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LIVROS | OBITUÁRIO  O NOSSO ELO DE UNIÃO DESDE 1974

Associados Falecidos A contestação começou na Índia em 
que a recém-independente União In-
diana reclamava como seu o chamado 
“Estado Português da Índia”. E o primei-
ro desaire foi a perda desses territórios 
em dezembro de 1961. Entretanto, já se 
combatia em Angola há dez meses, mas 
o regime ainda alimentava esperanças 
de matar na raiz esse conflito.
Se a queda da Índia foi o crepúsculo, a 
Guerra Colonial foi o desabar do regime 
do Estado Novo. Sobre este período que 
mais interessa à nossa geração, que foi a 
carne para canhão dessa guerra, prome-
te-nos o autor um próximo livro.

MÁRIO SOARES - FOTOGRAFIAS DE 
ALFREDO CUNHA 1974 – 2017
Textos de Adelino Gomes, António Costa, 
José Manuel dos Santos e Marcelo Rebelo 
de Sousa
Edição: Porto Editora, Porto, Maio de 2017

Alfredo Cunha, entre as múltiplas ativi-
dades que tem desempenhado, sempre 
ligadas à fotografia e à comunicação, foi 
o fotógrafo oficial de Mário Soares, du-
rante os seus dois mandatos como Pre-
sidente da República. 
Entretanto, foi captando com as suas 
objetivas os ângulos mais variados do 
Portugal democrático, desde a Revo-
lução de Abril, não escapando nunca a 
vida política e os seus atores.
Para falar deste álbum político de Mário 
Soares, recorremos ao texto de José Ma-
nuel dos Santos: “Os grandes políticos 
dão grandes fotografias. Há entre eles 
e a fotografia deles uma aliança, uma 
atracção, uma osmose que um fotógrafo 
astuto sabe aproveitar. As fotografias de 
Churchill (muito fotogénico) ou de De 
Gaule (pouco fotogénico), de Roosevelt 
ou de Kennedy, de Mitterrand ou de Soa-
res têm aquela aura de que não sabemos 
desviar o olhar e a que damos o nome 
de força ou poder, grandeza ou renome, 
autoridade ou carisma, expressão ou 
intensidade. (…) Neste livro, há leituras 
múltiplas e sucessivas de um texto visual 
que se conheceu e que se desconheceu, 
que se aproximou e que se afastou do 
fotógrafo. Há a imagem-par (o cliché) 
e a imagem-ímpar (a obra de arte). Há 
figurações e há afloramentos. Há fulgu-
rações e há fugas. (…)
Agora, olhamos as fotografias de Alfredo 
Cunha. Nelas está Mário Soares como 
era e até como não era. Está com o que 
nele havia e sem o que nele não havia.” 
(pg. 7, 10 e 12). 

O CREPÚSCULO DO COLONIALIS-
MO: A DIPLOMACIA DO ESTADO 
NOVO (1949-1961)
Autor: Bernardo Futscher Pereira
Edição: Publicações D. Quixote, Lisboa, 
Maio de 2017.

Como diz o autor, “Este é um livro es-
sencialmente de história diplomática. 
Procura sintetizar, em registo narrativo, 
os lances essenciais da política externa 
portuguesa, situando-os no contexto 
internacional da época. Escrevi-o nos 
intervalos das minhas obrigações como 
embaixador de Portugal em Dublin.” 
(pg. 16).
Futscher Pereira, que foi jornalista an-
tes de abraçar a carreira diplomática, 
tem-se dedicado ao estudo da história 
diplomática, com especial enfoque no 
período do Estado Novo (1926-1974). 
Em 2012 publicou “A Diplomacia de 
Salazar”, que começa na ascensão de 
Salazar, passa pela Segunda Guerra 
Mundial e vai até à adesão de Portugal 
à NATO (1949). O volume de que agora 
tratamos estuda o pós-guerra e toda a 
década de 1950, tão rica em transforma-
ções na cena política internacional e na 
geografia mundial. A legitimidade dos 
impérios europeus foi posta em causa 
e a aspiração dos povos colonizados à 
independência ganhou tal força que 
bastou uma década para que dezenas 
de territórios coloniais da Ásia e de Áfri-
ca se tornassem países independentes, 
de forma mais ou menos pacífica.  “No 
pós-guerra as preocupações da políti-
ca externa portuguesa deslocaram-se 
inexoravelmente da Europa para o Ul-
tramar e o foco da sua atividade passou 
do plano das relações bilaterais para o 
da diplomacia multilateral. A defesa do 
império tornou-se rapidamente a ques-
tão dominante. No plano instrumental, 
Portugal procurava situá-la no âmbito 
da luta contra o comunismo. No plano 
ideológico, contudo, Portugal invocava, 
essencialmente, o argumento da sua ex-
cecionalidade histórica. Ao contrário de 
outras potências imperiais, cujas con-
quistas eram relativamente recentes, a 
atividade colonizadora portuguesa dis-
tinguia-se, segundo esta narrativa, pela 
sua antiguidade.” (pg. 12)
Enquanto as colónias vizinhas dos ter-
ritórios portugueses iam ascendendo à 
independência, Salazar obstinava-se na 
defesa do Portugal “do Minho a Timor”. 

Hermínio Neto Sousa, 

associado 10619, na-

tural da freguesia de 

Alpedrinha do conce-

lho do Fundão, resi-

dente na freguesia de Valverde do 

mesmo concelho. Serviu na CCaç 

501 do BCaç 503, em Angola. Fa-

leceu a 15 de Maio de 2017 com 

74 anos.

Tomás Fernando Mo-

reira Santos Gonçal-

ves, associado 10341, 

natural e residente na 

freguesia de Rio Tinto 

do concelho de Gondomar. Ser-

viu na 1.ª CCaç do BCaç 4811, em 

Angola. Faleceu a 16 de Maio de 

2017 com 65 anos.

António Sousa Morei-

ra, associado 17256, 

natural e residente na 

freguesia de Lagares 

do concelho de Pena-

fiel. Serviu na CCS do BCaç 920 

em Angola. Faleceu a 16 de Maio 

de 2017 com 71 anos.

Maria Glória Duarte 

Gonçalves, associada 

17385, natural e re-

sidente na freguesia 

de Várzea da Serra do 

concelho de Tarouca. Era viúva 

do associado 15155, Mário Mon-

teiro de Carvalho . Faleceu a 19 de 

Maio de 2017 com 74 anos.

Aníbal Rogério Fer-

reira, associado 3572, 

natural e residente na 

freguesia de Benedi-

ta do concelho de Al-

cobaça. Serviu na CCaç 3545 do 

BCaç 3883 na Guiné. Faleceu a 19 

de Maio de 2017 com 67 anos.

Mário Godinho Gazua, 

associado 12569, na-

tural da freguesia de 

Granja do concelho de 

Mourão, residente na 

freguesia de Sequeiros do conce-

lho de Aguiar da Beira. Serviu no 

RAAF, em Queluz. Faleceu a 22 de 

Maio de 2017 com 76 anos.

Raul Manuel Santos 

Barreto, associado 2505, 

natural da freguesia e 

concelho de Fronteira, 

residente na freguesia 

de Caldas da Rainha, Santo Onofre 

e Serra de Bouro, do concelho de 

Caldas da Rainha. Serviu no Ba-

talhão de Caçadores Paraquedis-

tas 21, em Angola. Faleceu a 29 de 

Maio de 2017 com 71 anos.

José Batista Fernandes, 

associado 7110, natural 

da freguesia de Meade-

la do concelho de Viana 

do Castelo, residente na 

freguesia de Afife do mesmo con-

celho. Serviu na CCaç 2622 do BCaç 

2894 em Moçambique. Faleceu a 31 

de Maio de 2017 com 69 anos.

Manuel Constantino Ne-

ves Ferreira, associado 

16134, natural e residen-

te na freguesia de Olivei-

ra do Douro do concelho 

de Vila Nova de Gaia. Serviu no Ba-

talhão de Caçadores Paraquedistas, 

em Moçambique. Faleceu a 06 de 

Junho de 2017 com 67 anos.

Luís Antunes Neves, as-

sociado 15041, natural 

da freguesia de S. João 

de Areias do concelho 

de Santa Comba Dão, 

residente na freguesia de Rio de 

Loba do concelho de Viseu. Serviu 

na BA 5, no Montijo. Faleceu a 17 

de Junho de 2017 com 80 anos.

Livros Por José Diniz

NOVOS ASSOCIADOS
Relação dos candidatos a associados efetivos para publicação no Jornal 
ELO, conforme estipulado no nº 4, do artigo 8º, dos Estatutos

ANTÓNIO CUNHA DIREITO • MARIA TERESA CAIXINHA REIS SOUSA 
•MARIA ISABEL ALVES PEREIRA SOUTO
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O NOSSO ELO DE UNIÃO DESDE 1974  EPISÓDIOS  

Episódios
“Os rapazes de zinco” Por Nuno Santa Clara

E
ntre o aniversário da ADFA, 
o lançamento do livro dos 
DFA – Geração da Rotura, e 
as comemorações do 10 de 
Junho, no Porto, decorreu 

cerca de um mês em que os militares, 
a guerra e os deficientes estiveram na 
baila.
Pena é que se tornem necessárias efe-
mérides e outros eventos para que os 
antigos combatentes, com as suas gló-
rias e misérias, sejam recordados, em-
bora com um desfiar de sentimentos e 
declarações cuja intensidade é inversa-
mente proporcional à da sua duração.
Ou seja, para a semana haverá outros 
motivos de interesse, como se tudo 
tivesse ficado resolvido e como se 
novas situações de risco estivessem 
afastadas, fruto do apregoado e falha-
do “Fim da História”. A História não 
acabou e ameaça mesmo repetir-se, 
com tanto maior facilidade quanto 
mais esforços se fazem para calar a 
voz incómoda das testemunhas pri-
vilegiadas que são os antigos comba-
tentes.
As respostas às entrevistas feitas a 
anónimos assistentes durante a ceri-
mónia do Porto foram espontâneas 
e elucidativas – e consequentemente 
politicamente incorretas. Ninguém 
verberou as Forças Armadas, e os ex-
-combatentes entrevistados referi-
ram-se, sem exceção, à falta de reco-
nhecimento pelos poderes públicos, 
e à afirmação de que as suas princi-
pais reivindicações eram de caráter 
social, e não monetário.
De um notável trabalho de recolha de 
testemunhos do período da implosão 
da União Soviética se encarregou Sve-
tlana Alexievitch , recolha essa que 
deu origem ao livro “O fim do Ho-
mem Soviético”, que foi o prémio No-
bel da Literatura de 2015; a atribuição 
deste galardão gerou alguma celeu-
ma, já que não se tratava de uma obra 
literária clássica, mas de uma recolha 
de depoimentos de gente de todos os 
quadrantes da antiga URSS, em que a 
autora transcreveu e respeitou ao má-
ximo as palavras dos inquiridos.
Svetlana Alexievitch já havia chocado 
os poderes constituídos com “Os ra-
pazes de zinco”, feito através da reco-
lha de depoimentos de veteranos da 
Guerra do Afeganistão e das suas fa-
mílias. Porquê este título? Porque os 
mortos, ou o que restava deles, eram 

enviadas de volta à terra natal em cai-
xões de madeira contendo uma urna 
de zinco (nome de código da logísti-
ca: carga duzentos), que naturalmen-
te não podiam ser abertos para as úl-
timas homenagens.
O resultado dessa recolha foi um livro 
denso, genuíno, violento, com uma 
intensidade dramática não suaviza-
da, e como tal impróprio para pes-
soas sensíveis ou para aquelas que 
procuram não tomar conhecimento 
de coisas desagradáveis, para não se 
incomodar, não tomar partido, nem 
ter de formular opiniões.
E, para os que vêem segundas inten-
ções em tudo, lembremos a célebre 
frase de Lenine: “só a verdade é revo-
lucionária”. Tanto assim que o princi-
pal jornal soviético se chamava “Pra-
vda”, o que significa “Verdade”. O que 
pode variar é o conceito de verdade.
Svetlana Alexievitch começou a tra-
balhar no livro em 1989, no fim da 
guerra, ou seja, quando ainda sangra-
vam as feridas. Foi publicado em re-
vistas, e inspirou uma peça de teatro, 
provocando diversas reações. 
A autora foi em 1993 alvo de um pro-
cesso, levantado por alguns dos en-
trevistados, que renegaram os seus 
depoimentos.
Da intervenção de Svetlana Alexie-
vitch em tribunal, transcrevem-se es-
tas passagens:
“Entregar a uma mãe um caixão de 
zinco e depois convencê-la a proces-
sar a autora que escreveu como ela 
não pôde sequer beijar o filho pela 
última vez, e como lavava com ervas, 
como acariciava o caixão de zinco…”
“Primeiro, a guerra foi timidamente 
chamada erro político; depois, crime. 
Todos querem esquecer o Afeganis-
tão. Esquecer essas mães, esquecer os 
mutilados… O esquecimento é tam-
bém uma forma de mentira”.
Podemos encontrar vários paralelis-
mos entre a guerra do Afeganistão, a 
nossa guerra, “Os rapazes de zinco” e 
a “Geração da Rotura”.
Primeiro, a intenção: o livro foi escri-
to para que a Terra não esquecesse. 
A Guerra do Afeganistão durou dez 
anos, de 1979 a 1989, menos que a 
nossa, mas com maior intensidade, e 
foi alvo de um apertado controlo de 
informação que condiciona o fazer da 
sua história. 
Segundo, as consequências: 14.453 

