espírito e as lutas que travaram pelos seus 
direitos. 
E essa luta foi travada do zero, sem qual-
quer retaguarda onde se pudessem apoiar 
e orientar, a não ser a onda de liberdade 
gerada pelo 25 de Abril uns dias antes. Das 
vítimas da I Guerra Mundial e das suas orga-
nizações nada encontraram escrito que ser-
visse de guião; apenas um “Código de Invá-
lidos” atirado para o lixo pelo Estado Novo e 
alguns despojos humanos que ainda vieram 
beneficiar do DL 43/76. Nos momentos mais 
quentes dessas lutas travadas sem rede, nos 
idos de 1975-1976, houve radicalização de 
atitudes que poderiam deitar tudo a perder; 
mas foi também graças a essas posições 
mais enérgicas que se conseguiram alcançar 
grandes objetivos. 
A riqueza desta obra não reside numa grande 
investigação de arquivos empoeirados, nem 
no facto de ter sido escrita por um historia-
dor credenciado. Essa riqueza reside, sim, 
nos muitos depoimentos recolhidos dos as-
sociados e destacados, no todo ou em parte, 
ao longo dos capítulos. Reside também ter 
sido idealizada e produzida por associados. E 
quando foi preciso complementar os depoi-
mentos, outro suporte está sempre presente 
ao longo de cada página, como fonte privile-

giada: o Jornal ELO, o verdadeiro “diário” da 
ADFA desde Novembro de 1974. 
Poderão pensar os leitores menos atentos: 
mas uma coisa feita só com a “prata da casa” 
não passará de um panegírico, de uma “obra 
do regime”!... Não é assim. Pela sua leitura 
sobressai o papel e a importância mais que 
legítimos da ADFA na construção de uma 
nova sociedade assente em princípios demo-
cráticos, humanísticos e de solidariedade. 
Mas sobressai também uma preocupação 
permanente de isenção e de objetividade por 
parte da comissão de redação. O sal usado 
na confeção está na medida certa. 
Outro contributo que vai enriquecer esta obra 
e tirar dúvidas sobre a sua oportunidade e im-
portância é conferido pela grandeza intelec-
tual e cívica do Professor Eduardo Lourenço 
que, prontamente, aceitou escrever o prefácio. 
Tanto quanto sabemos, o texto que escreveu 
vai no sentido da conferência que veio profe-
rir à ADFA em 19 de Dezembro de 2011, que 
fechou o ciclo comemorativo dos 50 anos do 
início da Guerra Colonial. Para avalisar do va-
lor deste Homem, basta referir a atitude que 
ele tomou quando lhe deram a palavra. Levan-
tou-se da mesa de honra, dirigiu-se ao parla-
tório e começou com estas palavras: “A minha 
idade permitiria que falasse sentado, mas o 
respeito que me merece esta assembleia fala-
rei de pé…”. (ver ELO de Janeiro/2012). 
Em conclusão, podemos dizer que este livro é 
uma boa síntese de tudo o que há para deixar 
às gerações futuras. Não é o testamento da 
ADFA nem o seu “canto do cisne”. Antes pelo 
contrário, é um alerta para as gerações vindou-
ras. A ADFA está bem viva e há de sobreviver 
aos seus associados: por doutrina que ajudou 
a construir, por um edifício legislativo em que 
foi ponta de lança, tanto em favor dos deficien-
tes militares como dos deficientes civis, pelo 
pioneirismo no associativismo em Portugal, 
pelo exemplo de coesão, unidade e cidadania, 
pela democracia da sua organização e vida as-
sociativa, por legados como esta obra. 
Por direito próprio, a ADFA é parte integrante 
da História de Portugal e não se poderá estu-
dar a História Militar ou a História Geral deste 
País, das últimas décadas, sem contar com a 
História da ADFA, sem recorrer, pelo menos, a 
este livro, que é um importante contributo para 
o relato da “nossa última cruzada”, como cha-
ma Eduardo Lourenço à Guerra Colonial. 

Pela Direção Nacional 

“Maio, maduro Maio” 
Após a nossa Assembleia-Geral Nacional, começamos a pro-
mover os contactos oficiais para dar a conhecer o nosso ca-
derno reivindicativo, aprovado no dia 25 de março último. 
Como bem sabem, despontou a primavera e, assim, como o 
desabrochar das flores em 1974, despertou em nós uma po-
tente energia que fez redobrar os nossos sonhos, o nosso 
querer. 
Foram inexcedíveis os Capitães de Abril que, naquele dia da 
Revolução dos Cravos, derrubaram a ditadura. 
A razão de tudo foi acabar com a Guerra Colonial, era preciso 
descolonizar e, de seguida, democratizar e, logo no dia seguin-
te, desenvolver. Dessa maldita guerra resultaram milhares de 
mortes e, esta multidão que somos nós o rosto visível da Con-
dição Militar, aglutinou-se à volta da ADFA como organização 
representativa de todos os deficientes militares. 
Nós, que erguemos esta Instituição, que comemora este mês 
43 anos de vida, cheia de vigor, apesar de nos encontrarmos 
num acelerado processo de envelhecimento, continuaremos 
a exigir a dignidade a que temos direito até ao último ciclo das 
nossas vidas. 
Com este vigor aguardamos que o Governo aprove as leis que 
nós há muito reclamamos. Este é o nosso dever! 
Estará connosco, na comemoração do nosso aniversário, 
atento, o Excelentíssimo Ministro da Defesa Nacional, o que 
muito nos honra. 
Portugal enviou-nos para a Guerra Colonial, no cumprimento 
do Serviço Militar Obrigatório, em situação de perigo e peri-
gosidade, com o nosso sacrífico, sofrimento e de risco da pró-
pria vida. A nossa geração cumpriu. Estava predestinado cair 
o império colonial. 
Por isso, cada vez mais firmes e com voz autorizada dissemos, 
dizemos e diremos “nós somos a força justa das vítimas de 
uma guerra injusta”. 
A ADFA é um verdadeiro Capitão de Abril. Tomamos nas nos-
sas mãos o nosso destino quando fomos para a rua manifes-
tar-nos e condenar as consequências maléficas da guerra e 
dessa forma foi aprovado a primeira lei a nosso favor, o Decre-
to-Lei n.º 43/76, de 20 de janeiro. 
Depois implantámo-nos no País, através das delegações, que 
hoje são 12, que garantem a participação ativa dos associados 
na vida da ADFA. Desenhámos um projeto, aplicámos progra-
mas para a nossa reabilitação socioprofissional, escolarizá-
mo-nos e alfabetizámo-nos, produzimos a rotura necessária, 
passámos a ser agentes plenos e ativos da mudança para che-
garmos à Cidadania. Hoje o Estado reconhece o papel desta 
Organização. Hoje ainda continuamos a desenvolver projetos. 
Estamos a chegar ao epílogo da obra que construímos em 
conjunto, passada a escrito, o livro dos 40 anos. Sim, o nosso 
livro está pronto, mas a nossa obra ainda não acabou! 
Na data do lançamento deste livro, teremos connosco, soli-
dário, Sua Excelência o Presidente da República, o nosso Co-
mandante Supremo das Forças Armadas, o que muito nos 
dignifica. 
É preciso estarmos, cada vez mais, coesos e unidos para ga-
rantir o presente e o futuro, com redobrada esperança e total 
convicção de que estamos a cumprir Abril, 14 de maio de 1974 
e a cumprir Portugal. 
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Delegações 

LISBOA 

Delegação celebra
aniversário em 
Almeirim 
No próximo dia 15 de julho, sábado, a Delegação de 
Lisboa celebra o seu aniversário e realiza um almo-
ço de convívio associativo na Quinta da Feteira, em 
Almeirim, na rua do Florim, 113 (coordenadas GPS: 
Latitude N 39.19090 e Longitude W 8.597783) 
A Direção da Delegação de Lisboa apela à participa-
ção dos associados, familiares e amigos, referindo 
que as inscrições podem ser efetuadas junto de Fran-
cisco Janeiro – 919 413 356 e de Isabel Franco – 217 
512 600 -Tecla 4 ou 925 987 469. 

DEBATE SOBRE ACESSIBILIDADES 

Lisboa Histórica 
Para Todos 
A Delegação de Lisboa vai realizar um debate so-
bre “Acessibilidades na Cidade de Lisboa”, no próxi-
mo dia 23 de maio, pelas 15h00, no Auditório Jorge 
Maurício, na Sede Nacional da ADFA, em Lisboa. Vai 
também ser focado o Projeto “Lisboa Histórica para 
Todos”, uma das candidaturas aprovadas ao progra-
ma de financiamento da Câmara Municipal de Lisboa 
“BIP-ZIP 2015”, da responsabilidade da Cooperativa 
Milacessos. 
“A tua opinião e os teus conhecimentos são muito 
importantes para a realização deste evento”, realça o 
presidente da Direção da Delegação de Lisboa, Fran-
cisco Janeiro, que apela à participação dos associa-
dos. 
O Projeto da Milacessos, que agora se encontra em 
finalização tem como objetivo a promoção do aces-
so ao lazer para todos, particularmente o acesso às 
colinas de São Jorge e de São Vicente (bairros da 
Graça, Mouraria, Castelo e Alfama) e caracteriza-se 
pela criação de um guia de turismo para todos que 
inclui, para além das questões comuns aos guias de 
turismo, os acessos para pessoas idosas e porta-
doras de deficiências motoras, visuais, auditivas ou 
intelectuais. O Projeto caracteriza-se ainda pela sua 
vertente ligada à formação para o atendimento à pes-
soa com necessidades especiais. 
Através do guia, a Cooperativa Milacessos está a 
desenvolver o interesse pela visita àqueles bairros 
históricos e, através da formação, pretende dotar de 
ferramentas de trabalho úteis “todos aqueles que in-
teragem com o visitante”. A partilha de experiências, 
testemunhos e informações por parte dos associa-
dos da ADFA contribuirá para o sucesso desta plata-
forma de apoio ao turismo na capital. 

Ateliê de Fotografia 
A Delegação de Lisboa está a dinamizar um 
Ateliê de Fotografia “Pinhole” que está aberto aos 
interessados. A atividade vai decorrer às terças-
feiras, entre as 14h00 e as 17h00, num total de 
12 horas de formação com o monitor Alexandre 
Ramos. “Venha aprender a construir uma câmara 
fotográfica” é o mote desta iniciativa. 
Sabia que nos primórdios do registo de imagens 
uma simples caixa de sapatos servia para tirar foto-
grafias? A técnica “Pinhole” (que em tradução literal 
quer dizer “buraco de agulha”) é a evidência do en-
genho humano para criar as condições para o registo 
fotográfico. Tudo está ligado à luz e ao efeito do tal 
“buraco da agulha”. Venha descobrir como! Aprenda 
a construir uma câmara fotográfica e revele as suas 
próprias fotografias, como antigamente! 
A inscrição para os associados custa 15,00 euros e 
para quem não for associado custará 30,00 euros. 

Informações e inscrições no Serviço de Ação Social 
da Delegação, junto de Ana Machado, pelos números 
217 512 622 e 917 365 357, ou no Secretariado de Di-
reção da Delegação, junto de Isabel Franco, pelos nú-
meros 217 512 615 ou 925 987 469. 

Novas atividades 
ao dispor dos associados 
A Delegação de Lisboa apresenta novas actividades
para os associados. As inscrições fazem-se junto dos
locais e contactos habituais. Conheça as novidades,
as datas e os preços:
Passeio de Hippotrip - Passeio por Lisboa num auto-
carro que se desloca na terra e no rio - dia 31 de maio,
pelas 14h00. Inscrições limitadas e abertas até ao dia
24 de maio.
Aulas de Fotografia - Novo curso começa no final do 
mês de maio, em dia, horário e preço a definir. 
Aulas de Informática - Novo curso começa no final do 
mês de maio, em dia, horário e preço a definir. 

Atividades a decorrer 
todo o ano 
Continuam abertas as inscrições para diversas ativi-
dades ocupacionais disponíveis na Delegação de Lis-
boa, a decorrer durante o ano de 2017. 
Yoga do Riso (gratuita) - 4ª feira das 15h00 às 16h00, 
com o monitor e associado António Fernandes; Aulas 
de Fotografia - em dia/hora/preço a definir; Aulas de 
Informática - em dia/hora/preço a definir; Chávena 
de Conversa (gratuita) – segunda 5ª feira de cada 
mês, das 15h00 às 17h00, com o monitor e associado 
Sá Flores; Aulas de Pintura (gratuita) - 5ª feira, das 
10h00 às 12h30, com os monitores Rui Machado e 
Catarina Oliveira; Aulas de Cerâmica (gratuita) - 5ª 
feira, das 14h00 às 16h30, com os monitores Rui Ma-
chado e Catarina Oliveira; Hidroginástica no Lar Mi-
litar - 2ª e 4ª feira, em duas turmas, com a monitora 
Carla Veloso, das 09h30 às 10h30 ou das 10h30 às 
11h30 - preço mensal 35,00 euros; Aulas de Ginástica 
(Re)Adaptada - 3ª e 5ª feira, das 11h00 às 13h00 – 
com a monitora fisioterapeuta Patrícia Mascate. 
Para informações ou inscrições, os interessados de-
vem contactar o Serviço de Ação Social da Delega-
ção de Lisboa (assistente social Ana Machado) pelos 
números 917 365 357 ou 217 512 622 ou pelo ende-
reço eletrónico servico.social@adfa-portugal.com. 
Informações ou inscrições no Secretariado da Direção 
da Delegação de Lisboa (Isabel Franco, administrativa), 
pelos números 925 987 469 ou 217 512 615, ou no ende-
reço eletrónico direccao.del.lisboa@adfa-portugal.com. 

Gabinete do Utente 
no HFAR 
A Delegação informa os associados que pretendam 
marcar consulta no Hospital das Forças Armadas 
(HFAR), em Lisboa, que o número de telefone para o 
efeito é 217 519 697. 

Núcleo de Sintra 
sempre a mexer 
O Núcleo da ADFA em Sintra disponibiliza diversas 
atividades aos associados, familiares e amigos: 
Informática (básico) - segundas e sextas, das 15h00 
às 17h00; Música (solfejo, flauta, e bandolim) 
– terças, das 10h00 às 12h00;
Pintura a óleo – terças, das 15h00 às 17h00;
Jogos Tradicionais (sueca, damas, dominó) 
– quartas, das 15h00 às 17h00

Yoga do Riso – quintas, das 15h30 às 16h30 
Tapetes de Arraiolos – quintas, das 10h00 às 12h00 
Flores porcelana a frio e bainhas abertas - terças e 
sextas, das 10h00 às 12h00 
Tertúlia de poesia (Tertuliana) - primeira quinta-feira 
de cada mês - direção e fundação de ana martins -
belamatias@netcabo.pt. 

TORNEIO DE SUECA 2017 
O Núcleo de Sintra vai encerrar o 8º Torneio de Sue-
ca no dia 17 de maio, pelas 15h30, com a entrega de 
prémios aos vencedores. A edição de 2017 do Torneio 
de Sueca do Núcleo de Sintra foi muito participada e 
é uma atividade que tradicionalmente anima os asso-
ciados que participam. O ELO divulgará os nomes dos 
vencedores assim que a informação seja anunciada 
pelo Núcleo de Sintra. 