mil mortos em combate, 53.753 mil 
feridos, 415.932 doentes (o que mos-
tra as condições do serviço) e 10.751 
deficientes, para além das sequelas 
posteriores, deixaram marcas pro-
fundas na sociedade soviética, apesar 
dos esforços do regime em ocultar 
estes números (mortos, feridos, mu-
tilados) e abafar as notícias da frente.
Terceiro, a reação da sociedade: a 
população soviética era mantida na 
ignorância do que se passava na fren-
te e a vida na retaguarda continuava 
como se nada se passasse. De um 
depoimento: “Em 1983 fui a Mosco-
vo. A população vivia e comportava-
-se como se não estivéssemos lá. E 
como se não houvesse guerra nenhu-
ma”. Perguntava na rua às pessoas 
“Há quantos anos decorre a guerra 
no Afeganistão”, e as respostas eram 
“não sei”, “acho que dois anos”, “há 
mesmo uma guerra lá?”
Quarto, a motivação: os primeiros 
contingentes foram de tropas espe-
ciais e em relativo voluntariado, mo-
vidas pelas palavras de ordem do “de-
ver internacionalista” e da “defesa da 
fronteira sul”, mas depois passaram 
a ser militares do contingente geral, 
muito novos (dezanove anos era a re-
gra) e, uma vez no terreno, o impor-
tante passou a ser sobreviver e voltar 
para casa.
Quinto, o controlo da informação: 
segundo um depoimento, as instru-
ções dos comissários políticos antes 
do regresso a casa eram sobre o que 
se podia falar, e do que não se podia 
falar. Não falar de mortos. Não falar 
sobre “relações não regulamentares” 
(a praxe, muito violenta). Rasgar fo-
tografias. Não se disparou, não se 
bombardeou, não se envenenou, não 
se fez explodir. Tudo porque era um 
exército grande, forte, o melhor do 
mundo.
Sexto, a autenticidade: na recolha dos 
depoimentos, a autora transcreveu as 
declarações dos militares e famílias, 
abstendo-se de corrigir erros grama-
ticais ou eliminar palavrões, tal como 
foi feito na “Geração da Rotura”.
Claro que há graduações, e enormes, 
entre os dois conflitos. Basta lembrar 
que, mal ou bem, as nossas áreas de 
operações ficavam em território con-
siderado nacional; que nem a Censu-
ra/Exame Prévio, nem a PIDE/DGS 
eram tão eficazes como o KGB; que 

não havia censura de correio (exce-
to de figuras referenciadas); e que a 
possibilidade de acesso à informação 
através do exterior era muito maior.
Igualmente se pode fazer um parale-
lismo com a Guerra do Vietname; mas 
essa podia ser seguida quase em dire-
to na televisão, e o debate público era 
aberto. Mas sempre se pode compa-
rar a justificação de uma intervenção 
externa pelo “dever internacionalis-
ta” com a da intervenção pela “defesa 
dos nossos interesses”.
Não resisto a transcrever alguns de-
poimentos, de modo a que os leitores 
façam o seu próprio juízo.
De um combatente: “Recebi alta, 
deram-me um subsídio de trezentos 
rublos… Depois, vives como quise-
res. A pensão são uns trocos. Passas a 
ser sustentado pelos pais. O meu pai 
está na guerra sem que haja guerra 
nenhuma. Encaneceu, tornou-se hi-
pertenso…”
De uma mãe: “Ele matou uma pes-
soa… O meu filho… Com um peque-
no machado de cozinha… Regressou 
da guerra e matou aqui… Telefona-me 
uma amiga: Leste? Um homicídio pro-
fissional… À maneira afegã…”
De outro combatente: “Daqui a dez 
anos, quando vieram à baila as nossas 
hepatites, as concussões, as malárias, 
vão tentar desfazer-se de nós. No em-
prego, em casa… Vão deixar de nos 
sentar à mesa da presidência… sere-
mos um fardo para todos…”
De uma enfermeira: “Não era capaz 
de ver ninguém, a não ser quem tinha 
lá estado. Podia passar o dia e a noite 
com eles. As conversas das outras pes-
soas pareciam-me fúteis, absurdas”.
De outra mãe: “Faltava-lhe um mês 
para terminar o serviço militar. Com-
prei-lhe camisas, cachecol, sapatos… 
Podia ter-lhos vestido para o enter-
ro… Eu própria o teria vestido, mas 
não deixaram abrir o caixão. Ver o 
meu filhinho, tocar-lhe… Terão en-
contrado farda para a sua altura? O 
que levará lá dentro?”.
Ninguém melhor que um combaten-
te compreende outro combatente, e 
Svetlana Alexievitch também o com-
preendeu: limitou-se a registar os 
depoimentos, sem procurara inter-
pretá-los, e arriscou-se a publicá-los, 
sabe-se lá com que riscos.
Para todos nós, este devia ser um livro 
de leitura obrigatória.



JUL 2017 4 

DELEGAÇÕES  O NOSSO ELO DE UNIÃO DESDE 1974

Foto:Delegação Açores

Castelo Branco
 

Encerramento para férias
Informa-se todos os associados que a Sede da Delega-
ção de Castelo Branco se encontrará encerrada de 19 a 
28 de julho e de 7 a 18 de agosto, por motivo de férias 
da funcionária. Qualquer assunto urgente deverá ser 
nessas alturas tratado com o presidente da Direção, 
através dos números 932 601 630, 917 429 349 ou 217 
512 600.

Faro
 

Livro da ADFA já à venda
A Delegação de Faro convida todos os associados para 
a apresentação do livro “Deficientes das Forças Arma-
das - A Geração da Rutura”, a realizar no dia 14 de ju-
lho, sexta-feira, pelas 17h00, na Biblioteca Municipal 
de Faro António Ramos Rosa, na rua Carlos Porfírio, 
junto à Alameda, em Faro.
“Contamos com a vossa presença para conhecer e re-
forçar a história da ADFA”, apela a Direção da Delega-
ção.
A apresentação estará a cargo do professor José Vilhe-
na Mesquita e do associado fundador da ADFA José 
Manuel Furtado.

Reunião com CM Lagos

A ADFA foi recebida pela presidente da Câmara Muni-
cipal de Lagos, Maria Quintans de Matos, no edifício 
dos Paços do Concelho, naquela cidade algarvia, no 
passado dia 8 de junho.
A Associação esteve representada pelo vice-presiden-
te, Manuel Lopes Dias, pelo segundo vogal, Carlos 
Fanado, ambos da Direção Nacional, pelo presidente 
do Conselho Fiscal Nacional, Carlos Pereira, pelo pre-
sidente da Direção da Delegação de Faro, José Mestre, 
e por um elemento do Conselho Fiscal da Delegação 
de Faro, Hélder Henrique, estando também presente 
o presidente do Núcleo da ADFA em Hamburgo, asso-
ciado José Fernandes Costa.
A ADFA apresentou uma “proposta/projeto de edifi-
cação de um memorial ou monumento de evocação 
do período da História de Portugal que vai desde o iní-
cio da construção do Império Português, em agosto 
de 1415, com a ida das tropas portuguesas, de Lagos, 
para a conquista de Ceuta, até à sua extinção, em 25 
de abril de 1974”.
A Associação sublinhou a memória da Guerra Colo-
nial em Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, por 
onde passaram milhares de jovens portugueses, cuja 
história se encontra plasmada no livro “Deficientes 
das Forças Armadas – Geração da Rutura”, sendo um 
exemplar da obra entregue à autarca durante a au-
diência.
O memorial ou monumento evocaria “o regresso dos 
portugueses que voltaram mutilados, magoados e 
doentes, assim como reverenciar a memória perante 
aqueles que tombaram no campo de batalha, assi-

nalando para sempre a memória dos portugueses a 
quem coube a missão de encerrar o Império Portu-
guês”, constituindo-se num “ponto de encontro entre 
povos e culturas em reconciliação com o seu passado”.
A ADFA disponibilizou-se para “prestar todos os con-
tributos” para esse efeito.

Bragança
 

Delegação comemora   
42º aniversário

A Delegação de Bragança comemorou o seu 42º aniver-
sário no passado dia 3 de junho, em Mirandela, uma vez 
mais privilegiando a descentralização.
O início das festividades teve lugar no Santuário de Nossa 
Senhora do Amparo, com a tradicional celebração euca-
rística em memória dos que tombaram nas três frentes de 
Guerra, bem como todos os falecidos nos últimos anos da 
Delegação. Seguiu-se o almoço-convívio servido na aldeia 
de Contins, no restaurante “Bodas de Caná”. O evento reu-
niu cerca de 160 pessoas, entre associados e seus familia-
res, contando também com a presença do presidente da 
Câmara Municipal de Mirandela, do presidente da Dire-
ção Nacional e do representante do Conselho Fiscal Na-
cional, “que amavelmente nos honraram com a sua pre-
sença, lamentando a falta da representação da Mesa da 
Assembleia-Geral Nacional”. Estiveram ainda presentes 
os representantes das delegações de Viseu, Porto, Coim-
bra, Lisboa e Famalicão, bem como esteve representada a 
Liga dos Combatentes/Núcleo de Mirandela.
Domingos Seca, presidente da Delegação de Bragança, 
no seu emocionado discurso, felicitou o trabalho feito 
pela Delegação, pois “espelha a coragem e a energia de 
lutar pela sensibilização da opinião pública para a pro-
blemática do deficiente e pela reabilitação e integração 
dos seus associados e dos deficientes em geral, numa so-
ciedade em pleno direito”.
Evidenciou uma vez mais o orgulho que sente por ser pre-
sidente de uma Delegação que, apesar de se localizar no 
interior do País, se mantém forte e coesa. “A prova disso é a 
moldura humana que encheu a sala do restaurante”, refe-
riu. Comunicou a todos os associados que a ADFA acabou 
de lançar um livro com o título “Deficientes das Forças Ar-
madas – A Geração da Rotura”, frisando que “este livro é 
um exercício de memória coletiva, para que essa memória 
não se perca, e que é um resultado de um trabalho coleti-
vo, para que essa memória seja fiel”, numa citação de um 
parágrafo da introdução do livro. Apelou a todos para a 
aquisição da obra e respectiva leitura atenta.
Durante a celebração foi lida a canção proibida do Can-
cioneiro do Niassa intitulada “Os Ventos de Guerra”.
Foram muitos os associados que quiseram adquirir o li-
vro da ADFA e a Direção da Delegação agradece a forte 
participação dos associados e apela para que se man-
tenham unidos e participativos, “porque juntos somos, 
sem dúvida, mais fortes”. O ELO saúda a Delegação de 
Bragança por mais um aniversário de atividade em prol 
dos associados e dos deficientes militares em geral, feli-
citando todos os que participaram, na pessoa do presi-
dente da Direção da Delegação, Domingos Seca.

Açores

Férias na Delegação
A Delegação dos Açores informa todos os seus associa-
dos e a comunidade em geral que encontrar-se-á de fé-
rias durante o mês de agosto.
Saudações Associativas!

Coimbra
 

Aniversário reúne mais   
de 400 pessoas

Teve lugar no dia 4 de junho, a celebração do 43° ani-
versário da Delegação de Coimbra, no restaurante 
“Os Patinhos”, na Vila de Carapinheira, Montemor-o-
-Velho, num evento associativo que contou com mais 
de 400 participantes, entre convidados, associados, 
familiares, e amigos.
Durante a confraternização teve lugar o lançamento 
do livro “Deficientes das Forças Armadas - A Geração 
da Rutura”, de que se venderam mais de 100 exem-
plares.
A festa culminou no momento solene da homenagem 
ao associado José Arruda, cujos pormenores estão 
noticiados na página 11 desta edição.
A Direção da Delegação congratula-se com a grande 
participação de que foi alvo esta comemoração, pois 
“os associados e familiares demonstraram muito bem 
a sua solidariedade e espírito associativo, reforçando 
o trabalho contínuo da Delegação e da ADFA em ge-
ral”. 
Entre os convidados estiveram dirigentes das delega-
ções e dos Órgãos Sociais Nacionais da ADFA e repre-
sentantes das autoridades civis e militares locais.
O ELO evidencia a forte e animada participação nes-
te aniversário da Delegação de Coimbra e envia, na 
pessoa do presidente da Direção da Delegação, José 
Girão, saudações associativas e jornalísticas a todos 
quantos têm feito do trabalho em prol dos associados 
e dos deficientes militares uma constante de dedica-
ção.

FOTO DELG. BRAGANÇA

FOTO DELG. COIIMBRA
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Madeira
 

Pagamento de quotas
A Delegação da ADFA na Madeira lembra aos associa-
dos residentes na área da Delegação que aderiram ao 
pagamento de quotas por transferência bancária que 
no próximo dia 19 de julho será efetuado o levantamen-
to de 66,00 euros, referente às quotas do corrente ano.
Este pagamento só diz respeito aos Pensionistas de In-
validez, de Preço Sangue e de Sobrevivência.

Apresentação de livros
A cidade de Funchal foi palco da sessão solene de apresen-
tação dos livros do associado Fernando Sousa, “Quatro Rios 
e Um Destino” e “Sussurros Meus”, nas instalações locais do 
Núcleo da Liga dos Combatentes, no dia 6 de junho.
“Um salão cheio de gente boa”, sublinhou o autor Fer-
nando Sousa. Estiveram presentes o general Clero, co-
mandante territorial da Região Autónoma da Madeira, 
o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo 
Alexandre Cafôfo, o presidente do Núcleo do Funchal 
da Liga dos Combatentes, tenente-coronel Bernardino 

Arlindo Laureano, o presidente e amigo da Delegação 
da ADFA na Madeira, João Martins, e a professora Graça 
Alves, que, segundo Fernando Sousa, “brilhantemente 
teceu sentidas e emocionantes considerações na apre-
sentação de Sussurros Meus”.
Para o autor, que destacou a forma calorosa como foi 
recebido na sua primeira viagem à ilha da Madeira, “foi 
um prazer conhecer estas distintas individualidades e 
poder contar com a sua companhia na mesa de honra, 
para em conjunto falarmos das obras que levei até ao 
público que nos acompanhou, com entusiasmo e inte-
resse, nesta sessão solene de apresentação. 
A todos deixou a promessa de que regressará com no-
vos trabalhos e procurará não esquecer “uma dedicató-
ria a esta linda terra, que me encantou”.

Évora
 

Período de férias
Informamos que a secretaria da Delegação de Évora vai 
encerrar por motivos de férias do funcionário no perío-
do de 03/07/2017 até 14/07/2017 inclusive. Qualquer as-
sunto urgente pode ser tratado através do 918 813 863.

Famalicão
 

Funcionamento da Secretaria
A Delegação de Famalicão avisa os associados que o 
Serviço de Secretaria funcionará da parte da manhã, 
entre as 09h30 e as 12h00, nos períodos de férias se-
guintes: julho - do dia 17 ao dia 25; agosto - do dia 1 ao 
dia 31; Setembro - dia 1.

Passeio “Um dia Fora”    
- Dia 22 de Julho
A Delegação de Famalicão está a organizar o passeio “Um 
Dia Fora” ao Parque do Alvão, em Vila Pouca de Aguiar, a 
realizar no próximo dia 22 de julho. “Os associados, fami-
liares e amigos que vão participar nesta iniciativa devem 
levar farnel ou podem tomar a sua refeição num restau-
rante no Parque”, refere a Delegação. No dia do passeio, a 
saída faz-se de Guimarães, às 9h00. Para informações os 
interessados devem ligar para o telemóvel 933 636 772 e 
falar com a D. Isabel. As inscrições podem ser efetuadas 
no Núcleo de Guimarães ou na Delegação de Famalicão.

Porto
 

Dia de Portugal na Delegação do Porto

ADFA celebra 10 de Junho com animada    
confraternização associativa

Os associados que participaram nas comemorações oficiais do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades 
Portuguesas – 10 de Junho, este ano na Cidade Invicta, confraternizaram no final do desfile militar nas instalações 
da Delegação do Porto, com a presença do presidente da Direção Nacional, José Arruda, que representou a ADFA 
a nível nacional.
No decorrer do almoço os presentes falaram das peripécias vividas nos preparativos e no dia do desfile, com desta-
que para o contacto com o Presidente da República que fez questão de saudar os deficientes das Forças Armadas.
Também foi manifestada ao presidente da Direção Nacional e à esposa, que o acompanhava, a satisfação por estes 
momentos de convívio, após uma participação que os encheu de orgulho por ser em nome da ADFA e fazer lembrar 
vivências ao serviço de Portugal, aquando do cumprimento do Serviço Militar Obrigatório. O associado Manuel 
Sousa, de Santa Maria da Feira, que desfilou na sua cadeira de rodas, disse aos presentes que “este foi um dos dias 
mais felizes da minha vida e, mesmo que viva mais 20 anos, jamais o esquecerei”.

 Passeio por Terras de Miranda
Está já à disposição dos interessados o programa “Por 
Terras de Miranda” que vai realizar-se nos dias 5, 6, 7 e 
8 de outubro. Dos muitos motivos interessantes deste 
passeio destaca-se o seguinte:
1º Dia - partida do Porto em direção a Amarante para visita 
ao centro histórico e continuação para Sabrosa/ S. Marti-
nho da Anta, com visita ao Espaço Miguel Torga, seguindo-

-se almoço num restaurante local. Continuação da viagem 
até Miranda do Douro com passagem por Alfândega da Fé.
2º Dia - visita a pé, guiada, a Miranda do Douro, com 
almoço num restaurante local. Após o almoço, cruzeiro 
no rio Douro internacional, com duração de uma hora, 
com informações de interesse.
3º Dia - visita à aldeia do Picote, onde o mirandês ainda 
é primeira língua. Continuação da viagem até Sendim, 
onde tem lugar o almoço, seguindo-se para a aldeia de 

Atenor com visita à associação local AEPGA que dará 
a conhecer a importância do burro e proporcionando 
com os seus guias um passeio com este animal.
4º Dia - partida de Miranda do Douro em direção a 
Bragança para visita ao seu centro histórico. Continua-
ção da viagem até Podence, terra dos famosos “caretos”, 
para visita ao museu local e à praia do Azibo e almo-
ço. Continuação para Macedo de Cavaleiros, até Vila 
Real, com visita e prova de vinhos no Solar de Mateus, 
seguindo-se o regresso ao Porto.
O preço por pessoa é de 375,00 euros, que inclui via-
gem em autocarro com guia permanente, alojamento 
no hotel Cabeço do Forte, em Miranda do Douro, sete 
refeições nos quatro dias, com bebidas incluídas.
Para informações mais detalhadas os interessados po-
dem solicitar o programa completo no Serviço de Aten-
dimento da Delegação do Porto, pelo telefone 228 347 
201 ou pelo endereço eletrónico secretaria.porto@adfa.
org.pt, podendo efetuar a sua inscrição através desses 
mesmos contactos.

Convívio-piquenique   
em Santa Maria da Feira
No dia 23 de julho, domingo, vai realizar-se o 16º conví-
vio-piquenique do Núcleo de Santa Maria da Feira.
O local para concentração dos participantes é o largo 
da capelinha de Santo Ovídio, em Santa Maria da Feira, 
próximo das Caldas de S. Jorge.
Do programa do evento constam: 10h30 – abertura de 
convívio; 12h30 – almoço em piquenique, para o qual 
a organização fornece arroz de feijão, “fêveras”, broa 
e bebidas; 17h30 – sardinhada e caldo verde, também 
fornecidos pela organização. Haverá animação musical 
para alegrar ainda mais o ambiente da festa.
Os participantes deverão munir-se de talheres, mesas, 
cadeiras, doces e frutas.
O preço por pessoa é de 10,00 euros e as inscrições fa-
zem-se até ao dia 20 de julho para os seguintes contac-
tos: Manuel Faria – 961 969 882; Alcino Andrade – 968 
885 165; Alberto Conceição: 961 590 278; ADFA/Porto 
– 228 347 201.
Este evento está aberto a associados e familiares de 
toda a ADFA.

FOTO DELG. PORTO
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Porto
 

Convívio-piquenique em Chaves
O 17º convívio-piquenique do Núcleo de Chaves vai 
realizar-se no dia 19 de agosto na N.ª Sr.ª da Aparecida, 
em Sanjurge.
Na próxima edição do ELO este evento será noticiado 
com mais pormenores.

Cartões IASFA/ADM
A renovação de cartões ADM está com atraso conside-
rável, ocasionando transtornos.
Por isso aconselha-se os associados a solicitar a reno-
vação destes cartões, no mínimo três meses antes de 
perderem a validade.
Para não serem surpreendidos, também se aconselha 
a que verifiquem a data da validade, como medida de 
precaução.
Para qualquer informação sobre esta matéria, os interes-
sados devem consultar os serviços da Delegação do Porto.

Cartões de Deficiente   
das Forças Armadas
A renovação dos cartões de Deficiente das Forças Arma-
das não está demorada, contudo os associados devem 
solicitar a sua renovação pelo menos com um mês e 
meio de antecedência, tal como têm feito até agora.

Quotas em dia
A Delegação do Porto apela aos associados para que 
“não se atrasem no cumprimento deste dever asso-
ciativo regularizando a situação de quotas atempada-
mente”.
O pagamento pode ser feito pessoalmente nos serviços 
da Delegação do Porto, por vale postal ou por transfe-
rência bancária, bastando neste caso solicitar à Delega-
ção o NIB da conta para onde deve efectuar-se a trans-
ferência.

Licenciamento das obras
O licenciamento das obras de remodelação e amplia-
ção das instalações da Delegação do Porto, submeti-
do a despacho, em março de 2016, teve em 8 de junho 
passado decisão favorável do serviço de urbanismo da 
Câmara Municipal do Porto, no que respeita ao projeto 
de arquitetura.
Seguiu-se a apresentação dos projetos das especialida-
des cujo despacho se aguarda com maior celeridade.
Como a Direção da Delegação tem informado os asso-
ciados, a segunda fase arrancará logo que estejam reu-
nidas condições, para o que estão a desenvolver-se as 
diligências necessárias.
A campanha de angariação de fundos continua a receber 
o apoio de muitos associados, pelo que se solicita, aos que 
ainda não o fizeram, que contribuam para esta causa.

 A Delegação do Porto avisa os associados que no mês 
de agosto estarão em funcionamento o Serviço de Aten-
dimento e o Restaurante da Sede da Delegação, nos 
mesmos moldes habituais.
O Serviço de Atendimento estará aberto em todos os 
dias úteis da semana, das 09h00 às 12h30 e das 13h30 
às 17h30.
O Serviço de Restauração estará igualmente aberto em 
todos os dias úteis da semana, das 12h30 às 14h00.
Sendo um período mais tranquilo do ano, os associados 
podem aproveitar para almoçar e conviver na compa-
nhia de familiares e amigos.
O Serviço de Bar estará aberto em horário a divulgar 
oportunamente.

Serviço de Atendimento  
aos Associados
Este serviço da Delegação do Porto tem uma relação 
relevante com os associados, uma vez que tem como 
funções atender, tratar e encaminhar as suas solicita-
ções e até, por vezes, apoiá-los na resolução de outros 
problemas do seu dia-a-dia.
Contactos: 228 347 200, 912 567 812 ou atendimento.
porto@adfa.org.pt.

Lisboa
 

Delegação celebra aniversário 
em Almeirim
No próximo dia 15 de julho, sábado, a Delegação de Lis-
boa celebra o seu aniversário e realiza um almoço de 
convívio associativo na Quinta da Feteira, em Almei-
rim, 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 Francisco 
Janeiro – 919 413 356 e de Isabel Franco – 217 512 600 
-Tecla 4 ou 925 987 469.

Sargentos solidários

Oferta de cadeiras de rodas

O 45º Curso de Sargentos da Escola de Sargentos do 
Exército convidou a ADFA para se deslocar ao Quartel 
das Caldas da Rainha para receber uma oferta de três 
cadeiras de rodas, fruto de uma ação solidária dos mi-
litares.

A Delegação de Lisboa esteve representada pelo seu 
presidente Francisco Janeiro e os Órgãos Sociais Na-
cionais da ADFA foram representados pelo presidente 
da DN, José Arruda. A Associação agradeceu publica-
mente a generosidade dos militares que, “apesar da 
idade ser bastante inferior à nossa, não se esqueceram 
de nós”. A ADFA agradeceu ao comandante daquela 
Unidade Militar, coronel Loureiro Gonçalves, “pela 
amabilidade com que nos recebeu no dia 23 de junho, 
numa cerimónia onde estiveram também os sargentos 
do 45ª Curso”.
O TCor Guerra da Silva foi o oficial que contactou a 
Associação para o efeito e com quem a ADFA mante-
ve comunicação contínua, realçando-se a sua dispo-
nibilidade, no agradecimento da ADFA em nome dos 
associados.

Oferta de livro da ADFA    
à CM Barreiro

A ADFA/Delegação de Lisboa ofereceu ao presidente 
da Câmara Municipal do Barreiro, Carlos Humberto de 
Carvalho, um exemplar do livro “Deficientes das Forças 

Armadas – A Geração da Rutura”, em cerimónia realiza-
da nas instalações da edilidade.
Jacinto Anjos, do Núcleo da ADFA no Barreiro, repre-
sentou a Associação no evento e recebeu palavras de 
agradecimento do autarca.

Reunião de associados

A Delegação de Lisboa realizou, em 21 de junho, na 
Sede da ADFA, uma reunião de associados.
Em apresentação e discussão estiveram os seguintes 
pontos: Caderno Reivindicativo aprovado na Assem-
bleia-Geral Nacional do dia 25 de março e a proposta 
aprovada na Assembleia-Geral da Delegação de Lisboa 
do dia 11 de fevereiro; DL 134/97 - Artigo 104º, aprova-
do na Assembleia da República; DL 503/99 e sua aplica-
ção; outos assuntos de interesse associativo.
“Os Órgãos Sociais da Delegação não puderam infor-
mar os associados como desejariam por não disporem 
ainda de toda a informação, isto porque a Direcção 
Nacional ainda não pôde informar cabalmente das 
questões citadas”, explicou o presidente da Direção da 
Delegação, Francisco Janeiro, que acrescenta que “por 
nós, não deixaremos de estar atentos às reivindicações 
aprovadas em Assembleia-Geral, porque entendemos 
que estas são justas e há muito que deveriam estar con-
cretizadas”.
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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 prévia na secretária da  
Delegação de Lisboa
i.castro@adfa-portugal.com   
ou gabjur.adfa.lisboa@gmail.com
Fax 217 512 660

SERVIÇO DE PSICOLOGIA
Dra. Teresa Infante (psicóloga)   
– t.infante@adfa-portugal.com

PEDICURA
Pedicura, calista, manicura e depiladora 
nos Serviços Clínicos. 
Marcações com Sandra Henriques,  
pelo número 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

10 de Junho celebrado em Oeiras

Os associados da ADFA residentes em Oeiras colocaram 
uma coroa de flores no monumento aos munícipes que 
tombaram na Guerra Colonial, em cerimónia realizada 
no dia 10 de junho.