Serviços da Delegação
de Lisboa 
SECRETARIADO DA DELEGAÇÃO 
– APOIO AOS ÓRGÃOS SOCIAIS E AOS NÚCLEOS 
Isabel Franco - 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 ou 217 512 612
Especialidades:
Clínica Geral – 3ª e 5ª feira (manhã)
Fisiatria – 4ª feira (manhã)
Urologia - 3ª feira, de 15 em 15 dias (dia todo)
Dentista – 4ª feira (manhã) e 5ª feira (dia todo)
Psiquiatria - 3ª e 4ª feira (tarde)
Fisioterapia – de 2ª a 6ª (dia todo)

SERVIÇO DE SECRETARIA/ATENDIMENTO 
E APOIO AOS SÓCIOS 
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 pré-
via 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 (psicóloga) 
- t.infante@adfa-portugal.com 

PEDICURA 
Pedicura, calista, manicura e depiladora nos Serviços 
Clínicos. Marcações com Sandra Henriques, pelo nú-
mero 962 971 437. Todos os dias, mediante marcação 
prévia, com possibilidade de deslocar-se, conforme o 
local e a hora da marcação. 

HORÁRIO DOS SERVIÇOS 
Das 9h00 às 17h30 
Morada 
Av. Padre Cruz, edifício ADFA, 1600-560 Lisboa 
Contactos 
Telefone 217 512 600 
Fax 217 512 611 
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PORTO 

Cumpriu-se a tradição 
Há 23 anos sem interrupção que associados de Vila 
do Conde e Póvoa de Varzim realizam na Quinta-Feira 
Santa um jantar de confraternização. 
Este ano o encontro constituiu uma agradável sur-
presa, dado o grande número de presenças que en-
cheram a sala do restaurante “Recanto do Luis”, em 
Vila do Conde. 
As esposas compareceram em grande número, dan-
do ao convívio um espirito familiar. 
Cumpriu-se pois a tradição, iniciada pelos associa-
dos Albino Maia e Domingos Silva, com esta iniciativa 
que este ano foi organizada pelos associados Manuel 
Sousa, Joaquim Sousa e João Ramos. 
No próximo ano será “A Malta” da Póvoa de Varzim a 
organizar, que o fará certamente com o mesmo dina-
mismo e brio associativo. 
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PALACETE “COR-DE-ROSA” 

Preparação da segunda fase das obras 
As instalações da Delegação do Porto, embora enqua-
dradas num espaço aprazível, encontram-se em franco 
estado de envelhecimento e deterioração, com as redes 
elétricas e de saneamento a apresentarem graves pro-
blemas, pelo que necessitam de ser remodeladas. 
O projeto de remodelação e ampliação apresentado 
pela Direção aos associados no último programa eleito-
ral consiste em intervir nos edifícios e espaços já exis-
tentes dotando-os de melhores condições para apoio 
aos Associados e ao mesmo tempo fazê-lo de forma a 
dar sustentabilidade no futuro já não muito distante, 
face ao envelhecimento progressivo dos seus membros. 
Para que o projeto associativo pelo qual a Delegação do 
Porto luta ao longo de muitos anos tenha continuidade, 
as obras nas instalações têm como finalidade o seguinte: 

1 - Recuperar o “Palacete Cor-de-Rosa” para nele insta-
lar os serviços associativos de apoio aos associados 
e familiares. Trata-se de um espaço mais reduzido, 
mas com condições condignas e funcionais para 
acolher a Delegação da ADFA no Porto, mesmo quan-
do estiver reduzida no seu número de associados. 

2 - Remodelar os edifícios existentes com entrada pela 
rua Pedro Hispano, integrando-os numa estrutura 
orientada para a reabilitação psicossocial com ges-
tão autónoma. 

3 - Reorganizar os espaços verdes e a circulação auto-
móvel e pedonal de forma a tornar as instalações 
ainda mais aprazíveis e funcionais, valorizando os 
aspetos afetivos, sem perda da sua ligação entre si. 

A recuperação exterior do “Palacete Cor-de-Rosa”, pri-
meira fase das obras foi concluída no fim do ano de 
2016. 

Para a segunda fase das obras já se torna necessário 
o licenciamento camarário cujo pedido já deu entra-
da em março de 2016, prevendo-se para breve a sua 
aprovação. No entanto a Direção da Delegação já está 
a preparar os trabalhos relativos a esta segunda fase, 
os quais irão decorrer à medida dos meios financei-
ros que a Delegação dispõe. 
A campanha de angariação de fundos já teve a adesão 
de cerca de 600 associados, continuando em curso, 
com o objetivo de se obter as verbas necessárias 
para a total reabilitação do “Palacete Cor-de-Rosa”. 
A recuperação dos edifícios que se pretende venham 
a ser o “Centro de Apoio Integrado do Porto” (CAIP), 
considerando os meios avultados e que se trata de 
um projeto na área social e da saúde com interesse 
público terá que ser suportada com fundos de pro-
gramas de financiamento público. 
“Todos temos consciência de que a realização destas 
obras estão atrasadas no tempo, que estamos a en-
velhecer por isso somos cada vez menos, mas estas 
razões não devem ser motivo para baixarmos os bra-
ços e deixarmos que o espaço onde vivemos tantos 
sonhos e alegrias se transforme num complexo de 
edifícios velhos e abandonados da cidade do Porto. O 
melhor legado que podemos deixar para a sociedade, 
como marca distintiva dos deficientes das Forças Ar-
madas serão as obras que realizamos para a socieda-
de, numa demonstração de que não fomos egoístas, 
mas solidários para com as gerações futuras.”, refe-
rem os responsáveis da Delegação do Porto. 
Cumprir o 25 de Abril, os seus valores genuínos que 
foram abraçados em 1974 e sermos agentes de mu-
dança, trabalhando em prol duma sociedade mais 
solidária. 

Presidente do Município
no Núcleo de Santa 
Maria da Feira 
Como o ELO noticiou na sua última edição, o presiden-
te da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira e atual 
presidente da Área Metropolitana do Porto, Emídio de 
Sousa, visitou o Núcleo local da ADFA no dia 25 de 
março, aquando da Assembleia-Geral Nacional reali-
zada naquela cidade. 
O autarca foi acompanhado pelo provedor dos cida-
dãos com deficiência do concelho de Santa Maria da 
Feira, José Ribeiro, também associado da ADFA, ten-
do sido recebido no Núcleo por elementos dos Órgãos 
Nacionais e da Delegação. 

Viagens 2017 
PASSEIO DO NÚCLEO DE CHAVES 
Nos dias 24 e 25 de junho o Núcleo de Chaves realiza 
um passeio turístico à Galiza com o seguinte itinerá-
rio: Ourense-Salvaterra do Minho-Pontevedra-Padron 
e Santiago de Compostela. 
Para informações e inscrições contactar o Núcleo 
através dos seguintes números: Manuel Morais (967 
436 904) e Manuel Moreira (915 489 079). 
O preço por pessoa é de 85,00 euros. 

PASSEIO AOS AÇORES 
A Delegação continua a receber as inscrições para a 
viagem às ilhas Terceira e São Miguel, de 31 de agosto 
a 4 de setembro. 
O preço por pessoa é de 895,00 euros e inclui: circuito 
em autocarro de turismo, alojamento e pequeno-al-
moço buffet nos hotéis, pensão completa desde o pri-
meiro dia ao jantar do quarto dia, bebidas às refeições 
e guias locais em todas as visitas. 
A iniciativa está aberta à participação de associados e 
familiares de outras delegações. 

PASSEIO POR TERRAS DE MIRANDA 
De 5 a 8 de outubro já na estação do Outono em que a 
região se cobre de tons acastanhados, vai realizar-se 
um passeio por Terras de Miranda do Douro, com um 
cruzeiro no Douro Internacional. 
Informe-se sobre o programa desta viagem e faça a 
sua reserva junto da Delegação do Porto. 
Esta iniciativa está aberta aos associados, familiares 
e amigos não só da Delegação, mas de toda a ADFA. 
A viagem inclui guia em todo o percurso. 

Os três elementos da Direção do Núcleo, Manuel Faria, 
Alcino Andrade e Alberto Conceição, acompanharam 
esta visita e “foram inexcedíveis no esmero e atenção 
que dispensaram para com todos”, foi destacado pela 
Delegação do Porto. A forma exemplar como decor-
reu esta Assembleia-Geral Nacional, para o que muito 
contribuíram as excelentes condições proporcionadas 
pelo Município local, fica a constituir um marco na his-
tória da ADFA. Lembra-se que na memória associativa, 
Santa Maria da Feira foi o palco da comunhão nacional 
do 24º aniversário da ADFA, cujo programa incluiu um 
grande encontro associativo e um protesto público pe-
las ruas da cidade para chamar a atenção dos Órgãos 
de Soberania para com a situação das viúvas dos defi-
cientes militares com menos de 60% de incapacidade, 
que na altura estavam votadas ao abandono. 
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BRAGANÇA 

Comemoração do
42º Aniversário 
da Delegação 
A Direção da Delegação de Bragança convida todos 
os associados e seus familiares a participar no 42º 
Aniversário da Delegação, que será comemorado em 
Mirandela, no próximo dia 3 de junho, sábado, no Res-
taurante “Bodas de Caná” (Cruzamento de Contins, 
5370-082 Mirandela). 
A concentração realiza-se às 11h00 no Santuário de 
Nossa Senhora do Amparo, seguida de celebração da 
eucaristia às 12h00. Pelas 13h00 terá lugar o almoço-
-convívio associativo. 
“Apela-se a todos os associados da área da Delegação, 
para que não fiquem em casa e que mobilizem familia-
res e amigos para as nossas comemorações, pois só 
a união faz a força e juntos somos, sem dúvida, mais 
fortes”, sublinha a Direção da Delegação de Bragança. 
As coordenadas GPS para o local são: 41º 32’ 0.63” e 
7º 9’ 55.66”W. 
Os interessados em participar podem efetuar a res-
pectiva inscrição até ao dia 30 de maio, terça-feira, nas 
instalações da Delegação ou através dos números 273 
322 412 ou 968 248 060. 

VII Feira do Emprego e 
Solidariedade Social 
Vai realizar-se a sétima edição da Feira de Emprego, 
Educação e Solidariedade Social, em Bragança. O 
evento conta, como no ano passado, com a partici-
pação da ADFA, através da Delegação de Bragança. A 
feira decorrerá no dia 9 de maio, das 15h00 às 23h00, 
e no dia 10 de maio, das 10h00 às 22h30, na Praça Ca-
mões, em Bragança. 
Depois do sucesso das edições em anos anteriores, 
pretende-se com esta iniciativa colocar à disposição 
da comunidade um evento que aproxime as vontades 
e necessidades das empresas, instituições sociais e ci-
dadãos do concelho de Bragança. 
Os Órgãos Sociais da Delegação convidam todos os 
associados a visitarmos o certame. 

COIMBRA 

Todos ao 43º 
Aniversário! 
No próximo dia 4 de junho, domingo, a Delegação de 
Coimbra vai comemorar, juntamente com os seus as-
sociados e familiares, o seu 43º Aniversário, no restau-
rante “Os Patinhos”, na Vila de Carapinheira, Monte-
mor-o-Velho. O restaurante “Os Patinhos” situa-se na 
Estrada Nacional 111, na Ladeira dos Caiados, Carapi-
nheira, Montemor-o-Velho. As coordenadas GPS são: 
40.198413 – 8.6452. 

A Direção da Delegação apela aos associados e fami-
liares a estarem presentes, demonstrando a sua soli-
dariedade e espírito associativo. “No dia 4 de junho, 
todos aos 43anos da nossa Associação”. 
Não se trata apenas de um almoço de aniversário, nem 
de um mero convívio associativo, “será um evento úni-
co e inédito a nível nacional”, realça a Direção da De-
legação de Coimbra, que destaca também que, para 
além dos dirigentes da ADFA e das autoridades civis 
e militares locais, “contaremos com a presença de um 
membro do governo, e todos se associarão a nós para 
uma celebração surpresa que, temos a certeza, irá ao 
encontro das mais profundas convicções de todos os 
associados”. 
Inscrições abertas até ao dia 31 de maio, na Sede da 
Delegação de Coimbra. A Direção da Delegação ape-
la: “inscreve-te a tempo e colabora nesta celebração 
surpresa. Todos os associados a nível nacional serão 
bem-vindos”. 
O preço para adultos é de 23,00 euros e para crianças 
dos quatro aos 10 anos é de 11,50 euros, sendo o con-
vívio gratuito para menores de quatro anos. 

FAMALICÃO 

Celebração do 43º
Aniversário da 
Delegação 
No sábado, dia 20 de maio próximo, a Delegação de 
Famalicão comemora o seu 43º Aniversário com um 
almoço-convívio que será realizado na Casa do Lindo, 
Avenida 3 de Julho, 115, em Ribeirão, Vila Nova de Fa-
malicão. 
“Hoje, mais que nunca, precisamos de mostrar a nossa 
força, a nossa união, a nossa coesão, o quanto quere-
mos e gostamos da nossa Delegação. Foi necessário 
muito esforço, vontade, querer e união para que tendo 
sido a primeira a nascer, fosse uma realidade em 19 de 
maio de 1974”, recorda a Direção da Delegação. 
“Contamos contigo e com os teus familiares para dar 
vida ao nosso 43º Aniversário”, apela a organização, 
que espera ter uma sala cheia, repleta de associados, 
familiares, amigos e convidados. “Temos de mostrar a 
todos que, juntos, somos fortes e unidos”. 
São 43 Anos de plena vida associativa em prole dos 
associados e seus familiares. 
As inscrições devem ser efetuadas na Delegação de 
Famalicão ou no Núcleo de Guimarães, dentro dos res-
petivos horários e dias de funcionamento, impreteri-
velmente até às 17h00 do dia 12 de maio. 
Contactos: telefones - 252 322 848 ou 252 376 323; 
telemóvel - 919 594 527; email: secretaria.famalicao@ 
adfa.org.pt. 
No Programa está prevista, pelas 10h30, a recepção 
aos associados, familiares e convidados no Museu da 
Guerra Colonial, no Lago Discount, Ribeirão, Vila Nova 
de Famalicão. Às 13h00 será servido o almoço, em ple-
no convívio associativo. 
A Direção da Delegação de Famalicão realça que esta 
“é a nossa maior festa do ano. A luta continua e nós 
temos de dizer presente”. 

VISEU 

Aniversário em Viseu 
“Mais um ano! Mais um aniversário e com este aniversá-
rio no ano de 2017 a ADFA, no seu todo nacional, está a 
comemorar o seu 43º aniversário, que se deseja de soli-
dariedade, paz, amizade e união”.A Direção da Delegação 
de Viseu lembra assim aos associados a longa história de 
ativa participação associativa e social. 
A Delegação da ADFA de Viseu vai realizar o seu aniversá-
rio no dia 6 de maio próximo e, como sempre, está pre-
parada para receber todos nas suas instalações, sita na 
Praceta ADFA - Empreendimento das Magnólias- Lote 4-
R/C Q, no Bairro da Balsa, em Viseu, até às 10H45 da ma-
nhã.A partir daí, a ação passa para o RI 14- Regimento de 
Infantaria 14, “onde se realizará uma missa em memória 
dos amigos(as) falecidos(as) e de ação de graças por es-
tarmos vivos”. Depois decorrerá a homenagem junto do 
Monumento aos Combatentes do Ultramar, com guarda 
de honra e deposição de uma coroa de flores. 
O almoço/convívio será servido no Quartel do Regimen-
to de Infantaria 14.“É bom conviver. É bom estar presen-
te nas ações da ADFA, que está sempre ativa. 
Por isso, não faltes! Comparece e se ainda não tens as 
quotas em dia, é boa altura para o fazeres. Até lá, um 
abraço!” é o apelo da Direção da Delegação. 

25 de Abril sempre 

A Câmara Municipal de Viseu e a Assembleia Municipal 
de Viseu prestaram homenagem aos militares do Regi-
mento de Infantaria 14, pelo seu papel na Revolução do 
25 de Abril, em cerimónia na qual a ADFA esteve repre-
sentada pelo presidente da Delegação de Viseu. 

MADEIRA 

Associado apresenta
livros 
O associado Fernando Sousa vai apresentar os livros 
de que é o autor na Sede do Núcleo da Liga dos Com-
batentes no Funchal, na Região Autónoma da Madeira, 
no próximo dia 27 de maio, pelas 18h00. 
A Delegação da ADFA na Madeira prontificou-se a co-
laborar na divulgação da informação aos associados e 
vai estar presente na Mesa de Honra do evento. 
Os associados daquela região estão desde já convi-
dados a assistir à sessão de apresentação dos livros 
“Quatro Rios e Um Destino” e “Sussurros Meus”, da 
autoria do associado Fernando Sousa. 
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CASTELO BRANCO 

Homenagem ao
Combatente 
No dia 9 de Abril, o Núcleo da Liga dos Combatentes 
da Covilhã, celebrou o Dia do Combatente, na Covilhã, 
tendo convidado a ADFA para participar. 
As cerimónias tiveram início às 10h00, com a realiza-
ção de uma missa na igreja de Nossa Senhora da Con-
ceição na Covilhã, em memória dos militares falecidos 
em combate. Após a missa realizou-se uma romagem 
ao Monumento ao Soldado Desconhecido com a co-
locação de uma coroa pela Liga e um ramo de flores 
pela Delegação de Castelo Branco, representada pelo 
presidente, João Mangana dos Santos. 
Participaram na cerimónia o vereador da Câmara Mu-
nicipal da Covilhã, muitos ex-combatentes e seus fa-
miliares. 
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Avaria impediu participação na AGN

A Delegação de Castelo Branco organizou a deslocação de associados à Assem-
bleia-Geral Nacional Ordinária, em 25 de março, num autocarro com partida da Co-
vilhã para Santa Maria da Feira, num total de 45 pessoas. 
A Delegação e os associados que se deslocavam ficaram impossibilitados de par-
ticipar  AGN, uma vez que o Autocarro em que seguiam avariou a cerca de quatro 
quilómetros de Proença-a-Nova, ficando impedidos de continuarem a viagem. 
A falha na viatura deveu-se a motivos mecânicos, segundo foi posteriormente justi-
ficado pela empresa, que apresentou desculpas pelo sucedido. 

Solidariedade e condolências 
Durante o mês de março, a Delegação de Castelo Branco recebeu um agradeci-
mento por parte do general António Ramalho Eanes, sensilizado pela “gentileza da 
mensagem” de condolências por morte de sua irmã que, em nome dos Deficientes 
das Forças Armadas de Castelo Branco”, lhe foi enviada pela Delegação. A ADFA 
apresenta a sua solidariedade. 

Em representação da ADFA 
A Delegação de Castelo Branco representou a ADFA em vários ventos, decorridos 
nos meses de março e de abril. No dia 13 de março, no Auditório da Biblioteca de 
Castelo Branco, decorreu o lançamento do livro de Leonel Azevedo, com o título “De 
Seminário para Meninos Órfãos de Ambos os Sexos a Colégio de S. Fiel (1852-1910)”. 
A ADFA participou por convite do presidente da Câmara Municipal, Luís Correia. 
No dia 19 de março, na Associação Desportiva Cultural Recreativa de Aldeia de Joa-
nes, teve lugar a apresentação do livro “O nosso homem” do escritor António Alves 
Fernandes. A apresentação do livro foi feita pelo jornalista e escritor Manuel Silva 
Ramos. O convite à ADFA partiu do autor do livro. 
No dia 20 de março, o presidente e o tesoureiro da Direção e o vogal do Conselho 
Fiscal da Delegação estiveram presentes nas comemorações do 246º Aniversário da 
elevação de Castelo Branco a Cidade, por convite do presidente da Câmara Municipal 
de Castelo Branco, Luís Correia.  No dia 7 de abril, o presidente da Direção da Delega-
ção de Castelo Branco deu uma entrevista à Rádio Cova da Beira, com testemunho 
sobre a sua passagem pela Guerra Colonial, em Moçambique, e sobre o papel que 
desempenha na vida associativa na Delegação de Castelo Branco como dirigente. 
No dia 26 de abril, por convite de António Dias Rocha, presidente Câmara Municipal 
de Belmonte, a ADFA participou na Sessão Solene das Festas do Concelho. 
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Delegações 

FARO 

Convívio de aniversário
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O almoço-convívio do 38º aniversário da Delegação da ADFA em Faro, que de-
correu no dia 8 de abril, no restaurante Austrália, em São João da Venda, Faro, 
contou com a presença de cerca de 130 associados e familiares, dos Órgãos So-
ciais da Delegação, do presidente da Direção Nacional, José Arruda, do presidente 
do Conselho Fiscal Nacional, Carlos Pereira, e dos convidados Henrique Gomes, 

chefe do Gabinete da Câmara Municipal de Faro, e Teresa Correia, vereadora da 
Câmara Municipal de Faro, que agraciaram a Delegação com uma placa comemo-
rativa do evento. 
No final do almoço cantaram-se os parabéns e partiu-se o bolo dos 38 anos da 
Delegação de Faro, numa festa associativa muito animada. 

ASSOCIAÇÃO 
DOS DEFICIENTES 
DAS FORÇAS 
ARMADAS 

Uma rede 
solidária 

Faça parte desta Rede! 

Consigne 0,5% do seu IRS à ADFA 

Sem custos para si. 

9 CONSIGNAÇÃO DE 0.5% DO IMPOSTO LIQUIDADO (LEI NRº 16/2001 DE 22 DE JUNHO)  

ENTIDADES BENEFICIÁRIAS DO IRS CONSIGNADO NIPC 

Instituições Religiosas (art. 32º, nº 4) 
901 500032246 

Instituições Particulares de Solidariedade Social ou Pessoas Coletivas de Unidade Pública (art. 32º, nº 6) 

...e desde já o nosso obrigado

NOTA DA REDAÇÃO – Fomos alertados por um associado das incorrecções constantes no anúncio acima sobre a consignação do IRS à ADFA. Assim, os associados e amigos que ainda pretendam fazê-lo, devem procurar o QUADRO 11 
do ANEXO H (e não o 9) e o QUADRO 1101 que antecede o campo para o NIPC da ADFA (e não o 901). Apesar de o ELO ser alheio a estas incorrecções, lamenta o sucedido e pede desculpa pelos incómodos causados. 
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Notícias
SESSÃO SOLENE COMEMORATIVA DOS 43 ANOS 
DA REVOLUÇÃO DOS CRAVOS NA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

25 de Abril na Casa da Democracia 
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A ADFA esteve representada pelo presi-
dente da Direção Nacional, José Arru-
da, e pelo membro do Conselho Fiscal 
Nacional, Garcia Miranda, na Sessão 
Solene de Comemoração do 25 de 
Abril realizada na Assembleia da Repú-
blica, em Lisboa, na manhã em que os 
Órgãos de Soberania e as Instituições 
Civis e Militares celebraram a “Revolu-
ção dos Cravos” na Casa da Democra-
cia. 
Por convite do presidente da Assem-
bleia da República, a Associação assis-
tiu à cerimónia na Galeria III do Parla-
mento, perto da secretária de Estado 
da Inclusão das Pessoas com Deficiên-
cia, entre outras entidades. 
O ELO esteve junto dos Capitães de 
Abril e realizou a reportagem do even-
to em que intervieram o Presidente da 
República, o presidente da Assembleia 
da República e os representantes dos 
partidos políticos com assento parla-
mentar, saudando os homens que fi-
zeram Abril acontecer, acompanhados 
pelo aplauso geral. 
O Presidente da República, Marcelo Re-
belo de Sousa, referiu no seu discurso 
que “os dois anos e meio que faltam 
para o termo da legislatura parlamen-
tar terão de ser de maior criação de 
riqueza e melhor distribuição”, saudan-
do o progresso da economia, mas aler-
tando para o “empobrecimento ético” 

da sociedade, na qual se abrem “cami-
nho a radicalismos, racismos e xenofo-
bia”, em prol de um “messianismo que 
da democracia apenas gosta de usar o 
que lhe convém”. 
O Chefe do Estado sublinhou que “é 
dos portugueses todos o mérito pri-
meiro das vitórias que fomos tendo 
nos últimos anos nas nossas finanças 
e economia”, afirmando que cabe igual-
mente aos cidadãos “o papel decisivo 
de criar um futuro melhor” e que é “es-
sencial tornar claro” que a democracia 
“tem de ser mais livre e mais justa”, 
para que os portugueses “nunca desis-
tam do que andam a construir há mais 
de 40 anos”. 
Alberto Martins, do PS, expressou gra-
tidão aos capitães de Abril que, com 
risco da própria vida, fundaram o nos-
so futuro e a nossa Democracia”. Falou 
também do “trágico e desumano erro 
histórico da ditadura que prolongou o 
sofrimento de uma guerra injusta, res-
ponsável pela destruição, mutilação e 
morte de tantos homens e que acabou 
por precipitar o retorno de milhares de 
portugueses ao País em condições va-
zias, de sacrifício e de desesperança. 
Vários foram os momentos em que os 
capitães de Abril foram homenageados 
pelas palavras dos intervenientes. Má-
rio Soares foi a figura que também foi 
evocada, como “homem que cruzou a 

sua vida com o destino da Pátria”. 
Eduardo Ferro Rodrigues, presidente 
da Assembleia da República, falou do 
papel decisivo do Presidente da Repú-
blica na recuperação da confiança nas 
instituições, através da magistratura 
da proximidade em “permanente res-
peito pela Constituição”. 
Ferro Rodrigues salientou os resulta-
dos do grupo de trabalho para o Par-
lamento mais digital, com a desma-
terialização do processo legislativo, a 
renovação do site, e mecanismos que 
permitam maior interação como a pla-
taforma para submissão de petições e 
a bolsa de perguntas e requerimentos. 
Enfatizou também os desafios estraté-
gicos de Portugal e da Europa. 
O presidente da AR evocou Salgueiro 
Maia, Zeca Afonso e Mário Soares, “na 
memória de Abril, a saudade portugue-
sa”. 
Na Sessão Solene de comemoração do 
25 de Abril na Assembleia da República 
usaram da palavra os deputados dos 
partidos PAN, PEV, PCP, CDS-PP, BE, 
PS e PSD. 
O hino nacional foi tocado (nos Passos 
Perdidos do Parlamento) pela banda da 
GNR na abertura e depois do encerra-
mento da sessão. 
O Chefe do Estado, acompanhado 
pelo presidente da Assembleia da Re-
pública, passou pelo átrio principal do 

Parlamento para ver a exposição “José 
Afonso — andarilho, poeta e cantor”, 
que assinala os 30 anos da morte do 
músico. 
O Presidente da República condecorou, 
no Palácio de Belém, o arquiteto Álvaro 
Siza Vieira, e, a título póstumo, o bispo 
do Porto D. António Ferreira Gomes e 
Francisco Sá Carneiro. 
Realizou-se também o tradicional des-
file popular do 25 de Abril, na Avenida 
da Liberdade, em Lisboa, organizado 
pela Associação 25 de Abril. Os jardins 
da residência oficial do primeiro-minis-
tro, em São Bento, estiveram abertos 
ao público, com um concerto de Jorge 
Palma e a leitura de poemas por Ma-
nuel Alegre, sendo ainda inaugurada 
uma escultura de Vhils, que invoca os 
princípios da Revolução. 
Foi também inaugurado um Memorial 
a Zeca Afonso, no Jardim das France-
sinhas, junto à Assembleia da Repúbli-
ca, numa cerimónia que contou com a 
intervenção do presidente da Câmara 
Municipal da capital, Fernando Medi-
na. O Memorial a José Afonso nasceu 
de uma proposta de Orçamento Parti-
cipativo e foi realizado como parte do 
trabalho de curso dos alunos de Escul-
tura da Faculdade de Belas-Artes, sob 
orientação do professor Sérgio Vicen-
te, e a placa em bronze concebida por 
Luísa Barros Amaral. 



Destaque

10 | MAI 2017 O NOSSO ELO DE UNIÃO DESDE 197410 | MAI 2017 O NOSSO ELO DE UNIÃO DESDE 1974 

“25 de Abril” na Delegação do Porto
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O almoço evocativo do 25 de Abril foi o 
ponto mais alto do programa que a Dele-
gação do Porto promoveu para assinalar 
os 43 anos do acontecimento histórico 
que pós fim à Guerra Colonial e devolveu a 
liberdade ao povo português. 
Na manhã do dia 25 de Abril os associados, 
familiares e amigos da comunidade local 
assistiram à cerimónia do hastear das 
bandeiras, momento que marcou o início 
de um dia de convívio e de camaradagem, 
revivendo as memórias que, apesar do de-
correr do tempo, se mantêm vivas. 
A Junta de Freguesia de Ramalde asso-
ciou-se à evocação, fazendo-se repre-
sentar no almoço pelo seu presidente 
António Gouveia e por outros dois au-
tarcas. 
A Delegação do Porto tem, todos os 
anos, assinalado o 25 de Abril com a 
realização de atividades desportivas, 
culturais e de lazer numa manifestação 
de afirmação dos valores que estão as-
sociados a esta efeméride, para além de 
ter como objectivo homenagear os Ca-
pitães de Abril. 

TORNEIO “TROFÉU LIBERDADE” 
Durante a manhã realizou-se no cam-
po de jogos da Delegação, a disputa do 
“Troféu Liberdade”, torneio que contou 
com a participação de quatro equipas, 
uma das quais em representação da 
ADFA. 
Após os renhidos encontros a classifi-
cação foi a seguinte: 1º - Grupo Despor-
tivo de Francos; 2º - Móveis A. Dias; 3º 
- ADFA-Porto; 4º - AZ81. 
A entrega dos prémios e medalhas pa-
trocinadas pela Junta de Freguesia fez-
-se no final do almoço. 