Convívio, Cultura, Lazer e Reabilitação

Atividades ao dispor    
dos associados
A Delegação de Lisboa apresenta novas actividades para os 
associados. Conheça as novidades, as datas e os preços:
Aulas de Informática -  4ª e 6ª feira - turma da manhã, horá-
rio das 10h00 às 12h30 - turma da tarde, horário das 14h00 
às 16h30 - preço mensal  25,00 euros – com o monitor Pe-
dro Marques. Yoga do Riso (gratuita) - 4ª feira das 15h00 às 
16h00, com o monitor e associado António Fernandes.
Atividades a decorrer todo o ano
Continuam a decorrer diversas atividades ocupacionais 
disponíveis na Delegação de Lisboa. Estas atividades são 
co-financiadas pelo INR, IP.
Chávena de Conversa (gratuita) – segunda 5ª feira de 
cada mês, das 15h00 às 17h00, com o monitor e asso-
ciado Sá Flores; Aulas de Pintura (gratuita) - 5ª feira, das 

10h00 às 12h30, com os monitores Rui Machado e Cata-
rina Oliveira; Aulas de Cerâmica (gratuita) - 5ª feira, das 
14h00 às 16h30, com os monitores Rui Machado e Cata-
rina Oliveira; Hidroginástica na Piscina do Lar Militar - 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 fei-
ra, das 11h00 às 13h00 – com monitora e preço a definir.
Para informações ou inscrições, os interessados devem 
contactar o Serviço de Ação Social da Delegação de Lis-
boa (assistente social Ana Machado) pelos números 917 
365 357 ou 217 512 622 ou pelo endereço eletrónico servi-
co.social@adfa-portugal.com. Informações ou inscrições 
no Secretariado da Direção da Delegação de Lisboa (Isa-
bel Franco, administrativa), pelos números 925 987 469 
ou 217 512 615, ou no endereço 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 Lis-
boa, 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 ativi-
dades 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 - ter-
ças e sextas, das 10h00 às 12h00; Tertúlia de poesia (Ter-
tuliana) - primeira quinta-feira de cada mês - direção e 
fundação de ana martins - belamatias@netcabo.pt.

Lisboa
 

Passeios e visitas  

Decorreu no dia 31 de maio último, o Passeio de Hippo-
trip, percurso por Lisboa em viatura anfíbia, por terra e 
no rio Tejo. O evento lúdico contou com cerca de 30 par-
ticipantes, num momento de grande animação e conví-
vio entre várias gerações.
 No dia 22 de junho realizaram-se duas visitas a exposi-
ções de pintura.
A primeira visita, na parte da manhã, com almoço in-
cluído, teve como nome “Just Bright Souls”, com obras da 
autoria do coronel médico João Barros Silva, patente ao 
público na Galeria Municipal - Casa Mantero, na Biblio-
teca Municipal de Sintra.
A segunda exposição, na parte da tarde, “Afinidades”, es-
teve patente ao público no Salão Nobre do Campus de 
Saúde Militar, no Hospital das Forças Armadas – Pólo de 
Lisboa, com obras da autoria de João Barros Silva e do 
coronel médico Eduardo Fazenda Branco. A iniciativa 
contou com a participação de 18 participantes.
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Deficientes militares desfilam no Porto - 10 de Junho

Comemorações nacionais do dia de Portugal

O 
Presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sou-
sa, presidiu, no Porto, à 
Cerimónia Militar come-
morativa do Dia de Por-

tugal, de Camões e das Comunidades 
Portuguesas, 10 de junho, na qual esti-
veram presentes unidades dos três Ra-
mos das Forças Armadas e muitos ex-
-combatentes e deficientes militares. A 
Associação esteve representada pelos 
associados e dirigentes nas comemo-
rações.
À semelhança de anos anteriores, a 
ADFA integrou o desfile militar, num 
conjunto de combatentes, em repre-
sentação de todos os que se bateram 
por Portugal na Guerra Colonial.

O Presidente da República afirmou 
que o País deve muito aos ex-comba-
tentes, elogiando-os e dizendo que 
“são uns heróis, são um exemplo”, ten-
do mesmo quebrado o protocolo para 
cumprimentar os homens que comba-
teram na Guerra Colonial.
No seu discurso do Dia de Portugal, o 
Presidente da República defendeu um 
País que importa afirmar no futuro como 
“independente” e “livre da sujeição”.
“Independente do atraso, da ignorân-
cia, da pobreza, da injustiça, da dívida 
da sujeição. Livre da prepotência, da 
demagogia, do pensamento único, da 
xenofobia e do racismo”, disse o Chefe 
do Estado.
Para o Presidente da República é ne-

cessário combater a pobreza, superar a 
injustiça, promover o conhecimento e 
abraçar a pátria, sendo “muitos os cami-
nhos que concluem esse desígnio”.
Às comunidades portuguesas espalha-
das pelo mundo Marcelo Rebelo de 
Sousa referiu-se como esse “outro Por-
tugal que nos faz universais”, defen-
dendo a sua maior presença “nas nos-
sas leis, nas nossas decisões coletivas, 
na nossa economia, mas sobretudo na 
nossa alma”.
O Comandante Supremo das Forças 
Armadas condecorou três militares 
dos três ramos das Forças Armadas 
após a sua intervenção.
O desfile militar contou com a partici-
pação de cerca de 1.500 militares dos 

três ramos das Forças Armadas, com o 
navio patrulha oceânico “Figueira da 
Foz” ao largo da praia do Molhe.
O desfile da parada contou também 
com 75 viaturas militares e passagem 
de 11 aeronaves: um C-130, um C-295, 
quatro Alfajet e quatro F-16 sobrevoa-
ram o céu da Invicta no sentido Porto/
Matosinhos (sul/norte).
Pela primeira vez, as comemorações 
militares do 10 de Junho contaram 
com a presença de 25 cavalos, desig-
nadamente nove da Escola de Mafra e 
16 do Colégio Militar.
Após as cerimónias no Porto, Marcelo 
Rebelo de Sousa seguiu para o Brasil, 
deslocando-se a São Paulo e ao Rio de 
Janeiro, no  âmbito das celebrações.  

Dia 10 de junho – Monumento aos Combatentes do Ultramar, Lisboa

Encontro Nacional de Combatentes 2017

A 
ADFA integrou como ins-
tituição convidada a “ho-
menagem a todos os que 
serviram Portugal em tem-
po de guerra, em qualquer 

condição e circunstância”, junto ao 
Monumento aos Combatentes do Ul-
tramar e à Torre de Belém, em Lisboa, 
no dia 10 de junho.
O já tradicional Encontro nacional de 
Combatentes teve como presidente da 
Comissão Executiva o TGEN Fidalgo 
Ferreira e a Associação participou en-
tre outros convidados como a Câmara 
Municipal de Lisboa, e representantes 
da Defesa Nacional, das chefias milita-
res, do comando-geral da GNR, da di-
reção nacional da PSP, da CPLP e dos 
adidos militares e culturais dos países 
que a compõem, combatentes agra-
ciados com a Ordem Militar da Torre 
e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito 
e os representantes das associações de 
combatentes.
Destacam-se alguns momentos altos 
do evento como: a eucaristia por Por-
tugal e em sufrágio pelos que tomba-
ram pela Pátria, a leitura da mensagem 
do Presidente da República, a cerimó-
nia inter-religiosa católica e muçulma-

na, o discurso de Bernardo Diniz Ayala 
e a homenagem aos mortos e deposi-
ção de coroas flores.
Na sua mensagem, o Presidente da 
República prestou respeito e homena-
gem “a todos os combatentes, e, com 
todos vós, lembrar de uma forma mui-
to especial aqueles que tombaram… 
aqueles que por nós generosamente 
entregaram as suas vidas nos campos 
da guerra… que são também aqueles 
que escreveram e escrevem o nome de 
Portugal”.
Na alocução de Bernardo Diniz Ayala 
ficaram patentes palavras de agradeci-
mento, de homenagem e de confiança 
aos combatentes.
O Hino Nacional foi interpretado pela 
banda da GNR, com salva protocolar 
por navio da Marinha, passagem de 
aeronave da Força Aérea e salto de pá-
ra-quedistas do Exército.
Após a passagem final pelas lápides 
dos estandartes das associações, nú-
cleos da Liga dos Combatentes e das 
entidades convidadas, foi grande a 
participação no almoço-convívio nos 
jardins em frente ao Monumento aos 
Combatentes.
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Uma cerimónia de justa homenagem

O 
assessor do secretário de 
Estado da Defesa Nacio-
nal, José Pedro Ferreira, 
presidiu à homenagem 
que os associados da De-

legação de Coimbra prestaram ao as-
sociado José Arruda.
No seu improviso, no ato de entrega da 
escultura que ofereceram ao homena-
geado, transmitiu aos associados o seu 
regozijo por presidir a esta homena-
gem, declarando que é “uma honra e 
um privilégio poder colaborar com o 
trabalho da ADFA”.
Esta iniciativa dos associados de 
Coimbra visava distinguir a pessoa e 
o associado e não o dirigente, e foi o 
resultado de contributos individuais 
que a Direção da Delegação de Coim-
bra coordenou apenas por motivos de 
organização e logística.
Desde há muito que chegavam à De-
legação sugestões com esse objetivo, 
de pessoas que transmitiam a ideia 
de que tardava o reconhecimento por 
parte dos associados, do mérito e do 
empenhamento que outros já lhe ha-
viam reconhecido. Como foi realçado 
pelo presidente da Delegação, José 
Girão, no seu discurso, “os associados 
da Delegação de Coimbra da ADFA, 
juntam-se assim a dois Presidentes 
da República, a um ministro da Defesa 
Nacional e a uma organização interna-
cional que já lhe reconheceram o mérito 
e a excelência indiscutíveis em prol da 
liberdade e dos direitos sociais”.
A Direção da Delegação de Coimbra en-
tendeu que, “de facto, era tempo de ser 
dado um sinal claro de que a ADFA reco-
nhece que José Arruda dedica a sua vida 
à Associação e que o faz com eficácia”.
“Não estamos a distinguir o dirigente, 
porque outros antes dele, por motivos 
diversos e nas mais diversas conjuntu-
ras, também são merecedores do reco-

nhecimento do mérito e da gratidão 
daqueles que do seu empenhamento 
foram beneficiários” e, como referiu o 
presidente da Delegação, “ainda que as 
conquistas obtidas tenham sido o re-
sultado de uma luta solidária de todos 
os associados e da estratégia coletiva 
de todos os líderes da ADFA”.
Noutra ocasião e em contexto mais 
conveniente disso se deverá dar relevo 
digno, foi referido.
A Delegação de Coimbra teve o cuida-
do de “vincar vivamente que a home-
nagem não é um exercício de culto da 
personalidade tão adverso à cultura da 
ADFA, mas defende com toda a vee-
mência que ignorar o mérito e a com-
petência só aproveita aos medíocres”.
Ao restaurante onde teve lugar o al-
moço-convívio acorreram mais de 400 
pessoas, demonstrando bem o quanto 
os associados de Coimbra sentem que 
esta homenagem à pessoa do associa-
do José Arruda foi uma boa ideia.
O presidente da MAGN, Joaquim Mano 
Póvoas, no seu improviso, deixou clara 
a sua total adesão a esta iniciativa, en-
fatizando que “devemos homenagear 
as pessoas em vida”.
Os associados de Coimbra tiveram sem-
pre como certa a oposição do home-
nageado a este evento, por saberem “o 
quanto ele despreza o protagonismo e 
as reverências”, e por isso mantiveram 
em segredo esta homenagem até onde e 
quando foi possível, considerando todos 
que “era imperioso dar um sinal para o 
exterior de que a ADFA está solidamente 
unida em torno de causas comuns e que 
sabe reconhecer quem se bate por elas”, 
como também salientou no seu discur-
so o presidente da Delegação.
“Nestes momentos de grande deso-
rientação ideológica e de indefinição 
de valores civilizacionais, os associa-
dos de Coimbra entendem que é do 

interesse associativo afirmar o nosso 
reconhecimento e gratidão publica-
mente, e sobretudo perante as indi-
vidualidades aqui presentes, que nos 
têm honrado com a sua solidariedade 
e a sua amizade”, sublinhou José Girão.
“Achamos que deveríamos materia-
lizar a homenagem com a oferta de 
um objeto que a fizesse perdurar e foi 
aprovada uma proposta e consequen-
temente encomendada uma escultura 
numa liga metálica duradoura, consti-
tuída pela figura de um homem numa 
atitude ao mesmo tempo defensiva e 
aguerrida, que simboliza a dedicação 
esforçada do associado, José Arruda, 
enfrentando a adversidade e a incom-
preensão nacionais, que se têm oposto 
à luta coletiva da ADFA; o escudo com 
que se protege, formado pelo emble-
ma da ADFA com marcas de desgaste 
e de agressões, simboliza a força pro-
tetora da unidade associativa que tem 
permitido a conquista difícil dos nos-
sos direitos, e finalmente, o cravo que 
segura e afasta do perigo, simboliza o 
25 de Abril, que facilitou a constituição 
da ADFA, e os direitos adquiridos que é 
preciso proteger”.
Foi afirmado que “o culto da perso-
nalidade é característico das seitas e 
das ditaduras, e o não reconhecimen-
to dos que se batem e distingem no 
combate pelas causas justas comuns é 
característico de comunidades sem re-
ferências, sem modelos e sem cultura 
humanista”. A ADFA criou uma cultu-
ra de defesa de direitos humanos, de 
intransigência com as injustiças e de 
permanente vigilância pela defesa dos 
direitos humanos, por isso, “esta ho-
menagem ao combatente das batalhas 
do pós-guerra, José Arruda, pelos asso-
ciados de Coimbra, vem dizer ao país 
que nós sabemos quem luta ao nosso 
lado e em quem podemos confiar”.