TORNEIO SUECA 
Após o almoço, o programa continuou, 
no salão de convívio, com a realização 
do Torneio de Sueca. 
Participaram dez equipas constituídas 
por associados e elementos da comuni-
dade local, numa disputa acesa que se 
prolongou até ao fim da tarde.
No final, sagrou-se vencedora a dupla 
constituída por Armando Oliveira e um 
jovem da equipa dos Móveis A. Dias, que 

venceu a dupla de associados Nicolau 
Azevedo e Anselmo Machado. 
Esta modalidade tem tradição na Dele-
gação pois é muito praticada por asso-
ciados como actividade de lazer, nomea-
damente ao princípio da tarde de cada 
dia e aos sábados. 

PATROCÍNIOS 
As atividades desportivas do programa 
evocativo do 25 de Abril tiveram o apoio 
das entidades cujo o logotipo se encon-
tra no rodapé desta página. 

UM AMIGO DA ADFA 
Armando Paraty, antigo árbitro de futebol 
da Primeira Liga, apitou muitos jogos do 
Torneiro “Troféu Liberdade”, durante vá-
rios anos, fazendo-o sempre com muita 
dedicação e amizade. A sua saúde não lhe 
permite fazê-lo nos tempos atuais, mas 
continua a marcar presença em todos os 
25 de Abril como amigo da ADFA. No final 
do almoço não deixou de brindar os pre-
sentes com a declamação de dois poemas, 
atitude que mereceu fortes aplausos. 

Escola de 
Matosinhos evoca 
a Revolução dos
Cravos 

A Escola Augusto Gomes, em Matosi-
nhos, envolveu os alunos do 12º ano do 
Curso de Línguas e Humanidades, no 
âmbito da disciplina de História, con-
juntamente com a biblioteca escolar, 
na realização de um programa sobre o 
“25 de Abril e a Guerra Colonial”. 
Na preparação do programa, alguns 
alunos da escola efetuaram uma visita 
ao Museu da Guerra Colonial, acompa-
nhados pela professora Teresa Novais 
e pelo orientador técnico e científico 
professor Amilcarino Guedes, que fize-
ram uma primeira abordagem ao tema 
da Guerra Colonial. Nos dias seguin-
tes, recolheram na Delegação do Por-
to testemunhos de alguns associados 
sobre as suas vivências nos teatros de 
guerra. 
Na escola, as ações arrancaram na ma-
nhã de 24 de abril, com duas palestras 
que tiveram a participação de cerca de 
200 alunos e vários docentes. Os alu-
nos enquadraram o tema e fizeram a 
apresentação dos intervenientes: José 
Manuel Lages e Manuel Ferreira, por 
parte do Museu da Guerra Colonial, 
e de Abel Fortuna e Joaquim Batista, 
pela ADFA. 
Ao longo de toda a semana decorreram 
outras iniciativas, tais como audição de 
excertos musicais da época, momen-
tos de leitura dramatizada de factos 
evocativos do 25 de Abril, de poemas 
de ex-combatentes, projeção de docu-
mentários da época e a realização de 
uma exposição “Baú de Memórias”. 
No dia 28 de abril teve lugar uma confe-
rência pela fotojornalista Lucília Mon-
teiro, que apresentou um documentá-
rio audiovisual sobre “Mães da Guerra”, 
fruto de um trabalho de campo da sua 
autoria com a colaboração da ADFA-
-Porto, publicada pelo semanário Ex-
presso no dia 25 de abril, na sua edição 
“on-line”. 
A Delegação do Porto realça “a louvável 
iniciativa desta Escola de Matosinhos é 
um bom exemplo de como tratar este 
período da História de Portugal, sendo 
de realçar o empenhamento e o traba-
lho rigoroso e científico dos já referidos 
docentes, da sua direção e dos alunos 
que estiveram envolvidos na prepara-
ção e execução: Ana Sofia Fernandes, 
Bárbara Novais, Maria João Teixeira, 
Patrícia Barbosa, Adriana Almeida e 
Rodrigo Rodrigues”. 
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COMEMORAÇÃO DO 43º ANIVERSÁRIO DO 25 DE ABRIL

Juventudes partidárias em debate na Sede Nacional
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A ADFA celebrou a Revolução do 25 de 
Abril com um “debate aberto com os 
representantes das Juventudes Partidá-
rias das formações políticas com assen-
to parlamentar” na tarde de 19 de abril, 
na Sede Nacional – Auditório Jorge Mau-
rício, em Lisboa. 
Os representantes dos jovens do Partido 
Social Democrata (PSD), do Partido So-
cialista (PS), do Bloco de Esquerda (BE), 
do Centro Democrático Social/Partido 
Popular (CDS/PP) e do Partido Comu-
nista Português (PCP) foram convidados 
a participar neste encontro sobre a Revo-
lução dos Cravos na Sede da ADFA. 
Nesta sessão de debate bastante par-
ticipada, estiveram vários convidados: 
Alberto Coelho, director-geral de Recur-
sos da Defesa Nacional, Pedro Roque, 
deputado e representante da Comissão 
Parlamentar de Defesa Nacional, Hum-
berto Santos e marina Van Zeller, pre-
sidente e vice-presidente do Conselho 
Diretivo do INR, Rodrigo Sousa e Castro, 
da Associação 25 de Abril, Carlos Beato, 
da Fundação Montepio, e representantes 
da Associação Nacional de Sargentos, da 
Liga dos Combatentes, da Apoiar, entre 
outros convidados. 
Falaram à audiência Pedro Brilhante, 
da Juventude Social Democrata (JSD), 
Maria Begonha, da Juventude Socialis-
ta (JS), João Rodrigues, dos Jovens do 
Bloco de Esquerda (JBE), e Francisco 
Rodrigues dos Santos, da Juventude 
Popular (JP). O representante da ju-
ventude comunista, apesar de ter con-
firmado a sua participação, não pode 
estar presente na sessão. Na mesa de 
honra estiveram ainda o presidente da 
DN, José Arruda, o associado fundador 
António Calvinho e o militar de Abril, co-
ronel Rodrigo de Sousa e Castro. 
António Calvinho falou da génese da 
ADFA, no âmbito da própria Revolução 
do 25 de Abril, e realçou “a importân-
cia de ousar como os capitães de Abril”, 
saudando os membros das juventudes 
partidárias presentes. Para o associa-
do, a ADFA, no seu todo humano, foi ela 
própria um “capitão de Abril”. Finalizou 
fazendo uma homenagem a Marques 
Júnior, que foi saudada com uma salva 
de palmas da assistência. 

José Arruda salientou a história da 
ADFA e o esforço dos seus fundadores, 
que trabalharam e que dialogaram com 
o Conselho de Revolução, com as insti-
tuições e com os partidos. Afirmou que 
“hoje ainda não está resolvida a Guerra 
Colonial, pois ainda há homens doentes 
que precisam da competência e empe-
nho dos políticos”. O presidente da DN 
disse que a ADFA tem que continuar a 
lutar por todos os deficientes militares e 
pelos seus direitos, pois “somos a força 
justa das vítimas de uma guerra injusta”. 
O coronel Sousa e Castro congratulou-
-se por, em Democracia e Liberdade, 
poder dar testemunho no debate com 
as juventudes partidárias, no seio da 
ADFA, lembrando a Guerra Colonial e 
as muitas dificuldades no terreno, sen-
tidas pelos militares que nela combate-
ram e que acabaram por construir Abril. 
Os jovens representantes dos partidos 
com assento parlamentar saudaram a 
iniciativa da ADFA e salientaram que, 
“como juventude que não viveu o pe-
ríodo anterior à Revolução de Abril, 
podemos assim aprender para decidir 
em consciência”, aludindo às missões 
futuras que aguardam os jovens da sua 
geração. Agradeceram aos associados 
“a importância do seu contributo para 
que possamos viver em liberdade e de-
mocracia” e nas várias referências aos 
presentes e aos capitães de Abril, sub-
linharam que “não há maior represen-
tação da generosidade inter-geracional 
do que o vosso exemplo”. 
Ficou bem patente que, para as juven-
tudes partidárias, Abril permite celebrar 
as diferenças, seja de opinião ou de for-
ma de estar, e que não é um fim mas um 
permanente início: para perceber que 
há que tomar a iniciativa, ousar e “mu-
dar o que é necessário mudar”. 
A problemática do Serviço Militar Obriga-
tório foi também abordada, salientando-
-se a situação internacional atual e a forma 
como Portugal desenvolveu o fim desse 
serviço. O tema está na ordem do dia. 
Para as juventudes partidárias, “esta é 
uma das melhores formas de celebrar 
Abril, em diálogo, em partilha de expe-
riências, que permitam às novas ge-
rações conhecerem o que foi a Guerra 

Colonial e a Revolução do 25 de Abril. 
“Estamos conscientes da nossa respon-
sabilidade nesta matéria”, foi salientado. 
Foi focado, tanto pelos oradores con-
vidados, como pelos intervenientes da 
assistência, o importante papel das mu-
lheres que também sentiram a Guerra 
Colonial, que também fizeram Abril e 
que defendem a Democracia. 
No debate ficou vincado que Abril im-
põe a defesa da Cidadania, o combate à 
exclusão e a promoção da participação 
cívica e política. 
Congratulando-se com as conquistas 
de Abril, os jovens saudaram os associa-
dos da ADFA, como “memória viva” que 
pode e deve ser transmitida. 
Durante o debate também houve mo-
mentos para citar Zeca Afonso e Sal-
gueiro Maia. 
O presidente da MAGN, Joaquim Póvoas, 
e o associado e antigo presidente da 
ADFA, Humberto Sertório, também in-
tervieram, mais tarde, durante o debate. 
“Para a ADFA, comemorar Abril repre-
senta não só a Revolução dos Cravos 

que restituiu a Portugal a Liberdade 
e Democracia, mas, emocionalmen-
te relevante, o fim da Guerra Colonial 
que durante 13 longos anos consumiu 
o melhor da juventude portuguesa das 
décadas de 60 e 70 do século passa-
do, com consequências dramáticas 
nos cerca de 10 mil militares que tom-
baram no campo da honra e nas vidas 
desfeitas de cerca de 25 mil militares 
que desta guerra “inútil e evitável”, 
regressaram magoados, mutilados 
e doentes”, afirmou o presidente da 
ADFA, José Arruda.
“A ADFA tem profunda consciência que
o sacrifício imposto à juventude por-
tuguesa de 1961 a 1974 na Guerra Co-
lonial, constitui, também, atualmente, 
uma “razão forte” para caldear com 
as novas gerações representadas, no-
meadamente pelas juventudes parti-
dárias, as experiências, frustrações e 
expetativas da sociedade portuguesa 
que assenta hoje os seus valores na Li-
berdade, Democracia e Justiça Social, 
que o 25 de Abril devolveu a Portugal”. 
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Cooperação institucional em pleno
Durante o mês de abril, a ADFA partici-
pou nos mais variados eventos, respon-
dendo afirmativamente aos convites das 
instituições congéneres, civis e militares. 
A Porto Editora, as Edições Nelson de 
Matos e o autor José Pedro Castanheira 
convidaram a ADFA para o lançamento 
do livro “Jorge Sampaio – Uma Biografia 
(volume II – O Presidente)”, no dia 7 de 
abril, no Anfiteatro 2 da Fundação Ca-
louste Gulbenkian, em Lisboa. O presi-
dente da DN, José Arruda, representou a 
ADFA no lançamento. Em 12 de abril, teve 
lugar a Conferência “Áreas e Sectores da 
Vida Nacional”, cuja sessão de abertura 
foi presidida pelo general António Rama-
lho Eanes, na Fundação Calouste Gul-
benkian, tendo a representação da ADFA 
ficado a cargo do presidente da DN. 

A Associação esteve também no lança-
mento do livro “Portugal Amordaçado”, 
de Mário Soares, que se realizou no dia 
18 de abril, na Fundação Calouste Gul-
benkian, organizado pela Fundação Má-
rio Soares e pelo semanário Expresso. 
No mesmo dia teve lugar a tomada de 
posse dos novos Órgãos Sociais da 
Associação de Praças, para o triénio 
2017-2020. A cerimónia realizou-se no 
Auditório do Centro Cultural Casapia-
no, em Lisboa. 
A Apoiar – Associação de Apoio aos 
Ex-Combatentes Vítimas de Stress de 
Guerra celebrou no dia 18 de abril o seu 
23º aniversário, na Sede da Associa-
ção, em Lisboa. 
As Edições Parsifal realizaram a apre-
sentação do livro “25 de Abril – Rotei-

ro da Revolução”, no dia 26 de abril, no 
Quartel do Carmo, em Lisboa. A Funda-
ção Mário Soares realizou, no mesmo 
dia, a Conferência “As ameaças à liber-
dade de expressão e à democracia”, em 
homenagem a Mário Soares, na Sede 
da Fundação, em Lisboa. 
No âmbito do projecto RE-FLECTERE, 
uma iniciativa do Observatório de Luta 
Contra a Pobreza na Cidade de Lisboa, 
em parceria com o fotojornalista Mar-
celo Londonõ, e com o apoio da Câma-
ra Municipal de Lisboa (Vereação dos 
Direitos Sociais), realizou-se a sessão 
de inauguração de uma exposição fo-
tográfica, no dia 26 de abril, no Centro 
de Documentação do Edifício Central 
do Município, em Lisboa. A ADFA este-
ve representada neste evento, que pro-

põs uma reflexão sobre “a sociedade e 
a humanidade que queremos”. 
O livro “Populismo e democracia – di-
nâmicas populistas na União Europeia”, 
do autor José Filipe Pinto, foi apresen-
tado pelo professor Adriano Moreira e 
pelo almirante António Rebelo Duarte, 
no dia 28 de abril, no auditório da So-
ciedade de Geografia. O vice-presiden-
te e o terceiro vogal da DN, Manuel Lo-
pes Dias e Luís Pereira, representem a 
ADFA neste evento. 
O presidente da Câmara Municipal de 
Almada e o presidente da Associação 
de Oficiais das Forças Armadas con-
vidaram a ADFA para inauguração da 
nova sede da Associação de Oficiais 
das Forças Armadas, na Av. Bulhão 
Pato, na Trafaria, no dia 29 de abril. 

DIA 10 DE JUNHO EM LISBOA 

Encontro Nacional de Combatentes 
Vai realizar-se, no próximo dia 10 de ju- todos os municípios portugueses, mi- O programa apresentado consta das se- 12h33 – Discurso alusivo pelo orador,
nho, uma “homenagem a todos os que nistro da Defesa Nacional, as chefias guintes atividades: Bernardo Diniz Ayala;
serviram Portugal em tempo de guerra, militares, o comandante-geral da GNR, 10h30 – Missa por intenção de Portugal e de 12h41 – Homenagem aos mortos e de-
em qualquer condição e circunstância”, o diretor nacional da PSP, a secretária sufrágio pelos que tombaram pela Pátria; posição de flores;
junto ao Monumento aos Combatentes executiva da CPLP, os adidos militares e 12h15 – Abertura da Cerimónia junto ao 13h04 – Hino Nacional pela banda da
do Ultramar, ao lado da Torre de Belém, culturais dos países da CPLP, os comba- monumento; GNR; salva protocolar por navio da Ma-
em Lisboa. tentes agraciados com a Ordem Militar 12h15 – Palavras de abertura do presi- rinha (no final passagem de aeronave da
O presidente da Comissão Executiva do da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e dente da Comissão Executiva; Força Aérea);
evento, tenente-general Fidalgo Ferreira, Mérito e os presidentes das Associações 12h21 – Leitura da mensagem do Presi- 13h09 – Passagem final pelas lápides;
convidou a ADFA para a cerimónia que de Combatentes. dente da República, pelo presidente da 13h30 – Salto de Pára-quedistas do
conta com os seguintes “convidados de No final da cerimónia haverá um almoço- Comissão Executiva; Exército;
honra”: Presidente da República, presi- -convívio nos jardins em frente ao Monu- 12h25 – Cerimónia inter-religiosa católi- 13h35 – Almoço-convívio nos terrenos
dente da Câmara Municipal de Lisboa, mento aos Combatentes. ca e muçulmana; em frente ao Monumento.

Jornadas SUPERA 2017 
As Jornadas SUPERA decorrerão de 1 a 3 de junho pró- conhecimentos profissionais, preferencialmente des- 4 – TOM Porto: Maratona de desenvolvimento de tec-
ximo, nas instalações do Cace Cultural do Porto (IEFP), tinados a todo tipo de profissionais com interesse ou nologias de apoio e acessibilidade. 
e são constituídas por quatro atividades principais: atividade na área e a estudantes do ensino superior. 
1 – Conferência Científica destinada à partilha de tra- 3 – Expo-SUPERA, uma exposição de tecnologias de A sessão de abertura deste evento contará com a 
balhos e projetos de Investigação, Desenvolvimento apoio e acessibilidade destinada a empresas de pro- presença da secretária de Estado da Ciência, Tecno-
e Inovação. dutos e serviços nesta área, empresas de tecnologias logia e Ensino Superior, Fernanda Rollo. As Jornadas 
2 – Workshops ou ações de carácter mais prático de informação e comunicação, apresentação de tra- SUPERA contam também com apoio institucional Mi-
tendo em vista a atualização e aperfeiçoamento de balhos/projetos académicos e formação na área. nistério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior. 
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Notícias
Órgãos Sociais recebidos pelo Presidente da República General Ramalho

Eanes na sedeA Associação foi recebida, a seu pedido, 
em audiência concedida pelo Presidente 
da República, Marcelo Rebelo de Sousa, FO

TO
S

  P
R

 

Em audiência concedida à ADFA no dia 
19 de abril, em Lisboa, o general Rama-no Palácio de Belém, em Lisboa, no dia 

27 de abril. Pela primeira vez desde que 
tomou posse o Chefe do Estado rece-
beu pessoalmente os cumprimentos da 
ADFA. 
Durante o encontro a ADFA apresentou 
ao Presidente da República o livro sobre 
a sua história, deixando um exemplar de 
pré-edição preparado para a ocasião. 
O Presidente da República já confirmou 
a sua presença no evento que a ADFA vai 
levar a efeito no próximo dia 30 de maio, 
na Sede Nacional, em Lisboa, para apre-
sentação do livro sobre as quatro déca-
das da história da ADFA e dos deficientes 
militares, e que conta com o prefácio de 
Eduardo Lourenço. 
Marcelo Rebelo de Sousa presidirá à 
Sessão de Lançamento do livro, a reali-
zar pelas 14h00, do dia 30 de maio, no 
Auditório Jorge Maurício, na Sede Nacio-
nal da ADFA. 
A delegação da ADFA nesta audiência 
foi constituída pelo presidente da Mesa 
da Assembleia-Geral Nacional, Joaquim 
Póvoas, pelos presidentes da Direção 
Nacional e do Conselho Fiscal Nacional, 
José Arruda e Carlos Pereira, pelo vice-
-presidente da DN, Manuel Lopes Dias, 
e pelo membro do Conselho Nacional, 
Liakatali Fakir. 

Audiência com o 
general CEME 
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O Chefe do Estado-Maior do Exército, 
general Rovisco Duarte, recebeu a ADFA 
em audiência no dia 21 de abril, em Lis-
boa. 
A Associação, representada na reunião 
pelo presidente e vice-presidente da Di-
reção Nacional, José Arruda e Manuel 
Lopes Dias, evidencia o “grande empe-
nhamento por parte do senhor general 
CEME, no sentido de normalizar todos 
os procedimentos relativos às responsa-
bilidades do Exército para com os defi-
cientes militares, nomeadamente no que 
respeita à saúde”. 
Durante a audiência, segundo os dirigen-
tes da ADFA, o general CEME mostrou 
“grande interesse pelo Plano de Ação 
para Apoio aos Deficientes Militares 
[PADM] para criar as sinergias necessá-
rias à operacionalidade do Exército nes-
ta área”. 

Associação
vai ser recebida 
em audiência 
pelo SEDN 
A ADFA será recebida em audiência 
pelo o secretário de Estado da Defesa 
Nacional, Marcos Perestrello, no próxi-
mo dia 23 de maio em Lisboa. 
A Associação havia solicitado, duran-
te o mês de abril, o agendamento de 
uma audiência destinada a apresentar 
pessoalmente o documento “Somos a 
exceção das exceções - Somos a prio-
ridade das prioridades”, aprovado es-
magadoramente pelos associados na 
Assembleia-Geral Nacional Ordinária, 
realizada no dia 25 de março, em Santa 
Maria da Feira. 
Sobre este documento foram criadas 
expetativas quanto ao seu desenvolvi-
mento e solução”. 
A ADFA congratula-se pela “vontade 
política demonstrada pelo senhor se-
cretário de Estado no encaminhamen-
to de todo o processo de reabilitação 
e inclusão dos deficientes militares”, 
lembrando a audiência que concedeu 
à Associação, em 7 de fevereiro passa-
do, que “constituiu um momento assi-
nalável na relação institucional entre a 
ADFA e o Ministério da Defesa Nacio-
nal”. 
O documento que a Associação preten-
de apresentar prende-se com as ques-
tões de âmbito legislativo que estão a 
ser acompanhadas e tratadas no Gabi-
nete do SEDN, enunciadas no caderno 
reivindicativo aprovado pelos associa-
dos na AGN. 

Entidades 
reúnem-se com 
a Associação 
No dia 18 de abril, o presidente da ADFA, 
José Arruda, acompanhado pelo vice-pre-
sidente, Manuel Lopes Dias, e pelo tercei-
ro vogal da Direção Nacional, Luís Pereira, 
foram recebidos pelo assessor militar do 
primeiro-ministro, vice-almirante José 
Montenegro. 
No dia 19 de abril, os mesmos elementos 
da Direção Nacional foram recebidos pelo 
chefe da Casa Militar do Presidente da 
República, general João Cordeiro. 
As audiências foram destinadas a infor-
mar as entidades sobre o programa do 
43º Aniversário da ADFA e sobre o lan-
çamento do livro “Deficientes das Forças 
Armadas – a geração da rutura”, previsto 
para o dia 30 de maio, na Sede Nacional. 
Através destas reuniões, a ADFA mantém 
a Casa Militar do Presidente da Repúbli-
ca e o Gabinete do primeiro-ministro in-
formados sobre o processo da reparação 
moral e material dos deficientes militares. 
próxima deslocação ao norte do País. 

Presidente do INR 
em visita 
O presidente do Instituto Nacional de 
Reabilitação (INR), Humberto Santos, 
foi convidado pela Associação a visitar a 
Sede Nacional, em Lisboa, tendo a deslo-
cação do presidente do Conselho Diretivo 
do INR ficado marcado para o próximo 
dia 2 de maio. À reunião com os Órgãos 
Sociais Nacionais segue-se um almoço 
com o presidente Humberto Santos. 

lho Eanes, ex-Presidente da República, 
recebeu o agradecimento da Associação 
pela sua disponibilidade para participar 
no lançamento do livro “Deficientes das 
Forças Armadas – a geração da rutura”, 
no próximo dia 30 de maio. 
A ADFA aproveitou, também, para infor-
mar o general Ramalho Eanes sobre to-
das as questões que se prendem com o 
processo de reparação moral e material 
devidas aos deficientes militares. 

Secretária de 
Estado visitará 
CASP 
A ADFA convidou a secretária de Estado 
da Inclusão das Pessoas com Deficiên-
cia para visitar o projeto de construção 
do Centro Associativo e Social do Porto 
(CASP) - Delegação do Porto. 
A governante já aceitou o convite e as-
segurou que a visita ocorrerá em data a 
agendar oportunamente, durante uma 
próxima deslocação ao norte do País. 

ADFA-PM 
e Embaixada 
de Portugal 
em Moçambique 

A ADFA-PM, associação congénere mo-
çambicana, divulgou algumas fotogra-
fias sobre a audiência que lhe foi con-
cedida pela embaixadora de Portugal 
em Maputo, Moçambique, Maria Amélia 
Paiva, e sobre a visita do Adido de Defesa 
junto da Embaixada de Portugal em Ma-
puto, coronel Carlos Batalha da Silva, às 
instalações da sua Sede, em Maputo. 
O presidente da Direção da ADFA-PM, 
João Manhula Cassimo, congratulou-se 
com estes encontros com a embaixado-
ra da República Portuguesa e com o adi-
do de Defesa na capital moçambicana. 
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DIA DO COMBATENTE EVOCADO NO MOSTEIRO DA BATALHA 

Homenagem aos que defendem a Paz 
ADFA presente nas cerimónias do 99º aniversário da Batalha de La Lys e da 81ª Romagem ao Túmulo do Soldado Desconhecido, no Mosteiro de Santa Maria da Vitória, na Batalha 
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“Temos de continuar fortemente empenhados na for-
mação, no treino e modernização, sem esquecer a 
exigências dos tempos que atravessamos”, afirmou o 
ministro da defesa Nacional, José Azeredo Lopes, sa-
lientando que Portugal tem de continuar a tarefa de 
modernizar as Forças Armadas, segundo critérios de 
necessidade, eficiência e exigências no âmbito inter-
nacional. O governante presidia às cerimónias do Dia 
do Combatente, 9 de abril, que assinalou os 99 anos 
da batalha de La Lys, na I Guerra Mundial, e a 81ª Ro-
magem ao Túmulo do Soldado Desconhecido, no Mos-
teiro de Santa Maria da Vitória, na Batalha. 
A ADFA esteve representada pelo seu presidente da 
Direção Nacional, José Arruda, e pelo membro do 
Conselho Fiscal Nacional, Garcia Miranda, sendo o es-
tandarte da Associação exibido durante as cerimónias 
militares pelo associado Asdrúbal Fortes, que anual e 
tradicionalmente tem acompanhado este evento. 
O ministro da Defesa Nacional referiu na sua intervenção 
que “a 4 de abril desse ano [1917], há cem anos e cinco 
dias, morria em combate o primeiro soldado português”, 
na Primeira Grande Guerra. “Nunca é excessivo aprender 
com a História, para mais quando o que está em causa é 
um tema tão complexo e sensível como o de uma guerra 
e de uma batalha absolutamente dramáticas, lesivas dos 
valores humanos essenciais de bem-estar, dignidade, soli-
dariedade”, salientou o governante. 
José Azeredo Lopes continuou, referindo que “falar de 
guerra continua (…) a ser uma atividade urgente. Ana-
lisar seriamente as causas da guerra (e das suas ba-
talhas) é uma necessidade em que temos de persistir, 
porque só assim haverá probabilidades de suprimi-la 

(diriam os idealistas) ou de lhe diminuir substancial-
mente os efeitos funestos”. Assim, considerando que 
“a Batalha de La Lys serve, e não pelos melhores mo-
tivos, esse propósito de discussão e estudo pondera-
dos e firmes”, afirmou que a Batalha “foi o momento 
mais traumático da difícil participação portuguesa na 
Primeira Guerra Mundial” e, aludindo à sua dimensão, 
deixou patente o “número de mortos (1341), feridos 
(4626), desaparecidos (1932) e prisioneiros (7440) do 
Corpo Expedicionário Português”. 
Afirmou ainda que “estamos aqui todos, para, de viva 
voz, manifestarmos todo o nosso apoio aos Comba-
tentes que lutaram e lutam pela Pátria. É este um de-
ver de Estado que não podemos deixar cair no abstra-
to, na mera evocação de datas e acontecimentos”. 
O ministro da Defesa Nacional o presidente da Liga dos 
Combatentes proferiram as suas alocuções perante 
as forças em parada. O general Chito Rodrigues evo-
cou o nome do primeiro militar português caído na I 
Guerra Mundial, o soldado António Gonçalves Curado. 
Os antigos combatentes concentraram-se logo pela 
manhã junto ao Mosteiro, aguardando a chegada das 
entidades convidadas, aproveitando para encontrar 
velhas amizades. 
A celebração eucarística foi presidida pelo bispo das 
Forças Armadas e de Segurança, D. Manuel Linda, e 
transmitida pela RTP, sendo evocada a memória dos 
combatentes falecidos. 
A Banda da Força Aérea, o Estandarte Nacional e um 
batalhão a três companhias, dos três Ramos das For-
ças Armadas participaram na cerimónia militar, pres-
tando as honras militares às entidades. A ADFA esteve 
na tribuna de honra. 
Durante a cerimónia de imposição de condecorações 
que se sucedeu, foram agraciados pelo MDN com a 
Medalha da Defesa Nacional três dirigentes da Liga 
dos Combatentes. Foram agraciados com a Medalha 
de Mérito da Liga dos Combatentes - Grau Ouro os 
autarcas de Estremoz, de Montijo, de Macedo de Ca-
valeiros e de Vila Nova de Foz Coa, bem como seis diri-
gentes da Liga. Seguidamente teve lugar o desfile das 
forças militares em parada, continuando a cerimónia 
com a visita ao Museu das Oferendas, onde o ministro 
assinou o Livro de Ouro da Liga dos Combatentes. 
Na Sala do Capítulo teve depois lugar a deposição de 
flores em homenagem aos combatentes mortos pela 
Pátria, junto ao Túmulo do Soldado Desconhecido. A 
ADFA ali depositou uma coroa de flores. 
O Coro do Núcleo da Batalha e uma Fanfarra do Exérci-
to enquadraram as Honras Militares aos Mortos Caídos 
em Defesa da Pátria, que foram encerradas com o Hino 
Nacional. 
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Notícias 
Definição das Áreas
Geográficas de
Intervenção dos
Técnicos da Equipa
de Implementação 

Área geográfica Técnico/a 

Distrito de Bragança 
Todos os concelhos 

Ana Moreira 
T. 925 604 523 

ana.moreira@padm.crpg.pt 

Polo Porto 

Distrito de Vila Real 
Todos os concelhos 

Distrito de Viana do Castelo 
Todos os concelhos 

Distrito de Braga 
Todos os concelhos 

Distrito do Porto 
Todos os concelhos Vera Silva 

T. 960 076 911 
vera.silva@padm.crpg.pt 

Polo Porto 

Distrito Aveiro 
Concelhos de Arouca, Castelo de Paiva, Espinho, 
Estarreja, Feira, Murtosa, Oliveira de Azeméis, Ovar, S. 
João da Madeira e Vale de Cambra 