Homenagem   
a José Arruda

Delegação de Coimbra da Asso-
ciação dos Deficientes das For-
ças Armadas, por ocasião do seu 
43° aniversário, presta homena-
gem ao associado José Eduardo 
Gaspar Arruda, atribuindo-lhe 
a distinção de “Associado de 
Mérito”, pela dedicação de uma 
vida à causa dos deficientes mi-
litares portugueses, dentro dos 
valores da Paz, da Liberdade e 
dos Direitos Humanos, entre-
gando-lhe uma escultura que 
simboliza a luta esforçada con-
tra todas as formas de agressão 
e de indiferença de que foram 
vítimas os que Portugal chamou 
ao sacrifício da guerra.
Coimbra, 4 de junho de 2017.

Pelos associados da 
Delegação de Coimbra,

José Soles Girão
Presidente da Direção 

da Delegação de Coimbra

FO
TO

 P
RE

SI
DÊ

NC
IA

 D
A 

RE
PÚ

BL
ICA

FOTOS DELEG. COIMBRA



JUL 2017 10 

NOTÍCIAS  O NOSSO ELO DE UNIÃO DESDE 1974

Escola Secundária do Lumiar

“Moralidade  
da guerra”   
em discussão  
de Filosofia

Os alunos do 10º A da Escola Secundária do Lumiar, 
em Lisboa, promoveram um encontro com a ADFA 
para discutir a “Moralidade da guerra”, no âmbito 
do encerramento do ano letivo, na área de Filosofia.
Naquela que foi a última aula de Filosofia deste ano 
escolar, a turma encerrou as temáticas de Filoso-
fia com uma matéria que suscitou várias questões: 
“será que a guerra é sempre injusta e que matar é 
sempre injusto?”; “será que por vezes há razões po-
líticas/morais/humanas, para iniciar uma guerra?”.
A turma era formada por 29 alunos, com uma mé-
dia etária de 15 anos, alguns portugueses de origem 
africana, e outros de origem oriental, da República 
Dominicana e da Ucrânia. Mostraram-se muito in-
teressados no tema e questionaram o presidente da 
ADFA, José Arruda, que falou sobre a Associação, a 
Guerra Colonial e sobre os deficientes militares e os 
vários enquadramentos do conflito de onde voltou 
gravemente ferido. Os alunos e professores presen-
tes esperavam e gostaram do testemunho sobre a 

realidade dos factos vividos pelo então jovem e ago-
ra veterano José Arruda.
No final desta iniciativa, que a ADFA considera “mui-
to importante” e um “exemplo do que pode fazer-se 
noutras escolas por todo o País”, o presidente Arruda 
deixou um exemplar do livro “Deficientes das Forças 
Armadas – A Geração da Rutura” e medalhas come-
morativas da Associação, entregues ao aluno delega-
do de turma, no meio de uma salva de palmas.

Exposição  
“Racismo     
e Cidadania”
Estará patente no Padrão dos Descobrimentos, em 
Belém, Lisboa, entre 16 de julho e 30 de agosto a 
exposição “Racismo e Cidadania” que, segundo a 
organização, “mostra duas realidades interligadas, 
o racismo, entendido como preconceito em relação 
a descendência étnica combinado com ação discri-
minatória, e a cidadania, entendida como direito 
de residência, trabalho e participação política num 
determinado país, envolvendo igualmente deveres 
e responsabilidades”. Para a organização, “a tensão 
entre exclusão e integração não está apenas no cen-
tro da exposição, mas também na ordem do dia”. O 
caso português está no centro da exposição, com 
imagens do século XVI à actualidade.
As visitas guiadas são presenciais, com recurso a 
audiodescrição e estão organizadas para uma du-
ração de 1h15. São previamente marcadas (com 48 
horas de antecedência) e estão sujeitas a confirma-
ção. As inscrições, para um máximo 16 participan-
tes por grupo de visita, são feitas para o número 213 
031 950 ou para o endereço info@padraodosdesco-
brimentos.pt.
O preço por pessoa é de 2,00 euros para visita nas 
seguintes datas e horários: 28 de junho, quarta-fei-
ra, 10h00; 16 de julho, domingo, 10h00; 26 de julho, 
quarta-feira, 10h00; 20 de agosto, domingo, 10h00; 
30 de agosto, quarta-feira, 10h00.
Esta é a primeira vez que o Padrão dos Descobri-
mentos utiliza o recurso de audiodescrição no sen-
tido de tornar a exposição mais acessível a pessoas 
com deficiência visual.

Violências e discriminações versus direitos

Jornadas    
“As mulheres   
e a deficiência”

No dia 27 de junho, a ADFA participou nas Jornadas 
“As mulheres e a deficiência: violências e discrimi-
nações versus direitos” que tiveram lugar no Centro 
de Informação Urbana de Lisboa (CIUL), numa or-
ganização do Movimento Democrático das Mulheres 
(MDM). A iniciativa teve com o principal objetivo a 
promoção do debate sobre questões relacionadas 
com a discriminação das mulheres portadoras de 
deficiência. “A violência contra as mulheres constitui 
crime e uma violação dos direitos humanos. Segun-
do dados do relatório do Observatório da Deficiência 
e Direitos Humanos (2014) uma em cada duas mu-
lheres com deficiência é vítima de violência (inclusi-
ve abuso sexual)”, salientou o Movimento, que quer 
sensibilizar as mulheres portadoras de deficiência, as 
famílias e organizações de pessoas com deficiência, 
bem como autarquias, entidades públicas e privadas 
para a problemática específica do peso da deficiên-
cia que recai sobre as mulheres.
As Jornadas repartiram-se por dois eventos, realiza-
dos em 31 de maio, no Auditório do Edifício Sede do 
Poder Local do Feijó, Almada, e no CIUL – Auditório 
Picoas Plaza, em Lisboa.
A ADFA foi representada no evento de Lisboa pelo 
presidente da DN, José Arruda, e pela assessora 
para a Política Social, Natércia Raposo.
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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

Caderno Reivindicativo da ADFA (III)

Meio de Prova do Grau 
de Desvalorização dos
Deficientes Militares

A 
Autoridade Tributária, bem como outras entidades, têm 
colocado obstáculos aos deficientes militares, no que 
concerne à prova do grau de incapacidade, para frui-
ção de direitos, nomeadamente sociais e económicos, 
exigindo-lhes a apresentação do atestado médico de in-

capacidade multiuso, procedimento que a ADFA entende não estar 
correto, uma vez que o meio de prova se efetiva pela apresentação do 
cartão emitido pelo respetivo ramo das Forças Armadas.
O DL 43/76, de 20JAN, “estatuto” dos Deficientes das Forças Armadas 
(DFA), prevê que estes possam fruir de direitos mediante a apresen-
tação do cartão de DFA, que atesta o grau de incapacidade de que o 
mesmo é portador.
Prevê o n.º 1, do art.º 6.º, que “(…), os militares serão presentes às jun-
tas de saúde de cada ramo das forças armadas, que julgarão da sua 
aptidão para todo o serviço ou verificarão a diminuição permanente, 
(…), exprimindo-a em percentagem de incapacidade.”
A todos os DFA “(…) é concedido um conjunto de direitos de natureza 
social e económica, na dependência da sua percentagem de incapaci-
dade”, materializado no uso do cartão de DFA que “(…) destina-se a 
consignar o conjunto de direitos de natureza social e económica que, 
em função da percentagem de incapacidade, são próprios de cada 
DFA, devendo ser exibido pelo portador sempre que solicitado, a fim 
de se evidenciar ou demonstrar a legalidade do uso ou gozo desses di-
reitos”, sendo o mesmo emitido pelo respetivo ramo das Forças Ar-
madas a que pertence o militar.
Alguns dos direitos reconhecidos aos DFA são extensíveis aos Gran-
des Deficientes das Forças Armadas (GDFA) e Grandes Deficientes 
do Serviço Efetivo Normal (GDSEN), com as devidas adaptações.
Para além dos direitos consignados no DL 43/76, há ainda a destacar 
que para efeitos da isenção do imposto sobre veículos o grau de inca-
pacidade do DFA “(…) é fixado pela junta médica militar”, documen-
to este emitido pelos serviços das Forças Armadas, sendo junto, para 
efeitos daquele procedimento, não só a declaração de incapacidade 
como também cópia do cartão de DFA, entre outros documentos.
Ainda no âmbito desta legislação, para efeitos da isenção do imposto 
único de circulação, o DFA, GDFA ou GDSEN terá que fazer a prova 
do grau de incapacidade (no caso 60% ou mais), através da apresen-
tação do cartão de DFA, GDFA ou GDSEN.
No âmbito das taxas moderadoras, estão isentos destas “os militares e 
ex-militares das Forças Armadas que, em virtude da prestação do ser-
viço militar, se encontrem incapacitados de forma permanente”, cuja 
comprovação se faz pela apresentação do cartão de DFA, Deficiente 
Civil das Forças Armadas, GDFA, GDSEN ou cartão de pensionista 
com pensão de invalidez.
Decorre do exposto que os deficientes militares fazem prova do grau 
de incapacidade de que são portadores mediante a apresentação dos 
respetivos cartões emitidos pelos serviços competentes dos ramos 
das Forças Armadas.
Não obstante este procedimento, os deficientes militares que sejam 
portadores de incapacidade, atribuída pelas competentes juntas mi-
litares dos ramos das Forças Armadas, com grau de desvalorização 
inferior ao atribuído pelas juntas médicas constituídas no âmbito do 
DL 202/96, de 23OUT, e pretendam usufruir deste maior grau de in-
capacidade, fazem a prova do mesmo mediante a apresentação do 
atestado médico de incapacidade multiuso (não estão na qualidade 
de deficiente militar).
Não vale com isto dizer que o atestado médico de incapacidade mul-
tiuso substitui a avaliação realizada pelas competentes juntas médi-
cas dos ramos das Forças Armadas. Aliás, o n.º 1, do art.º 2.º, do DL 
202/96 prevê esta exceção ao estatuir que “sem prejuízo das compe-
tências específicas das juntas de saúde dos ramos das Forças Arma-
das”. Este procedimento é o que resulta da lei e que está instituído há 
vários anos, sendo regularmente praticado e aceite.
Do que antecede, entende a ADFA que a prova do grau de desvalori-
zação, no caso dos deficientes militares se efetiva pela apresentação 
do cartão de deficiente, emitido pelos competentes ramos das Forças 
Armadas.
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Associação solidária     
com vítimas dos incêndios
Os incêndios florestais que vitimaram 64 cidadãos e 
que atormentaram populações dos concelhos de Pe-
drógão Grande, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vi-
nhos, Alvaiázere, Penela e Góis chocaram todo o País.
A ADFA já manifestou publicamente a sua solidarie-
dade face à tragédia humana que deixará marcas ines-
quecíveis que urge acompanhar com apoio psicoló-
gico e com a criação de um projecto de reabilitação 
das zonas afetadas. A Associação, como organização 
não-governamental de utilidade pública, composta 

por deficientes militares que sabem bem o que é estar 
em combate sem apoio psicológico e em dificílimas 
condições humanas, afirma que “a solidariedade não 
pode ser uma palavra vã”. A ADFA saúda “o grande es-
forço dos bombeiros, soldados da Paz, que, com a co-
laboração das nossas Forças Armadas, tudo têm feito 
para que a segurança seja mantida e sentida por todos 
os Portugueses”, salientando ainda que “é preciso es-
tar alerta pois os riscos inerentes ao combate aos in-
cêndios florestais são elevados”.

ADFA apresenta condolências

Militar português morto no Mali
A ADFA, em solidariedade com a família do sargento-
-ajudante Gil Paiva Benido, militar do Exército Portu-
guês morto num ataque terrorista em Bamako, capital 
do Mali, durante uma missão da União Europeia, apre-
sentou ao ministro da Defesa Nacional o seu sentido pe-
sar. “A Associação lamenta o falecimento do militar SAJ 
Gil Fernando Paiva Benido, no Mali, resultante das cir-
cunstâncias da condição militar”, salientou José Arruda, 
presidente da ADFA. A Associação solicitou ao Gabinete 
do ministro que a mensagem “seja endereçada à família 
enlutada, com as nossas sentidas condolências, neste 
momento de dor e sofrimento”.