Distrito de Aveiro 
Concelhos de Águeda, Albergaria-a-Velha, Aveiro, Ílhavo, 
Mealhada, Oliveira do Bairro, Sever de Vouga e Vagos 

Norberto Simões 
T. 960 076 902 

norberto.simoes@padm.crpg.pt 

Polo Coimbra 

Distrito de Viseu 
Todos os concelhos 

Distrito da Guarda 
Todos os concelhos 

Distrito de Coimbra 
Todos os concelhos 

Distrito de Castelo Branco 
Todos os concelhos 

Distrito de Leiria 
Concelhos de Alvaiázere, Ansião, Batalha, Castanheira 
de Pera, Figueiró dos Vinhos, Leiria, Marinha Grande, 
Pedrogão, Pombal 

Distrito de Portalegre 
Concelhos de Castelo de Vide, Crato, Gavião, Marvão, 
Nisa e Portalegre 

Distrito de Leiria 
Concelhos de Alcobaça, Bombarral, Caldas da Rainha, 
Nazaré, Óbidos, Peniche e Porto de Mós Ana Machado 

T. 917 365 357 
ana.machado@padm.crpg.pt 

Polo Lisboa 

Distrito de Lisboa 
Todos os concelhos 

Distrito de Santarém 
Todos os concelhos 

Distrito de Setúbal 
Todos os concelhos 

Susana Silva 
T. 925 574 012 

susana.silva@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 Évora 
Todos os concelhos 

Distrito de Beja 
Todos os concelhos 

Distrito de Faro 
Todos os concelhos 

Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa e outros 
países 

Natércia Raposo 
T. 960 081 716 

natercia.raposo@padm.crpg.pt 
Polo Lisboa 

Região Autónoma da Madeira 

Idalina Freitas 
T. 968 581 300 

idalina.freitas@padm.crpg.pt 
Polo da Madeira 

Região Autónoma dos Açores 

Maria Botelho 
T. 960 076 876

 maria.botelho@padm.crpg.pt 
Polo dos Açores 

Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional 
Av. Ilha da Madeira, nº 1 – 4º Piso

1400-204 Lisboa, PORTUGAL
TEL + 351 21 303 86 63 FAX + 351 21 301 30 37

REUNIÃO DE ELEMENTOS DE LIGAÇÃO NO MDN 

PADM em análise 
O vice-presidente da Direção Nacional participou na reunião no Minis-
tério da Defesa Nacional dos elementos de ligação do Plano de Ação 
para Apoio aos Deficientes Militares (PADM), que se realizou no dia 
29 de março. 

A ADFA foi informada pelo coordenador do PADM, Jerónimo de Sou-
sa, que até ao presente já foram assistidos e acompanhados mais de 
400 deficientes militares nos cinco pólos (Porto, Lisboa, Coimbra e 
Madeira e Açores). 

Nesta reunião a ADFA reiterou os pontos prioritários relacionados 
com a atribuição de produtos de apoio, dispositivos médicos e medi-
camentos, e a situação de deslocação, alojamento e alimentação para 
efeitos de tratamento hospitalar e adaptação protésica de deficientes 
militares residentes fora de Portugal, nomeadamente os que se en-
contram na República de Moçambique. 

Está agendada nova reunião para o próximo dia 3 de maio, no Ministé-
rio da Defesa Nacional, em Lisboa. 

INSTITUTO NACIONAL DE REABILITAÇÃO 

Programa Nacional de
Financiamento a Projetos 2017
 O Instituto Nacional de Reabilitação, I.P. (INR) publicou a lista provi-
sória dos projetos admitidos e excluídos no âmbito do Programa Na-
cional de Financiamento a Projetos para o ano de 2017, no dia 27 de 
abril, anunciando que os três projetos apresentados a candidatura pela 
ADFA foram admitidos. 

Embora ainda não sejam conhecidos os montantes dos apoios que 
serão atribuídos pelo INR aos Projetos da ADFA, estão a partir deste 
momento considerados como “admitidos no âmbito do Programa de 
Financiamento”. 

Os três Projetos da ADFA são assim designados: “Mais Desporto, Mais 
Saúde” (Delegação de Lisboa); “Inclusão pela Arte e Cultura” (Delega-
ções de Bragança, Évora e Lisboa); “Desporto e Cultura para TODOS 
2017” (Delegação do Porto), e têm como objetivo a promoção da parti-
cipação artística, desportiva e cultural dos associados com deficiência 
e pessoas com deficiência. 

O Projeto “Mais Desporto, Mais Saúde”, dinamizado na Delegação de 
Lisboa, inclui as seguintes atividades: equipa de Ciclismo da ADFA, Gi-
nástica (Re)Adaptada e Aulas de Hidroginástica. 

O Projeto “Inclusão pela Arte e Cultura”, que envolve as delegações de 
Bragança, Évora e Lisboa, inclui aulas e sessões de cerâmica e de pin-
tura, visitas culturais e tertúlias. 

O Projeto “Desporto e Cultura para TODOS 2017”, a desenvolver atra-
vés da Delegação do Porto, inclui o “Torneio Liberdade” de Futebol de 
Salão, integrado nas comemorações do 25 de Abril, caminhadas e visi-
tas culturais, torneios de Sueca e de Bilhar, práticas de Boccia Sénior, 
Hidroterapia, Ginástica Reabilitativa e de Manutenção, Natação, uma 
Semana Desportiva e Cultural, a Edição de “Um Conto Ilustrado” e ati-
vidades de Artes Plásticas e Culturais. 

As atividades e iniciativas constantes dos Projetos da ADFA admitidos 
ao Programa Nacional de Financiamento a Projetos do INR, IP, para o 
ano de 2017, vão ser divulgados no ELO, sempre acompanhados do lo-
gótipo respectivo. 

Jornadas de Psicologia 
do HFAR-PP 
O Hospital das Forças Armadas-Pólo do Porto (HFAR-PP) vai realizar
as I Jornadas de Psicologia do HFAR-PP, no próximo dia 19 de maio,
nas instalações daquela unidade de saúde militar.
A Delegação do Porto vai participar nestas Jornadas, representando
a Associação.
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Papa Francisco saúda ciclistas 
portugueses 

No dia 26 de abril, o Papa Francisco saudou grupos de portugueses que marca-
ram presença no Vaticano, em particular os “ciclistas militares e civis” que vão ligar 
Roma e Fátima em bicicleta, por ocasião da viagem de Francisco a Portugal e à Cova 
da Iria. 
O grupo de ciclistas militares e civis integra também o associado Rui Bernardo e 
outro elemento da equipa de ciclismo ADFA Delegação de Lisboa/Tortas de Azeitão, 
José Santos. 
O grupo esteve com oSumo Sacerdote no Vaticano e aí lhe entregou o equipamento 
preparado para este evento desportivo que será a viagem de Roma a Fátima em 
bicicleta. 
A notícia foi divulgada pela Agência Ecclesia e, segundo o Ordinariato Castrense, a 
peregrinação de ciclistas inclui também 10 militares, todos da Brigada de Reação 
Rápida (Tancos), que vão percorrer cerca de três mil quilómetros em 17 dias. O bis-
po das Forças Armadas e das Forças de Segurança, D. Manuel Linda, e o coman-
dante da Brigada de Reação Rápida do Exército Português, o general Carlos Alberto 
Perestrelo, integraram a comitiva no Vaticano, no encontro com o Papa Francisco, 
no fim da audiência geral. 

Santa Casa entrega bolsas a atletas
paralímpicos 
Foram entregues Bolsas de Educação Jogos Santa Casa a mais de 30 atletas olím-
picos e paralímpicos, no dia 17 de abril, no Átrio dos Passos Perdidos da Reitoria da 
Universidade de Lisboa. As bolsas destinam-se a atletas de alto rendimento que 
conciliam a prática desportiva com a frequência de um curso universitário. 
Integram o grupo de bolseiros, entre outros, os atletas Patrícia Mamona (triplo sal-
to), Rui Bragança (taekwondo), Teresa Portela (canoagem), Diogo Abreu (trampo-
lins), Luís Gonçalves (atletismo paralímpico) ou David Grachat (natação paralímpi-
ca). 

Seleção de deficiência intelectual
é campeã do mundo 
A Seleção Nacional de deficiência intelectual sagrou-se campeã do mundo de Fut-
sal, depois de vencer a França por 4-3 na final realizada no Pavilhão Cidade de Viseu. 
A medalha de prata foi conquistada pela Seleção Nacional de Síndrome de Down. 
Na campeonato participaram 12 equipas, oriundas de 10 países de quatro conti-
nentes: África do Sul, Argentina, Brasil, França, Itália, Irão, México, Polónia, Rússia e 
Portugal (país anfitrião). 
O evento desportivo foi organizado pela ANDDI-PORTUGAL (Associação Nacional 
de Desporto para Desenvolvimento Intelectual), pela INAS (International Sports 
Federation for Para-Athletes with an Intellectual Disability – Federação Desportiva 
Internacional para Atletas com Deficiência Intelectual), pela União Desportiva para 
Síndrome de Down SU-DS - Sports Union for Down Syndrome) e pela FIFDS (Fe-
deração Internacional de Futebol para Síndrome de Down - Football International 
Federation for Down Syndrome). A Câmara Municipal de Viseu associou-se a este 
evento. 

Lenine Cunha eleito melhor atleta 
mundial 
Lenine Cunha foi eleito melhor atleta mundial pela Federação Internacional para 
Atletas com Deficiência Intelectual (INAS), numa gala que decorreu em Brisbane, 
na Austrália. 
Lenine Cunha, de 34 anos, garantiu que ainda quer estar presente “nos Jogos Para-
límpicos de Tóquio, em 2020”. O atleta, que alcançou o bronze no salto em compri-
mento nos Jogos Londres 2012, assumiu que o seu principal objetivo é “chegar às 
200 medalhas em 2018”, uma vez que é detentor de 188 medalhas internacionais, 
conquistadas em campeonatos da Europa, do Mundo e em Jogos Paralímpicos. 
O atleta paralímpico mostrou-se sensibilizado com o prémio conseguido e referiu 
que o partilha com José Costa Pereira, seu treinador há 18 anos, pois afirmou: “sem 
ele, eu não conseguiria ser o que sou hoje”. 

Gabriel Macchi conquista prata
na Maratona de Londres 
O atleta português Gabriel Macchi conquistou a medalha de prata na Maratona de 
Londres, prova integrada na Taça do Mundo do Comité Paralímpico Internacional 
(IPC), no dia 23 de abril. O atleta competiu na categoria T11/12 (deficiência visual) e 
terminou em 2h39m38s, seguindo o japonês Shinya Wada (2h34m59s). 
O atleta revelou-se muito satisfeito, referindo que “um pódio aqui na Taça do Mundo 
é excelente, é um lugar de excelência no alto rendimento”, acrescentando que “é a 
primeira medalha de prata que tenho na minha carreira, já tinha três de bronze”. Na 
mesma categoria, os atletas Jorge Pina e Joaquim Machado terminaram em quarto 
e quinto lugares, com 2h43m11s e 2h46m58s, respetivamente. 
Na categoria T45/46 (deficiência motora), o atleta Manuel Mendes terminou em 
2h38m57s e cortou a meta no quatro lugar.
Todos os atletas portugueses estão no projeto paralímpico para a participação por-
tuguesa nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020, graças aos resultados atingidos.
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Diretor do HFAR 
visita a ADFA 
O diretor do Hospital das Forças Armadas 
(HFAR), general António Tomé, visitou a Sede 
Nacional da ADFA, em Lisboa, no dia 20 de 
abril. Acompanharam a visita o sub-diretor do 
HFAR/Pólo-Lisboa, comandante Luís Bronze, 
e o diretor clínico do HFAR, coronel Eduardo 
Fazenda. 
Esta visita efectuou-se a convite da Associa-
ção e destinou-se a tratar em pormenor das 
questões prementes relacionadas com a as-
sistência médica e protésica aos deficientes 
militares prestada pelo HFAR.
Tratou-se também, em pormenor, das ques-
tões dos deficientes militares residentes no 
estrangeiro, nomeadamente em Moçambi-
que, nomeadamente do processo de deslo-
cação ao HFAR e continuidade de cuidados 
médicos. 
A Direção Nacional aproveitou para saudar a 
abertura do novo serviço de Saúde Mental e 
Psiquiatria daquela unidade de saúde militar 
que possibilita, de novo, ao HFAR prestar em 
condições técnicas e de internamento, apoio 
psicológico e psiquiátrico aos deficientes mili-
tares que dele necessitam. 
A ADFA reafirmou que o HFAR “é, para os de-
ficientes militares, a retaguarda indispensável 
e segura para garantir a saúde da Família Mi-
litar”. 
A associação convidou o general António 
Tomé para visitar e conhecer o Centro Asso-
ciativo e Social do Porto - Deleg. do Porto. 
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POSIÇÃO DA ADFA 

Novo Regulamento do Lar Militar 
No cumprimento do despacho do secretário de Es-
tado da Defesa Nacional, Marcos Perestrello, n.º 04/ 
SEDN/2017, de 25 de janeiro, sobre o Novo Regula-
mento do Lar Militar da CVP, e tendo sido já aprova-
do aquele documento, a ADFA enviou um ofício ao 
Gabinete do SEDN, realçando alguns aspetos da nova 
norma. 
A ADFA realçou “os principais ganhos que nos traz o 
Regulamento do Lar Militar homologado pelo Despa-
cho n.º 04/SEDN/2017”, de 25 de janeiro, assinalan-
do nomeadamente: a “adequação às necessidades 
atuais dos grandes deficientes militares, particular-
mente com a contemporização de alojamento para 
situações de «necessidade comprovada de descanso 
dos cuidadores» e em situações de urgência”; a “con-
certação e harmonização da resposta social prestada 
pelo Lar Militar e o conteúdo do documento enqua-
drador do Plano de Ação para Apoio aos Deficientes 
Militares [PADM], especialmente no que se refere ao 
cumprimento do 3º Eixo estratégico de intervenção do 
Plano – Apoio em situações de reduzida autonomia ou 
de dependência”; a “instituição, pela primeira vez, da 
elaboração de um Plano Anual de Atividades e Orça-
mento e um Relatório Anual de Atividades e de Con-
tas do Lar Militar, os quais serão objeto de parecer do 
Concelho Consultivo do Lar Militar [CCLM]. Este é, no 

entender da ADFA, um passo relevante para a transpa-
rência, além de serem documentos basilares na atua-
ção de qualquer instituição”. 
Também foi evidenciado o estabelecimento de instru-
mentos complementares de gestão do Lar Militar (Có-
digo de Ética, Programa de Garantia da Prevenção e 
Controlo da Negligência, Abusos, Maus Tratos e Discri-
minação e o Manual de Orientações e de Procedimen-
tos), que também serão objeto de parecer do CCLM. 
“Este poderá ser”, no entender da ADFA, “um passo 
fundamental para a melhoria efetiva da qualidade dos 
serviços prestados pelo Lar Militar, embora para que 
tal aconteça estes instrumentos tenham que ser ela-
borados e apresentados ao CCLM no curto prazo”. 
Para a ADFA “é muito importante que a história da 
criação do Lar Militar seja preservada e mantida viva 
na memória dos que contactam com esta instituição. 
Por essa razão, tem para nós uma enorme relevância 
e significado que sua excelência o SEDN dedique o 
primeiro parágrafo do Despacho de homologação do 
atual Regulamento do Lar Militar à história do con-
ceito da criação e edificação do Lar Militar”. A ADFA 
salientou ainda que “esta preservação da memória 
da criação do Lar Militar possa ser materializada na 
reposição da placa de inauguração e das letras topo-
nímicas do Lar Militar retiradas em abril de 2015”. 

Para além das enunciadas mais-valias do novo Regu-
lamento do Lar Militar, a ADFA, na defesa e salvaguar-
da dos interesses e direitos dos grandes deficientes 
militares, residentes ou futuros residentes do Lar Mi-
litar, reafirmou “algumas das ressalvas identificadas 
pela ADFA no dia 16 de dezembro de 2016, na última 
consulta dos membros do Grupo de Trabalho face ao 
presente Regulamento do Lar Militar”. 
Sobre a missão do Lar Militar e a admissão naquela 
estrutura, a ADFA considera que, “por uma questão 
de coerência com a missão instituidora do Lar Mili-
tar, se continue a manter a redação apresentada pelo 
MDN no projeto de Regulamento do Lar Militar dis-
cutido na última reunião do Grupo de Trabalho, isto 
é, que se mantenha a salvaguarda de que o apoio re-
sidencial a prestar a deficientes civis pelo Lar Militar 
será sempre a título precário, sempre que exista ca-
pacidade sobrante”. No entender da ADFA dever-se-á 
“manter a salvaguarda de que a admissão de civis é 
feita “a título temporário” e sempre que não exista a 
necessidade da vaga ser ocupada por um grande de-
ficiente militar”. 
A ADFA apelou ao secretário de Estado da Defesa 
Nacional no sentido da implementação efetiva do Re-
gulamento do Lar Militar na melhoria dos cuidados 
prestados pela instituição aos grandes deficientes. 

CAMPANHA DE ANGARIAÇÃO DE FUNDOS 
A Direção da Delegação do Porto enviou uma carta a todos os 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, esco-
lhendo o momento e o montante da sua comparticipação. 
Os montantes necessários são de alguma monta, mas se cada associado contribuir durante os próximos doze 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.  Muitas centenas de associados já aderiram, se ainda não o fez, faça-o pois só com o contributo de todos é possível realizar esta obra. O IBAN da conta para onde podem efetuar 
os donativos é: PT50 0035 0214 0002 6507 530 67. 
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Especial 

Caderno Reivindicativo da ADFA (I) 
Nesta rubrica pretende a Direção Nacional da ADFA levar ao conhecimento dos as-
sociados, ainda que de forma sucinta, as matérias que atualmente se encontram 
em estudo no Ministério da Defesa Nacional, para que, assim, possam estar muni-
dos de mais informações e, desta forma, poderem participar mais ativamente na 
defesa dos seus direitos, ou seja, na defesa dos direitos de todos os deficientes das 
Forças Armadas. 
Tais matérias constam dos documentos aprovados nas Assembleias-Gerais Nacio-
nais, com especial enfoque na última, realizada no dia 25 de março deste ano, em 
Santa Maria da Feira. 
Durante os próximos cinco meses, o ELO abordará em cada edição uma matéria 
específica do caderno reivindicativo da ADFA, com informação produzida pelo Ga-
binete Jurídico Nacional. 

Pensão de Preço de Sangue (PPS) 
– a não sujeição ao controlo de
rendimentos 
Por óbito de Deficiente das Forças Armadas (DFA) ou Grande Deficiente das Forças 
Armadas (GDFA), com grau de desvalorização igual ou superior a 60%, a viúva (côn-
juge ou unido de facto) terá direito a 70% da pensão base que o deficiente auferia à 
data do óbito. No regime anterior – DL 404/82, de 24SET – a Pensão de Preço de 

Sangue (PPS) esteve sujeita ao controlo de rendimentos tendo, posteriormente, esta 
norma sido revogada com efeitos a partir de 01FEV1987, pelo DL 140/87, de 20MAR. 
No regime atual – DL 466/99, de 06NOV – face à apresentação da prova de rendi-
mentos, até 31 de maio de cada ano, a Caixa Geral de Aposentações, anualmente, 
procede ao cálculo da PPS, podendo a mesma, face aos rendimentos apresenta-
dos (rendimentos de qualquer natureza), ser reduzida, sendo que não poderá ser 
inferior ao valor do indexante dos apoios sociais, atualmente 421,32 euros. 
A ADFA, atenta à natureza indemnizatória da PPS, princípio que esteve na origem 
para a exceção da aplicabilidade de alguns regimes, no alinhamento da vontade 
política dos anteriores Governos e no reconhecimento de que as pensões auferi-
das pelos deficientes militares têm natureza indemnizatória e, consequentemen-
te, a pensão que transmitem comunga da mesma natureza, defende que a PPS 
não pode estar sujeita ao controlo de rendimentos, sejam de eles de trabalho se-
jam de pensões, não podendo os mesmos relevar para o cálculo da PPS. 
Antes de agosto de 1998, por morte de deficiente militar só havia direito, por parte 
dos herdeiros hábeis, à PPS, desde que aqueles tivessem um grau de desvalori-
zação igual ou superior a 60%, ou se inferior desde que a causa da morte tivesse 
uma relação causal com a incapacidade atribuída. Porém, com a entrada em vigor 
do DL 240/98, de 07AGO (artigo 8.º), todas as viúvas passaram a ter direito à 
transmissibilidade de pensão, calculada em 50% da pensão base que o deficiente 
auferia à data do óbito, seguindo o regime jurídico das Pensões de Sobrevivência. 
De acordo com os Estatutos da ADFA (artigo 6.º), a viúva (cônjuge ou unido de 
facto) de deficiente militar ou de cidadão falecido durante a prestação do serviço 
militar poderá inscrever-se como associado da ADFA e, nessa qualidade, partici-
par ativamente na defesa dos direitos deste universo de pessoas. 

Saúde e bem-estar 
Resultados do 2º Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física 
Recentemente foram apresentados os resultados do 2º 
Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física. O 
documento inclui dados sobre os hábitos alimentares, 
de atividade física e do estado nutricional dos portu-
gueses, relativos ao período de outubro de 2015 a se-
tembro de 2016, tendo sido avaliados 6553 indivíduos 
de todo o país. 
Enumero os principais resultados do Inquérito, destaca-
dos pelos respetivos autores. 
- Metade dos portugueses não consome a quantidade 

de fruta e de hortícolas recomendada pela Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS) (400 g por dia); 

- Cerca de 17% da população consome pelo menos um 
refrigerante ou néctar por dia, dos quais 12% são refri-
gerantes (recordo o elevado teor de açúcar e pobreza 
em nutrientes protetores e reguladores nestes produ-
tos); 

– Mais de 95% da população consome açúcares sim-
ples acima do limite recomendado pela OMS (> 10% 
da energia total do dia); 

– A maioria da população, cerca de 75,7%, ingere mais – De salientar que a prevalência de prática regular de exercício físico para, consequentemente, melhorarmos 
sal do que o recomendado, sendo a média diária inge- atividade física desportiva e/ou de lazer programada o estado de saúde. 
rida de 7,3 g (quantidade recomendada é de 5 g); é de 41,8%, sendo mais elevada nas crianças (61%) e 

– Cerca de 10% das famílias apresentaram dificuldade menor nos idosos (33%), o que releva uma taxa ele- Se desejar mais informação, esclarecer dúvidas ou par-
em fornecer alimentos suficientes a toda a família de- vada de sedentarismo na população sénior. tilhar a sua opinião sobre o tema, envie e-mail para se-
vido a problemas financeiros; cretaria.porto@adfa.org.pt. 

– Quase 60% dos portugueses apresentam obesidade É importante que estes dados sirvam de reflecção indi-
ou pré-obesidade, sendo os idosos o principal grupo vidual, para que consigamos encontrar estratégias que Ângela Henriques 
de risco (80%); nos permitam melhorar os hábitos alimentares e de Nutricionista da Delegação do Porto 
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Escrevem os associados 

Coronel pelo joelho 
Como se debate o tempo, nos Vossos corpos, é coisa
que tenho medido.
...a medo.

Quanto mais pedaços Vos arrancam mais se me en-
carniça a finitude, mais se me rebela a ideia de perda 
da juventude. 

Porque são poucos os que se aprimoram, os que se 
amimam e condecoram; muitos mais há que se aco-
coram e autocompadecem esquecendo as frases da 
luta carpindo penas e com ais esperando os que com 
pena se enternecem. 

Fui de me querer encontrar com o Texano... 

Na minha cabeça, o Coronel Calvinho é uma espécie 
de cowboy encarniçado de ideias retintas, botas en-
cardidas e pêlo eriçado. 

“Ai gaita...Será que vou encontrar um Coronel pelo joelho?” 

Quem muito Vos romantiza, muito Vos exige e, cá en-
tre Nós, nunca sabeis quando sois exemplo para uma 
moça/mulher de 37 anos. 

E lá fui eu, de flores do campo na mão, visitar o Texa-
no Alentejano. 

...que corria mais que eu, armado de vontades que 

envergonham os muitos que se vitimizam.

Que bom estar assim com quem vive.

Venha de lá essa vida, mina invertida, que nos pise...

Com jeitos e maneiras destas, robustez não faltará à
juventude, à danação da meia-idade ou do debocha-
do prefácio da inevitável.

Vinde, vinde que não há medos nem receios...

Com cowboys destes na memória, eternizados, nun-
ca teremos Homens cortados pelo joelho.

Associado José Maia

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

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

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

AUDI.......................................................................... Preço Base Preço V. Publico 2.0 TDI 150 cv 34.183,26 49.465,00 
e.Golf 115 cv e Golf carga normal AC e rápida AUDI A 1 SPORTBACK 2.0 TDi 150 cv Multitronic 36.187,85 52.015,00 2.0 TDI 110 cv Confortline 18.498,47 29.246,92 32.294,75 39.729,68 

JETTA VOLKSWAGEN ELÉTRICOS 

DC, 100% Elétrico 5 Portas 
1.0 TFSI Sport  95 cv 16.724,00 20.860,00 2.0 TDI 190 cv 35.602,48 51.295,00 2.0 TDI  DSG7 110 cv Confortline 19.929,88 30.923,20 Golf GTE Plug-in 204 cv GTE Plug-in Hybrido 5 Portas 35.069,10 43.569,28 
1.4 TFSI S tronic Sport 95 cv 18.669,87 23.310,00 2.0 TDI 190 cv Multitronic 37.635,00 53.795,00 2.0 TDI  DSG7 110 cv Highline 20.802,25 32.249,27 Passat Limousine GTE Plug-in 218 cv GTE      37.759,02 46.877,88Plug-in Hybrid 5 Portas 
1.4 TDI 90 Sport cv 17.402,46 23.660,00 2.0 TDI 190 cv quattro S tronic 38.666,55 57.795,00 2.0 TDI 150 cv Confortline 21.957,90 33.417,66 Passat Variant GTE Plug-in 218 cv GTE Plug-in Hybrid 40.177,82 49.853,01 
1.4 TDI S Tronic Sport 90 cv 19.141,11 26.110,00 2.0 TDI DSG7 150 cv Confortline 23.158,67 35.822,50 

1.6 TDI 116 cv 16.507,63 23.750,00 2.0 TDI 150 cv 

AUDI Q3 PI 
27.487,08 41.060,00 2.0 TDI DSG7 150 cv Highline 24.031,06 37.148,60 SKODA................................................................ Preço Base Preço V. Publico

1.6 TDI 116 cv S Tronic 18.362,44 26.200,00 2.0 TDI 150 cv Sport 29.174,60 43.220,00 

1,6 TDI 116 cv Sport 17.808,45 25.350,00 2.0 TDI 150 cv  quattro Sport 29.843,38 45.820,00 1.6 TDI 120cv Confortline  25.075,12 34.964,80 1.2 TSI Ambition 110 cv Cx 5V 13.199,14 16.996,80 
PASSAT FABIA MY 17 

1.2 TSI Style 110 cv Cx 5V 13.891,35 17.848,201.6 TDI 116 cv S Tronic Sport 19.663,26 27.800,00 2.0 TDI 150 cv S tronic quattro Sport 31.368,45 48.070,00 1.6 TDI DSG 120cv Confortline 26.884,45 37.021,57 

AUDI A 3 SPORTBACK AUDI Q 5 1.2 TSI DSG Ambition 110 cv Cx 7 14.666,83 19.800,202.0 TDI 150cv Confortline 25.358,87 37.600,85 
1.2 TSI DSG Style 110 cv Cx 7 15.357,74 19.643,201.0 TFSI Sport  115 cv 23.130,80 38.840,00 2.0 TDI 150 cv 31.953,56 48.420,00 2.0 TDI DSG 150cv Confortline 26.617,25 39.992,20 
1.4 TDI Ambition 90 cv Cx 5V 13.246,66 18.525,50

1.0 TFSI Sport S tronic 115 cv 23.436,36 29.190,00 2.0 TDI 150 cv quattro 32.888,90 52.420,00 2.0 TDI 190 cv Confortline 26.439,12 38.929,56 
1.4 TDI Style 90 cv Cx 5V 15.284,87 21.032,50

2.0 TFSI Sport  quattro 310 cv 39.072,39 56.240,00 2.0TDI 190 cv quatro S tronic 37.929,33 59.660,00 2.0 TDI DSG 190cv Confortline 27.515,55 41.265,81 

AUDI A6 
1.4 TDI DSG Ambition 90 cv Cx 7V 15.940,23 22.711,30 

1.6 TDI 110 cv 21.159,19 29.640,00 2.0 TDI DSG 190cv Highline 30.215,55 44.586,81 1.4 TDI Ambition 105 cv Cx 5V 15.123,53 20.884,00 
1.6 TDI Sport 110 cv 22.155,27 31.540,00 2.0 TDI 150 cv 35.655,56 50.940,00 2.0 TDI DSG 240cv 4Motion Highline 

VOLKSWAGEN CC 
35.308,90 55.186,16 1.4 TDI Style 105 cv Cx 5V  15.814,44 21.733,80 

1.6 TDI Base S Sport 110 cv 22.988,46 31.890,00 2.0 TDI 150 S tronic 38.116,88 53,630,00 RAPID SPACEBACK 17 
1.6 TDI Sport S tronic 110 cv 24.327,43 33.790,00 2.0 TDI 190 37.314,10 52.980,00 2.0 TDI 150 cv BlueMotion Technology  29.059,75 43.165,18 1.4 TDI Ambition 90 cv Cx 5V 14.633,17 20.254,38 