A ADFA esteve representada pela Delegação do Por-
to nas exéquias fúnebres do militar natural de Va-
longo, junto da família e dos representantes da Ins-
tituição Militar, disponibilizando apoio.
O Presidente da República e Comandante Supremo 
das Forças Armadas apresentou condolências aos 
familiares do militar, em nome do povo português.
O Chefe do Estado afirmou que “a melhor homena-
gem que saberemos prestar será continuar firmes 
e determinados em combater o avanço do terro-
rismo, defendendo, valorizando e promovendo os 
valores democráticos da liberdade e do Estado de 

Direito em que se funda Portugal e a União Euro-
peia” e igualmente manifestou o seu pesar e solida-
riedade “a todos aqueles que sentem com maior dor 
a perda abrupta do seu camarada e amigo”.
O ministro da Defesa Nacional, José Azeredo Lopes, 
visitou, juntamente com o chefe do Estado-Maior 
do Exército, general Rovisco Duarte, a família do 
militar falecido, para prestar os seus sentimentos e 
solidariedade nesta hora de sofrimento.
Atualmente, Portugal tem no Mali uma Força Na-
cional Destacada de 10 militares a prestar serviço 
na missão da União Europeia.

Reunião do Conselho de Executivos
O Conselho de Executivos da ADFA, que reúne os 
Órgãos Sociais Nacionais e os presidentes de todas 
as delegações, realizou uma reunião no dia 20 de 
junho último, no Auditório Jorge Maurício, na Sede 
Nacional, em Lisboa. Para além da ratificação da ata 
e parecer do Conselho de Executivos de 22 de fe-
vereiro de 2017, da agenda de trabalhos constaram 
os seguintes pontos: Análise da execução orçamen-
tal do 1º semestre – fluxo da tesouraria da Direção 
Nacional; Representação e direitos; Análise das 
ações desenvolvidas no âmbito do 43º aniversário 
da ADFA como o jantar de aniversário no dia 13 de 

maio e espetáculo de Pedro Barroso, sessão solene 
no dia 15 de maio, presidida pelo ministro da Defe-
sa Nacional, cerimónia de lançamento do livro da 
ADFA “Deficientes das Forças Armadas – a geração 
da rutura”, no dia 30 de maio, presidida pelo Pre-
sidente da República e Aniversário das delegações.
Em cima da mesa estiveram também as jornadas 
associativas sobre o presente e futuro da ADFA 
cuja realização está prevista para o mês de setem-
bro deste ano; a definição de uma estratégia para a 
divulgação do livro da ADFA na Sede e Delegações, 
entre outros assuntos de carácter associativo.

4º Fórum    
de Cidadania
A ADFA vai participar no 4º Fórum de Cidadania, a 
decorrer no próximo dia 8 de julho, na Reitoria da 
Universidade de Lisboa. 
O presidente da DN representará a Associação no 
evento.
Para a ADFA o exercício da plena cidadania evidên-
cia-se como “grande conquista da Revolução de 
Abril”.
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Audiência no MDN

Secretário de Estado recebe ADFA em 5 de julho
A ADFA será recebida pelo se-
cretário de Estado da Defesa 
Nacional, Marcos Perestrello, 
no próximo dia 5 de julho, 
em Lisboa, nas instalações do 
Ministério da Defesa Nacio-
nal.
A reunião foi agendada por 
solicitação da Associação, 
logo após a Assembleia-Geral 

Nacional, realizada em 25 de 
março último, em Santa Ma-
ria da Feira.
Serão abordadas questões de 
âmbito legislativo que estão a 
ser acompanhadas e tratadas 
pelo Gabinete do governante, 
pretendendo a ADFA apre-
sentar pessoalmente o docu-
mento “Somos a exceção das 

exceções. Somos a prioridade 
das prioridades”, aprovado 
esmagadoramente pelos as-
sociados e “sobre o qual foram 
criadas expetativas quanto ao 
seu desenvolvimento e solu-
ção”.
A reunião já agendada “tem 
bem presente a audiência que 
concedeu em 7 de fevereiro 

deste ano, que constituiu um 
momento assinalável na rela-
ção institucional entre a ADFA 
e o Ministério da Defesa Na-
cional, pela vontade política 
demonstrada no encaminha-
mento de todo o processo de 
reabilitação e inclusão dos 
deficientes militares”, resume 
a Direção Nacional.

Políticas de Inclusão das Pessoas com Deficiência

APD e ADFA na Comissão 
A ADFA foi convidada, como a APD, para integrar a 
Comissão de Políticas de Inclusão das Pessoas com 
Deficiência, “após pronúncia das entidades” e “en-

quanto representantes das organizações não-go-
vernamentais de âmbito nacional de representação 
genérica da deficiência”, segundo informação do 

Instituto Nacional para a Reabilitação, em men-
sagem do seu presidente do Conselho Diretivo, 
Humberto Santos.

Observatório da Deficiência e Direitos Humanos
A ADFA vai integrar a Comissão Executiva do II En-
contro ODDH, cuja realização está prevista para 13 
de dezembro deste ano. No próximo dia 3 de julho 
ocorrerá a primeira reunião da Comissão Executiva 
para preparação do evento.

No dia 5 de junho, no Instituto Superior de Ciên-
cias Sociais e Políticas, em Lisboa, teve lugar a re-
união do Conselho Consultivo do Observatório da 
Deficiência e Direitos Humanos (ODDH), fazendo 
o balanço sobre o Simpósio Comemorativo dos 10 

anos da Convenção sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência; preparando o Plano de Atividades 
para 2017; entre outras informações. O presidente 
da DN e a assessora de Política Social representa-
ram a ADFA.

Visita à ADFA do Inspetor-Geral da Defesa Nacional
No dia 21 de junho, a ADFA recebeu a 
visita de cumprimentos do inspetor-
-geral da Defesa Nacional, MGEN Es-
perança da Silva.
O novo inspetor-geral da Defesa Nacio-
nal tomou posse em 10 de maio, numa 
cerimónia realizada no Ministério da 
Defesa Nacional, em Lisboa, na qual a 
ADFA esteve representada pelo presi-
dente da Direção Nacional, José Arruda.
O ministro da Defesa Nacional, José 
Azeredo Lopes, destacou importância 
estratégica da Inspeção-Geral da De-
fesa Nacional e referiu que “necessita-
mos do seu contributo decisivo num 
processo de accountability, perante o 
Estado e perante os cidadãos, que de-
sejamos aprofundar permanentemen-
te com as nossas políticas e as nossas 
acções”, destacando o organismo por 

ser “uma peça fundamental na garan-
tia de transparência e na responsabi-
lização perante os diversos atores in-
ternos e externos e, em última análise, 
perante os portugueses”.
Com 59 anos de idade e 39 de serviço, 
o MGEN Esperança da Silva, na situa-
ção de reserva desde 2016, desempe-
nhava até à presente data, a função de 
assessor do chefe do Estado-Maior do 
Exército na área do reequipamento, 
que acumulava com a posição de vogal 
do Conselho Superior de Disciplina do 
Exército. Foi comandante da Brigada 
Mecanizada entre 2010 e 2012 e de re-
presentante do comandante supremo 
aliado na Europa, junto do Comité Mi-
litar da Aliança Atlântica, no Quartel-
-General da NATO em Bruxelas, entre 
2013 e 2016.

HORÁRIO Terças-Feiras, Quintas-feiras e sábados, 
das 14h30 às 18h00

TELEFONE – 252 322 848 ou 252 376 323 | TELEMÓVEIS 
– 919 594 318 ou 919 594 499 ou 919 594 510

GPS – 41º 22’04.90’’ N 8º 32’56.42’’0

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

Museu da Guerra Colonial, Parque Comercial Discount
Rua dos Museus, Ribeirão – Vila Nova de Famalicão
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Práticas para um estilo de vida saudável

Respirar e alongar

C
ada vez mais existe 
um número cres-
cente de pessoas que 
se preocupam em se 
manterem saudá-

veis e prevenir certas doenças. 
Diariamente deveríamos cuidar 
do nosso corpo, da nossa mente, 
do nosso coração e dos relacio-
namentos com as pessoas.
A questão da falta de tempo 
jamais deveria ser a justifi-
cação para não cuidarmos da 

nossa saúde. Podemos compa-
rar o nosso corpo a um jardim 
que necessita de água para so-
breviver, pois de outro modo, 
se não existir água suficiente 
para o nutrir, o jardim irá secar 
e morrer mais rapidamente.
O processo de prevenção da 
doença passa por termos há-
bitos de vida saudáveis diaria-
mente. A longo prazo o corpo 
agradece e irá sentir-se mais 
revitalizado.

Ter hábitos saudáveis significa 
termos uma rotina diária para 
cuidar de nós.
Deveríamos acordar com a 
natureza, ou seja antes de o 
sol aparecer. Beber um copo 
de água morna e começar o 
nosso dia num local tranquilo, 
sem que ninguém interrom-
pa, de preferência sentado 
no chão, ou mesmo numa ca-
deira, com a coluna alinhada 
com a cabeça, comece por fe-

char os olhos e concentre-se 
na sua respiração e sinta-a o 
ar a entrar e a sair das narinas, 
sinta presente a grande dádiva 
que possui de respirar. Todos 
os dias de manhã tire nem que 
sejam cinco minutos do seu 
tempo para se concentrar em 
si e meditar. 
A prática de exercício físico, 
caminhadas ou yoga é impor-
tante para manter a saúde do 
corpo, ter mais flexibilidade, 

mais amplitude dos movi-
mentos, previne problemas 
posturais e reduz tensões 
musculares. Alongar diaria-
mente é muito benéfico para 
o corpo, mas sem ultrapassar 
os seus limites.

Ana Catarina Silva, 
terapeuta formada em 

Medicina Tradicional Chinesa 
pelo Instituto 

Português de Naturologia

“Super alimentos: o que significa e alguns exemplos”

A 
designação de Super Ali-
mento é relativamente 
recente, embora já se te-
nha tornado popular. Diz 
respeito a alimentos que 

contêm uma concentração elevada de 
nutrientes essenciais, enzimas e/ou 
compostos biologicamente ativos com 
efeito antioxidante, que protegem a 
saúde.
Neste contexto, seguem alguns exem-
plos de Super Alimentos:

Hortaliças de folha verde: contêm 
fibra, luteína e zeaxantina (espinafres 
e couve), sulforafano (brócolos), en-
zimas vegetais, clorofila (antioxidante 
que atua na formação de glóbulos ver-
melhos), vitaminas e minerais que lhes 
confere o estatuto de Super Alimentos, 
com efeito positivo na saúde cardio-
vascular e gastro intestinal, além de 
protegerem contra o cancro.

Algas: contém quantidades apreciá-
veis de fucoxantinas, um carotenoide 
com elevada capacidade antioxidante. 
A Espirulina, uma microalga de água 
doce, tem-se destacado devido ao teor 
em proteínas de alto valor biológico 
(AVB), fornecendo ainda ácidos gor-

dos ómega-3, vitaminas do complexo 
B, vitamina C, A (betacaroteno), D, E e 
K, potássio, cálcio, cobre, ferro, fósforo, 
magnésio, clorofila e xantofila.

Iogurte: leite fermentado pelas bacté-
rias Lactobacillus bulgaricus e Strepto-
coccus thermophilus, que devem estar 
vivas e abundantes para promover os 
seus benefícios gastrointestinais.

Sementes: chia (mucopolissacarí-
deos) e açaí (antocianinas) cujo teor 
em antioxidantes, ácidos gordos óme-
ga-3 e fibra favorecem o bem-estar ge-
ral.

Uva/vinho tinto: rico em resvera-
trol, um composto fenólico presente 
na casca da uva preta, que atua como 
fungicida natural, contribuindo para a 
redução do risco de desenvolvimento 
de aterosclerose.

Nozes: contêm ácido elágico e áci-
dos gordos ómega-3 que se associam 
a baixo risco de desenvolvimento de 
problemas cardiovasculares.

Soja: destaca-se pelo teor em proteí-
nas de AVB, ácidos gordos ómega-3 e 
as isoflavonas que protegem contra o 
cancro da mama e próstata.

Abacate: fonte de ácido oleico (gordu-
ra principal do azeite) com efeito pro-
tetor na saúde cardiovascular, e gluta-
tiona, um poderoso antioxidante que 
reduz os níveis de cortisol.

Leguminosas: grupo de alimentos 
com um excelente perfil nutricional. 
Poderá encontrar informação detalha-
da sobre as leguminosas no artigo do 
Elo intitulado “2016, declarado Ano 
Internacional das Leguminosas pela 
ONU”.

Selecione os Super Alimentos que mais 
apreciar e ingira-os regularmente, no 
âmbito de uma alimentação equilibra-
da, variada e completa.

Se desejar mais informação, esclarecer 
dúvidas ou partilhar a sua opinião so-
bre o tema, envie e-mail para secreta-
ria.porto@adfa.org.pt.