2.0 TDI Base 150 cv 24.404,07 36.340,00 2.0 TDI 190 S tronic 39.824,19 55.730,00 2.0 TDI DSG 150 cv BlueMotion Technology 30.063,67 45.718,88 1.4 TDI Style 90 cv Cx 5V 15.718,09 21.588,84 
1.4 TDI DSG Ambition 90 cv Cx 7V 15.801,05 22.002,332.0 TDI Sport 150 cv 25.743,04 38.240,00 2.0 TDI 190 quattro S tronic 41.628,43 60.130,00 2.0 TDI 184 cv BlueMotion Technology 31.006,49 46.878,55 
1.4 TDI DSG Style 90 cv Cx 7V 16.885,97 23.336,792.0 TDI Base S tronic 150cv 25.478,95 38.590.00 Audi TT Coupé 2.0 TDI DSG 184 cv BlueMotion 32.991,41 49.881,25 

PASSAT VARIANT 1.6 TDI Ambition 115 cv Cx 5V 15.701,24 22.927,332.0 TDI Sport S tronic 150 cv 26.817,93 40.490,00 2.0 TDI  170 cv quattro 32.511,72 51.375,00 
1.6 TDI Style 115 cv Cx 5V 16.788,75 24.264,97

2.0 TDI Base S Tronic quattro 184 cv 29.441,28 44.390,00 2.0 TDI 170 cv quattro S tronic 33.880,70 53.820.00 1.6 TDI 120cvConfortline 26.318,25 36.662,56 

2.0 TDI Sport  S. Tronic quattro 184 cv 30.529,70 46.290,00 VOLKSWAGEN 2.0 TDI 150cv Confortline 26.543,44 39.142,23 
OCTÁVIA 

AUDI A3 LIMOUSINE 
1.4 TSI 150 cv Style Cx 6v 20.987,05 27.848,40 

2.0 TDI 4MOTION 150 cv  ALLTRACK 28.340,05 44.160,08 1.4 TSI 150 cv Style DSG Cx 7V 23.230,80 30.455,90VOLKSWAGEN................................ Preço Base Preço V. Publico1.0 TFSI Sport  115 cv 22.439,75 27.990,00 
POLO 

2.0 TDI DSG 150cv Confortline 27.434,11 41.249,99 1.6 TDI 90 cv Style Cx 5V 18.839,30 26.788,60 
1.6 TDI Sport 110 cv   21.464,21 30.690,00 2.0 TDI DSG 190cv Confortline 27.674,60 40.702,26 1.6 TDI 105 cv Style DSG Cx 7V 22.165,30 31.132,70 

1.0 60 cv TRENDLINE 5 Portas 12.436,06 15.678,95 2.0 TDI 190 cv Highline 30.303,34 43.935,61 2.0 TDI 150 cv Style Cx 6V 21.488,70 32.924,901.6 TDI Sport S. Tronic 110 cv 22.297,40 31.040,00 
1.0 TSI 95 cv BLOUEMOTION 5 Portas 14.106,18 17.627,41 2.0 TDI 150 cv Style DSG Cx 6V 22.816,00 35.232,302.0 TDI Sport  150 cv 25.051,98 37.390,00 2.0 TDI DSG 4MOTION 240cv HighIine 35.759,33 56.156,30 
1.2 TSI DSG 90 cv AUVEI 5 Portas 15.912,47 20.325,542.0 TDI Sport  S tronic 150 cv 26.126,87 39.640,00 
1.4I TDI 75 cv Trendline 5 Portas 14.808,13 20.321,25 

VOLKSWAGEN TIGUAN 
1.4 TSI 150 cv Style Cx 6V 21.794,66 28.897,70 

OCTÁVIA BREAK MY17 

2.0 TDI Sport S Tronic quattro 184 cv 28.750,22 43.540,00 2.0 TDI 115 cv  Confortline 24.467,24 35.403,66 
1.4I TDI 90 cv CROSS GPS  5 Portas 17.500,87 24.094,59 1.4 TSI 150 cv Style DSG 7V 24.039,70 31.468,10AUDI A 4 LIMOUSINE 2.0 TDI 150 cv Confortline 24.993,68 38.740,06 

1.6I TDI 110 cv Style Cx 5V 21.083,00 29.717,101.4I TDI  90 cv AUVEI 5 P 16.267,79 22.116,631.84TFSI 150 cv 30.079,65 39.310,00 2.0 TDI 150 cv Highline 26.460,17 40.918,00 
1.6I TDI 110 cv Style  DSG Cx 7V 22.860,10 31.987,301.4I TDI DSG 90 cv AUVEI 5 P 17.700,20 23.978,372.0 TDI 150 cv 29.514,73 41.120,00 2.0 TDI DSG 150 cv Confortline 26.031,50 40.764,91 2.0 TDI 150 cv Style Cx 6V 22.296,30 33.833,90

1.4 TDI 105 cv  Highline 5 P 17.547,93 23.865,992.0 TDI 150 cv Sport 31.488,91 44.970,00 
GOLF 

2.0 TDI DSG 150 cv Highline 27.675,99 43.161,79 2.0 TDI 150 cv Style DSG Cx  6V 23.849.10 36.503,10 
2.0 TDI DSG Motion 150 cv Highline 26.527,85 45.639,402.0 TDI 150 cv S Tronic 31.163,70 44.570,00 2.0 TDI 184 cv Limo RS 6v 24.567,27 37.386,36 

1.0 TSI  115 cv Trendline 5 Portas 18.903,02 23.550,662.0 TDI 150 cv S Tronic Sport 33.343,62 47.420,00 2.0 TDI DSG Motion 190 cv Highline 27.598,77 46.956,01 20 TDI 184 cv Limo RS DSG 6v 26.621,75 40.924,07 
1.0 TSI  115 cv GPS EDITION 5 Portas 19.698,93 24.529,622.0 TDI 190 cv Sport 33.057,63 47.490,00 2.0TDI DSG Motion 240 cv 29.290,39 49.661,48 SUPERB MY 17 
1.0TSI DSG  115 cv BlueMotion GPS EDITION 5 Portas 21.228,10 26.410,50 VOLKSWAGEM SHARAN 1.6 TDI 120 cv Style Greenline Cx. 6v 25.976,24 35.280,562.0 TDI 190 cv S Tronic Sport 35.323,82 49.940,00 
1.6 TDI 90cv Trendline 5 Portas 19.141,93 27.329,57 1.6 TDI 120 cv Style  DSG Cx7V 27.144,11 37.509,672.0 TDI 190 cv S.Tronic quattro Sport 37.689,28 53.440,00 2.0 TDI Blue TDI 150 cv Confortline 33.431,87 45.774,94 
1.6 TDI 90 cv Confortline 5 Portas 19.895,23 28.256,13 2.0 TDI 150  cv  Ambition Cx 6V 23.416,24 35.380,122.o TDI Blue TDI 150 cv Highline 35.007,71 47.891,703.0 TDI V6  272 cv quattro tiptronic Sport 44.057,00 69.250,00 

AUDI A 4 AVANT 1.6 TDI 110 cv GPS EDITION 5 Portas 20.213,59 28.647,70 2.0 TDI 150 cv Style Cx 6V 25.534,23 37.985,252.0 TDI DSG6 Blue TDI 150 cv Confortline 34.765,32 47.976,33 
2.0 TDI 150 cv Style DSG Cx 6V 26.604,89 40.145,701.6 TDI 110 cv Highline 5 Portas 22.482,28 31.438,202.0 TFSI 122 cv 29.256,67 42.140,00 2.0 TDI DSG6 Blue TDI 150 cv Highline 36.399,07 50.079,39 
2.0 TDI 190 cv  Style Cx 6V 27.109,12 39.838,011.6 TDI DSG 110 cv Trendline 5 Portas 20.756,33 29.399,632.0 TDI 150 cv 30,513,30 43.770,00 2.0 TDI Blue TDI 184 cv Confortline 43.605,01 47.966,24 2.0 TDI 190 cv  Style Cx DSG  Cx 6v 28.068,31 41.945,70

2.0 TDI 150cv  Confortline 5 Portas 24.008,94 36.193,502.0 TDI S Tronic 150cv 32.368,01 46.220,00 2.0 TDI BLHE TDI 184 cv Highline 36.236,19 50.066,13 
2.0 TDI DSG 150cv Conforttline 5 Portas 25.051,79 38.151,03 

SUPERB BREAK 
2.0 TDI 190 cv 32.526,68 47.090,00 2.0 TDI DSG6 Blue TDI 184 cv Confortline 36.331,61 50.089,95 1.6 TDI 120 cv Style  Cx 6V 26.287,32 36.793,23 

2.0 TDI DSG 150 cv 5 Portas Highline      27.002,10 40.718,622.0 TDI S Tronic 190 34.861,45 49.540,00 2.0 TDI DGS6 Blue TDI 184 cv Highline 37.965,36 52.193,01 1.6 TDI 120 cv Style DSG Cx 6V 28.135,71 38.729,33 
2.0 TDI 184 cv  GTD 5 Portas 30.174,50 44.198,902.0 TDI 190 cv 32.374,93 47.160,00 

GOLF VARIANTE 
2.0 TDI 120 cv Ambition Cx 6V 24.173,22 36.479,92VOLKSWAGEN TOURAN 7 LUGARES 

2.0 TDI 150 cv Confortline 24.771,83 37.973,91 2.0 TDI 150  cv  Style Cx 6V 26.470,09 39.305,072.0 TDI quattro S. Tronic 190 cv 37.226,92 53.040,00 
1.4 TSI 150 cv Confortline 21.783,68 28.996,14 2.0 TDI 150 cv Style DSG Cx 6V 27.477,24 41.415,072.0 TDI 150 cv Highline 26.492,76 40.175,013.0 V6 TDI quattro S tronic 42.576,02 70.340,00 

AUDI A 5 SPORTBACK 1.4 TSI 150 cv Highline 23.642,49 31.394,39 2.0 TDI 190 cv  Style Cx 6V 27.933,50 41.020,712.0 TDI DSG 150 cv Confortline 26.875,05 40.672,91 
1.6 TDI 90 cv Confortline 21.452,77 30.256,26 2.0 TDI 190 cv Style DSG Cx 6V 

YETI OUTDOOR 
29.005,46 43.182,752.0 TDI 150 cv 31.040,98 45.600,00 2.0 TDI DSG 150 cv Highline 28.176,10 42.460,28 

1.6 TDI 110 cv GPS EDITION 21.358,75 30.309,322.0 TDI 150 cv Multitronic 33.045,56 48.150,00 2.0 TDI DSG 190 cv Highine 30.774,43 45.843.31 

VOLKSWAGEN BEETLE 
1.6 TDI CR 110 cv Style Cx 5V 20.079,69 32.119,711.6 TDI DSG 110 cv GPS EDITION 22.818,98 32.274,112.0 TDI  190 cv 32.460,21 47.430,00 1.6 TDI CR 110 cv 4x4 Ambition Cx 6V 19.854,41 35.032,32

2.0 TDI DSG 150 cv HIGHLINE 27.637,13 40.909,232.0 TDI 190 Multitronic 34.492,73 49.930,00 2.0 TDI 110 cv BEETLE DESIGN 20.400,92 31.839,99 2.0 TDI CR 150 cv Style Cx 6V 21.267,53 34.712,55
2.0 TDI  DSG 150cv Confortline 26.824.92 40.500.682.0 TDI 190 quattro 34.556,46 51.430,00 2.0 TDI DSG 110 cv BEETLE DESIGN 21.474,15 33.582,03 2.0 TDI CR 150 cv 4x4 Style  Cx 6V 21.020,49 38.053,57
2.0 TDI 184 cv GTD 31.539,01 45.961,612.0 TDI 272 cv quattro tiptronic Sport 35.524,28 53.930,00 2.0 TDI 150 cv BEETLE R-LINE 23.160,52 35.993,48 2.0 TDI CR 150 cv 4x4 Style Cx 6V 25.410,89 41.305,54 
2.0 TDI DSG 184 cv GTD 31.981,47 47.703,61Audi A 5 Sportback Business Line 44.637,97 70.900,00 2.0 TDI DSG 110 cv BEETLE DESIGN 22.941,37 36.397,20 2.0 TDI CR 145 cv 4x4 Style DSG Cx 6V 25.780,81 44.820,16 
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A Fechar 
43.º ANIVERSÁRIO DA ADFA 
Um apelo à participação associativa 
O mês de maio é de festa para a ADFA. Este ano temos Azeredo Lopes, e no dia 30 de maio, na apresentação do 
boas razões para comemorar de forma especial os 43 livro da ADFA “Deficientes das Forças Armadas – a gera-
anos da nossa Associação, como se pode ver pelo pro- ção da rutura”, presidida pelo Presidente da República, 
grama. Marcelo Rebelo de Sousa. 
Apesar de já nos ir faltando as forças, não nos deve fal- Não se esqueçam de estar na Sede Nacional nesses dias. 
tar o vigor e o entusiasmo para participarmos nos vá- Para participar nas comemorações não basta encher 
rios eventos anunciados para a Sede Nacional, em Lis- o Auditório Jorge Maurício na hora das cerimónias. Te-
boa, nos dias 13 de maio, no encontro com o trovador mos que marcar forte presença nos vários espaços da 
Pedro Barroso, em jantar musical, 15 de maio, na Ses- Sede Nacional, ao longo do mês, conviver, trazer fami-
são Solene do 43º Aniversário, no Auditório Jorge Mau- liares e amigos, acompanhar os nossos dirigentes e re-
rício, presidida pelo ministro da Defesa Nacional, José ceber efusivamente os nossos convidados. 

COMEMORAÇÃODO 43º ANIVERSÁRIO 

Ministro da Defesa 
Nacional preside à 
Sessão Solene 
15 DE MAIO 
SEDE NACIONAL DA ADFA - LISBOA 

Programa 

14h30 

- Chegada dos convidados. 

14h50 

- Chegada do ministro da Defesa Nacio-
nal, José Azeredo Lopes. 

- Apresentação de cumprimentos dos Ór-
gãos Sociais Nacionais da ADFA e asso-
ciados. 

- Apresentação de cumprimentos ao mi-
nistro pelas entidades presentes e presi-
dentes das Delegações da ADFA, na sala 
da Direção Nacional. 

15h00 

- Início da Cerimónia, no Auditório Jorge 
Maurício. 

15h03 

- Saudações de boas vindas pelo presi-
dente da Mesa da Assembleia-Geral Na-
cional da ADFA, Joaquim Mano Póvoas. 

15h10 

- Palestra do filósofo José Gil sobre “O 
mito do império e a guerra colonial”. 

15h35 

- Intervenção do presidente da Direção 
Nacional da ADFA, José Arruda. 

15:45 

- Intervenção do ministro da Defesa Nacio-
nal José Azeredo Lopes. 

- Entrega de uma lembrança da ADFA ao 
ministro da Defesa Nacional; 

- Assinatura do Livro de Honra da ADFA, 
na sala da Direção Nacional. 

16h10 
- Descerramento de placa alusiva ao 43º 

aniversário da ADFA seguido do Hino 
Nacional. 

16h15 

- Porto de Honra, com abertura do bolo 
de aniversário. 

16h45 

- Partida prevista do ministro da Defesa 
Nacional. 