Ângela Henriques
Nutricionista da Delegação 

do Porto

A bicicleta faz parte do trânsito

U
ma das últimas revisões 
do Código da Estrada veio 
alterar uma norma res-
peitante à bicicleta, que 
já existia na Europa, sen-

do recentemente posta em prática em 
Portugal, criando alguns conflitos entre 
ciclistas e condutores de veículos auto-
móveis. Não devo nem quero de modo 
algum apontar culpados, porque não 
há santos neste altar. 
Os veículos automóveis que até aqui ti-
nham prioridade absoluta ao partilhar 
com as bikes  as ruas e estradas em Por-
tugal, agora vêem-se obrigados a ceder 
nalgumas normas, o que não foi aceite 
de bom grado por alguns condutores; 
uns por desconhecimento, outros por-
que se sentem escudados pela viatura 

que conduzem, sendo protagonistas de 
situações agressivas. Por sua vez, a bi-
cicleta, mais vulnerável pela sua fragi-
lidade e características, porque circula 
sobre duas rodas em linha, carece de 
equilíbrio, criando algumas dificulda-
des de manobra ao ciclista, pois, por ve-
zes não é fácil seguir uma trajectória em 
linha reta.  A meu ver, antes das medidas 
que vieram imitar outros países onde 
já existiam condições semelhantes em 
termos de prioridade para bicicletas, 
deveriam ser criadas infra-estruturas 
para a circulação das bicicletas, com a 
construção de ciclovias, ou tracejado 
que defendesse a circulação das bikes, 
porque o que aconteceu foi deitar os 
ciclistas às feras sem condições de de-
fesa. Como já referi, neste altar não há 

santos, pois também temos alguns ci-
clistas que prevaricam, sobretudo quan-
do circulam em grupo nas estradas não 
respeitando as regras. Quero deixar aqui 
o meu reconhecimento àqueles condu-
tores que respeitam e cumprem o Códi-
go da Estrada. Mas também reconheço e 
constato no dia a dia, porque me desloco 
de bike quer na cidade quer na estrada, 
e vejo que muita gente de ambas as par-
tes ignoram as normas do trânsito pon-
do em risco vidas humanas. Quantos de 
nós, seres humanos, que conduzimos 
todos os dias, nos deparamos com as-
neiras e atentados ao Código da Estrada, 
até infracções graves, feitas pelo condu-
tor que segue à nossa frente ou se cruza 
connosco? Grande parte das pessoas ao 
volante deixam de ser quem são, pas-

sando a agressivas e mal-humoradas, ou 
seja, perdem as estribeiras porque têm 
pressa, porque os outros não saem da 
frente, porque já vão atrasadas, enfim, 
toda uma série de situações que põem 
as pessoas num patamar diferente ao 
volante, fazendo com que os problemas 
do trânsito não fiquem só pelos proble-
mas entre automóveis e bicicletas. 
Queremos com isto evitar a perda de 
vidas humanas. Lembro que morrem 
centenas de pessoas por ano atropela-
das nas passadeiras. Uma vez que a cor-
da parte sempre pelo lado mais fraco, 
cai sobre o ciclista a situação de risco 
agravado.  Apelo para o bom senso de 
todos. Não queremos continuar a mor-
rer cheios de razão.

 Farinho Lopes
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Associação Nacional dos Prisioneiros de Guerra
A ADFA participou no evento 
realizado pela Associação Na-
cional de Prisoneiros de Guer-
ra (ANPG), no dia 6 de maio, 
representada pelo vogal da 
DN, associado Luís Pereira. O 
ELO reproduz a mensagem da 
ADFA lida no encontro:
Em nome da ADFA e em espe-
cial do seu presidente, comen-
dador José Arruda, que infeliz-
mente, hoje, por sobreposição 
de tarefas não pode estar aqui 
presente, trago aqui a solida-
riedade de todos os deficien-
tes militares que são o rosto da 

Condição Militar porque foram 
os militares que mais sofreram 
com um regime que acabou 
em 1974, fruto duma guerra a 
que as autoridades políticas 
portuguesas da altura não fo-
ram capazes de pôr fim, pese 
embora os numerosos teste-
munhos das chefias militares 
que consideravam, mesmo 
antes de 1961, que a guerra 
em zonas desprotegidas como 
Goa, Damão Diu, Timor não 
era defensável.
O “orgulhosamente sós” não 
permitiu ter o discernimento 

suficiente para compreender 
que a conjuntura internacio-
nal e a desproporção das for-
ças portuguesa relativamente à 
avalancha militar de homens e 
equipamentos da União India-
na iria transformar os nossos 
militares aí estacionados em 
verdadeiros heróis deixados ao 
abandono pelos governantes 
de Portugal.
Os deficientes militares têm 
bem na memória os antece-
dentes que levaram a cinco 
meses de cativeiro ao sofri-
mento de todos aqueles que 

foram sujeitos às experiências 
e ao seu encerramento nos 
diferentes campos de prisio-
neiros, à destruição física e psí-
quica daqueles que foram en-
volvidos numa guerra injusta.
Mas foram essas experiências e 
o complexo processo de nego-
ciações que influenciaram as 
transformações que o regime 
politico então vigente sofreu, 
nomeadamente através da 
consciencialização e da rutura 
do poder militar com o poder 
político que culminou muito 
anos depois, ao fim do regime 

do Estado Novo e à transição 
para um novo regime político.
Por isso, hoje, 55 anos depois 
desse nefasto acontecimento, 
os deficientes militares que, 
hoje a ADFA congrega, e que 
noutras frentes de batalha - 
Guiné, Angola, Moçambique 
- também foram vítimas duma 
guerra injusta, prestam home-
nagem e não esquecem os he-
róis de 1961 e deixam o seu tri-
buto de solidariedade a todos 
aqueles camaradas que foram 
feitos prisioneiros da Guerra 
na Índia.

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

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

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

   

AUDI.......................................................................... Preço Base Preço V. Publico
AUDI A 1 SPORTBACK

1.0 TFSI Sport  95 cv 16.724,00 20.860,00
1.4 TFSI  S tronic Sport 95 cv 18.669,87 23.310,00
1.4 TDI 90 Sport cv 17.402,46 23.660,00
1.4  TDI S Tronic Sport 90 cv 19.141,11 26.110,00
1.6 TDI 116 cv 16.507,63 23.750,00
1.6 TDI 116 cv S Tronic 18.362,44 26.200,00
1,6 TDI 116 cv Sport 17.808,45 25.350,00
1.6 TDI 116 cv S Tronic Sport 19.663,26 27.800,00

AUDI A 3 SPORTBACK
1.0 TFSI Sport  115 cv 23.130,80 38.840,00
1.0 TFSI Sport S tronic 115 cv 23.436,36 29.190,00
2.0 TFSI Sport  quattro 310 cv 39.072,39 56.240,00
1.6 TDI 110 cv 21.159,19 29.640,00
1.6 TDI Sport 110 cv 22.155,27 31.540,00
1.6 TDI Base S Sport 110 cv 22.988,46 31.890,00
1.6 TDI Sport S tronic 110 cv 24.327,43 33.790,00
2.0 TDI Base 150 cv 24.404,07 36.340,00
2.0 TDI Sport 150 cv 25.743,04 38.240,00
2.0 TDI Base S tronic 150cv 25.478,95 38.590.00
2.0 TDI Sport S tronic 150 cv 26.817,93 40.490,00
2.0 TDI  Base S Tronic quattro 184 cv 29.441,28 44.390,00
2.0 TDI Sport  S. Tronic quattro 184 cv 30.529,70 46.290,00

AUDI A3 LIMOUSINE
1.0 TFSI Sport  115 cv 22.439,75 27.990,00
1.6 TDI Sport 110 cv   21.464,21 30.690,00
1.6 TDI Sport S. Tronic 110 cv 22.297,40 31.040,00
2.0 TDI Sport  150 cv 25.051,98 37.390,00
2.0 TDI Sport  S tronic 150 cv 26.126,87 39.640,00
2.0 TDI  Sport S Tronic quattro 184 cv 28.750,22 43.540,00

AUDI A 4 LIMOUSINE
1.84TFSI 150 cv 30.079,65 39.310,00
2.0 TDI 150 cv 29.514,73 41.120,00
2.0 TDI 150 cv Sport 31.488,91 44.970,00
2.0 TDI 150 cv S Tronic 31.163,70 44.570,00
2.0 TDI 150 cv S Tronic Sport 33.343,62 47.420,00
2.0 TDI 190 cv Sport 33.057,63 47.490,00
2.0 TDI 190 cv S Tronic Sport 35.323,82 49.940,00
2.0 TDI 190 cv S.Tronic quattro Sport 37.689,28 53.440,00 
3.0 TDI V6  272 cv quattro tiptronic Sport 44.057,00 69.250,00

AUDI A 4 AVANT
2.0 TFSI 122 cv 29.256,67 42.140,00
2.0 TDI 150 cv 30,513,30 43.770,00
2.0 TDI S Tronic 150cv 32.368,01 46.220,00
2.0 TDI 190 cv 32.526,68 47.090,00
2.0 TDI S Tronic 190 34.861,45 49.540,00
2.0 TDI 190 cv 32.374,93 47.160,00
2.0 TDI  quattro S. Tronic 190 cv 37.226,92 53.040,00
3.0 V6 TDI quattro S tronic 42.576,02 70.340,00

AUDI A 5 SPORTBACK
2.0 TDI 150 cv 31.040,98 45.600,00
2.0 TDI 150  cv Multitronic 33.045,56 48.150,00
2.0 TDI  190 cv 32.460,21 47.430,00
2.0 TDI 190 Multitronic 34.492,73 49.930,00
2.0 TDI 190 quattro 34.556,46 51.430,00
2.0 TDI 272 cv quattro tiptronic Sport 35.524,28 53.930,00
Audi A 5 Sportback Business Line 44.637,97 70.900,00
2.0 TDI 150 cv 34.183,26 49.465,00
2.0 TDi 150 cv Multitronic 36.187,85 52.015,00

2.0 TDI 190 cv 35.602,48 51.295,00
2.0 TDI 190 cv Multitronic 37.635,00 53.795,00
2.0 TDI 190 cv quattro S tronic 38.666,55 57.795,00

AUDI Q3 PI
2.0 TDI 150 cv 27.487,08 41.060,00
2.0 TDI 150 cv Sport 29.174,60 43.220,00
2.0 TDI 150 cv  quattro Sport 29.843,38 45.820,00
2.0 TDI 150 cv S tronic quattro Sport 31.368,45 48.070,00

AUDI Q 5
2.0 TDI 150 cv 31.953,56 48.420,00
2.0 TDI 150 cv quattro 32.888,90 52.420,00
2.0TDI 190 cv quatro S tronic 37.929,33 59.660,00

AUDI A6
2.0 TDI 150 cv 35.655,56 50.940,00
2.0 TDI 150 S tronic 38.116,88 53,630,00
2.0 TDI 190 37.314,10 52.980,00
2.0  TDI 190 S tronic 39.824,19 55.730,00
2.0 TDI 190 quattro S tronic 41.628,43 60.130,00
Audi TT Coupé
2.0 TDI  170 cv quattro 32.511,72 51.375,00
2.0 TDI 170 cv quattro S tronic 33.880,70 53.820.00
VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN................................ Preço Base Preço V. Publico
POLO

1.0 60 cv TRENDLINE 5 Portas 12.436,06 15.678,95
1.0 TSI 95 cv BLOUEMOTION 5 Portas 14.106,18 17.627,41
1.2 TSI DSG 90 cv AUVEI 5 Portas 15.912,47 20.325,54
1.4I TDI 75 cv Trendline 5 Portas 14.808,13 20.321,25
1.4I TDI 90 cv CROSS GPS  5 Portas 17.500,87 24.094,59
1.4I TDI  90 cv AUVEI 5 P 16.267,79 22.116,63
1.4I TDI DSG 90 cv AUVEI 5 P 17.700,20 23.978,37
1.4 TDI 105 cv  Highline 5 P 17.547,93 23.865,99

GOLF 
1.0 TSI  115 cv Trendline 5 Portas 18.903,02 23.550,66
1.0 TSI  115 cv GPS EDITION 5 Portas 19.698,93 24.529,62
1.0 TSI DSG  115 cv BlueMotion GPS EDITION 5 Portas 21.228,10 26.410,50
1.6 TDI  90cv Trendline 5 Portas 19.141,93 27.329,57
1.6 TDI 90 cv Confortline 5 Portas 19.895,23 28.256,13
1.6 TDI 110 cv GPS EDITION 5 Portas 20.213,59 28.647,70
 1.6 TDI  110 cv Highline 5 Portas 22.482,28 31.438,20
1.6 TDI DSG 110 cv Trendline 5 Portas 20.756,33 29.399,63
2.0 TDI 150cv  Confortline 5 Portas 24.008,94 36.193,50
2.0 TDI DSG 150cv Conforttline 5 Portas 25.051,79 38.151,03
2.0 TDI DSG 150 cv 5 Portas Highline      27.002,10 40.718,62
2.0 TDI 184 cv  GTD 5 Portas 30.174,50 44.198,90

GOLF VARIANTE 
1.4  TSI 150 cv Confortline 21.783,68 28.996,14
1.4  TSI 150 cv Highline 23.642,49 31.394,39
1.6 TDI 90 cv Confortline 21.452,77 30.256,26
1.6 TDI 110 cv GPS EDITION 21.358,75 30.309,32
1.6 TDI DSG 110 cv GPS EDITION 22.818,98 32.274,11
2.0 TDI DSG 150 cv HIGHLINE 27.637,13 40.909,23
2.0 TDI  DSG 150cv Confortline 26.824.92 40.500.68
2.0 TDI 184 cv GTD 31.539,01 45.961,61
2.0 TDI DSG 184 cv GTD 31.981,47 47.703,61

JETTA
2.0 TDI 110 cv Confortline 18.498,47 29.246,92
2.0 TDI  DSG7 110 cv Confortline 19.929,88 30.923,20
2.0 TDI  DSG7 110 cv Highline 20.802,25 32.249,27

2.0 TDI 150 cv Confortline 21.957,90 33.417,66
2.0 TDI DSG7 150 cv Confortline 23.158,67 35.822,50
2.0 TDI DSG7 150 cv Highline 24.031,06 37.148,60

PASSAT
1.6 TDI 120cv Confortline  25.075,12 34.964,80
1.6 TDI DSG 120cv Confortline 26.884,45 37.021,57
2.0 TDI 150cv Confortline 25.358,87 37.600,85
2.0 TDI DSG 150cv Confortline 26.617,25 39.992,20
2.0 TDI 190 cv Confortline 26.439,12 38.929,56
2.0 TDI DSG 190cv Confortline 27.515,55 41.265,81
2.0 TDI DSG 190cv Highline 30.215,55 44.586,81
2.0 TDI DSG 240cv 4Motion Highline 35.308,90 55.186,16

VOLKSWAGEN CC
2.0 TDI 150 cv BlueMotion Technology  29.059,75 43.165,18
2.0 TDI DSG 150 cv BlueMotion Technology 30.063,67 45.718,88
2.0 TDI 184 cv BlueMotion Technology 31.006,49 46.878,55
2.0 TDI DSG 184 cv BlueMotion 32.991,41 49.881,25

PASSAT VARIANT
1.6 TDI 120cvConfortline 26.318,25 36.662,56
2.0 TDI 150cv Confortline 26.543,44 39.142,23
2.0 TDI 4MOTION 150 cv  ALLTRACK 28.340,05 44.160,08
2.0 TDI DSG 150cv Confortline 27.434,11 41.249,99
2.0 TDI DSG 190cv Confortline 27.674,60 40.702,26
2.0 TDI 190 cv Highline 30.303,34 43.935,61
2.0 TDI DSG 4MOTION 240cv HighIine 35.759,33 56.156,30

VOLKSWAGEN TIGUAN
2.0 TDI 115 cv  Confortline 24.467,24 35.403,66
2.0 TDI 150 cv Confortline 24.993,68 38.740,06
2.0 TDI 150 cv Highline 26.460,17 40.918,00
2.0 TDI DSG 150 cv Confortline 26.031,50 40.764,91
2.0 TDI DSG 150 cv Highline 27.675,99 43.161,79
2.0 TDI DSG  Motion 150 cv Highline 26.527,85 45.639,40
2.0 TDI DSG  Motion 190 cv Highline 27.598,77 46.956,01
2.0TDI DSG Motion 240 cv 29.290,39 49.661,48

VOLKSWAGEM  SHARAN
2.0 TDI Blue TDI 150 cv Confortline 33.431,87 45.774,94
2.o TDI Blue TDI 150 cv Highline 35.007,71 47.891,70
2.0 TDI DSG6 Blue TDI 150 cv Confortline 34.765,32 47.976,33
2.0 TDI DSG6 Blue TDI 150 cv Highline 36.399,07 50.079,39
2.0 TDI Blue TDI 184 cv Confortline 43.605,01 47.966,24
2.0 TDI BLHE TDI 184 cv Highline 36.236,19 50.066,13
2.0 TDI DSG6 Blue TDI 184 cv Confortline 36.331,61 50.089,95
2.0 TDI DGS6 Blue TDI 184 cv Highline 37.965,36 52.193,01

VOLKSWAGEN TOURAN 7 LUGARES
2.0 TDI 150 cv Confortline 24.771,83 37.973,91
2.0 TDI 150 cv Highline 26.492,76 40.175,01
2.0 TDI DSG 150 cv Confortline 26.875,05 40.672,91
2.0 TDI DSG 150 cv Highline 28.176,10 42.460,28
2.0 TDI DSG 190 cv Highine 30.774,43 45.843.31

VOLKSWAGEN  BEETLE
2.0 TDI 110 cv BEETLE DESIGN 20.400,92 31.839,99
2.0 TDI DSG 110 cv BEETLE DESIGN 21.474,15 33.582,03
2.0 TDI 150 cv BEETLE R-LINE 23.160,52 35.993,48
2.0 TDI DSG 110 cv BEETLE DESIGN 22.941,37 36.397,20

VOLKSWAGEN ELÉTRICOS
e.Golf 115 cv e Golf carga normal AC e rápida 
DC, 100% Elétrico 5 Portas 32.294,75 39.729,68

Golf GTE Plug-in 204 cv GTE Plug-in Hybrido 5 Portas 35.069,10 43.569,28
Passat Limousine GTE Plug-in 218 cv GTE      
Plug-in Hybrid 5 Portas 37.759,02 46.877,88

Passat Variant GTE Plug-in 218 cv GTE Plug-in Hybrid 40.177,82 49.853,01

SKODA................................................................ Preço Base Preço V. Publico

FABIA MY 17
1.2  TSI Ambition 110 cv Cx 5V 13.199,14 16.996,80
1.2  TSI Style 110 cv Cx 5V 13.891,35 17.848,20
1.2 TSI DSG Ambition 110 cv Cx 7 14.666,83 19.800,20
1.2 TSI DSG Style 110 cv Cx 7 15.357,74 19.643,20
1.4 TDI Ambition 90 cv Cx 5V 13.246,66 18.525,50
1.4 TDI Style 90 cv Cx 5V 15.284,87 21.032,50
1.4 TDI DSG Ambition 90 cv Cx 7V 15.940,23 22.711,30
1.4 TDI Ambition 105 cv Cx 5V 15.123,53 20.884,00
1.4 TDI Style 105 cv Cx 5V  15.814,44 21.733,80

RAPID SPACEBACK 17
1.4 TDI Ambition 90 cv Cx 5V 14.633,17 20.254,38
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 22.002,33
1.4 TDI DSG Style 90 cv Cx 7V 16.885,97 23.336,79
1.6 TDI Ambition 115 cv Cx 5V 15.701,24 22.927,33
1.6 TDI Style 115 cv Cx 5V 16.788,75 24.264,97

OCTÁVIA
1.4 TSI 150 cv Style Cx 6v 20.987,05 27.848,40
1.4 TSI 150 cv Style DSG Cx 7V 23.230,80 30.455,90
1.6 TDI 90 cv Style Cx 5V 18.839,30 26.788,60
1.6 TDI 105 cv Style DSG Cx 7V 22.165,30 31.132,70
2.0 TDI 150 cv Style Cx 6V 21.488,70 32.924,90
2.0 TDI 150 cv Style DSG Cx 6V 22.816,00 35.232,30

OCTÁVIA BREAK MY17
1.4 TSI 150 cv Style Cx 6V 21.794,66 28.897,70
1.4 TSI 150 cv Style DSG 7V 24.039,70 31.468,10
1.6I TDI 110 cv Style Cx 5V 21.083,00 29.717,10
1.6I TDI 110 cv Style  DSG Cx 7V 22.860,10 31.987,30
2.0 TDI 150 cv Style Cx 6V 22.296,30 33.833,90
2.0 TDI 150 cv Style DSG Cx  6V 23.849.10 36.503,10
2.0 TDI 184 cv Limo RS 6v 24.567,27 37.386,36
20 TDI 184 cv Limo RS DSG 6v 26.621,75 40.924,07

SUPERB MY 17
1.6 TDI 120 cv Style Greenline Cx. 6v 25.976,24 35.280,56
1.6 TDI 120 cv Style  DSG Cx7V 27.144,11 37.509,67
2.0 TDI 150  cv  Ambition Cx 6V 23.416,24 35.380,12
2.0 TDI 150 cv Style Cx 6V 25.534,23 37.985,25
2.0 TDI 150 cv Style DSG Cx 6V 26.604,89 40.145,70
2.0 TDI 190 cv  Style Cx 6V 27.109,12 39.838,01
2.0 TDI 190 cv  Style Cx DSG  Cx 6v 28.068,31 41.945,70

SUPERB BREAK
1.6 TDI 120 cv Style  Cx 6V 26.287,32 36.793,23
1.6 TDI 120 cv Style DSG Cx 6V 28.135,71 38.729,33
2.0 TDI 120 cv Ambition Cx 6V 24.173,22 36.479,92
2.0 TDI 150  cv  Style Cx 6V 26.470,09 39.305,07
2.0 TDI 150 cv Style DSG Cx 6V 27.477,24 41.415,07
2.0 TDI 190 cv  Style Cx 6V 27.933,50 41.020,71
2.0 TDI 190 cv Style DSG Cx 6V 29.005,46 43.182,75

YETI OUTDOOR
1.6 TDI CR 110 cv Style Cx 5V 20.079,69 32.119,71
1.6 TDI CR 110 cv 4x4 Ambition Cx 6V 19.854,41 35.032,32
2.0 TDI CR 150 cv Style Cx 6V 21.267,53 34.712,55
2.0 TDI CR 150 cv 4x4 Style  Cx 6V 21.020,49 38.053,57
2.0 TDI CR 150 cv 4x4 Style Cx 6V 25.410,89 41.305,54
2.0 TDI CR 145 cv 4x4 Style DSG Cx 6V 25.780,81 44.820,16
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Editorial
A tragédia dos nossos dias Por Direção Nacional

O 
mês de junho fica marcado pela tragédia em 
Portugal. Os incêndios florestais que ator-
mentaram populações dos concelhos de Pe-
drógão Grande, Castanheira de Pera, Figueiró 
dos Vinhos, Alvaiázere, Penela e Góis e a morte 

de um militar do Exército Português destacado e missão no 
Mali chocaram todo o País.
A ADFA já apresentou a sua solidariedade em ambas as situa-
ções. Para a Associação estas tragédias carecem de toda a aten-
ção por parte dos poderes públicos e privados e dos cidadãos.
Perante um panorama desolador, de morte e de sofrimento, 
a ADFA realça que toda a ajuda é valiosa para reparar as gra-
víssimas perdas que tantos portugueses sofrem.
A Associação, composta por deficientes militares que sa-
bem bem o que é estar em combate sem apoio psicológico 
e em dificílimas condições humanas, sublinha fortemente a 
importância da solidariedade e do apoio aos que tudo per-
deram.
Somos tantos os que vimos tombar em combate muitos 
camaradas que morreram ou ficaram gravemente feridos. 
Não podemos deixar de vincar que o apoio psicológico é de 
suma importância para não deixar cair as famílias que so-
freram perdas irreparáveis.
A ADFA manifestou a sua solidariedade e condolências aos 
familiares do militar falecido em Bamako, capital do Mali, 
estando também presente na cerimónia fúnebre, com a Ins-
tituição Militar que lhe prestou derradeira homenagem e 
com a família enlutada. Conhecemos bem demais a dor que 
perpassa neste momento a família do militar Gil Paiva Be-

nido e fomos profundamente tocados pela tristeza provoca-
da pelo supremo sacrifício da perda da sua vida na elevada 
missão militar que desempenhava, integrado no contingen-
te nacional na missão da União Europeia.
A questão humana na tragédia que assolou Portugal nas úl-
timas semanas não se resume apenas à reparação material 
da devastação de pessoas e bens. Não há reparação possível 
para a perda de uma vida humana. Estamos empenhados, 
enquanto organização não-governamental representativa 
dos deficientes militares, em evidenciar a urgência de apoio 
psicológico e da criação de um projeto de reabilitação da 
zona afetada, no rescaldo da gravíssima tragédia dos fogos 
florestais. Não há estatística ou números que quantifiquem 
o nível do sofrimento humano.
Como cidadãos atentos e participativos, tendo como base 
a nossa experiência militar de sofrimento e perda, como 
deficientes de guerra, lamentamos a tragédia e saudamos 
o grande esforço dos bombeiros, soldados da Paz, que, com 
a colaboração das nossas Forças Armadas, tudo têm feito 
para que a segurança seja mantida e sentida por todos os 
Portugueses.
Não nos cabe encontrar responsáveis mas sim evidenciar, 
com toda a veemência, as perdas inultrapassáveis de tantas 
famílias, com cujo sofrimento estaremos sempre solidários.
Assim como não permitimos que a memória de Portugal 
nunca se apague em relação à Guerra Colonial e aos que 
nela sofreram e tombaram, participamos civicamente para 
que o futuro seja melhor, nos ensinamentos que estas gra-
ves situações evidenciam e impõem.

Em todas as Delegações e na Sede Nacional

Livro da ADFA já à venda
Título: Deficientes das Forças Armadas – A Geração da Rutura 
Autor: Associação dos Deficientes das Forças Armadas 
Editor: Edições Parsifal 
ISBN: 978-989-8760-40-1 
1060 Páginas + 112 páginas de extratextos a cores 
Preço: 30,00 euros – Preço para associados: 25,00 euros

O 
livro “DEFICIENTES DAS FORÇAS ARMADAS – A GERAÇÃO DA RUTURA” 
já está disponível para venda em todas as Delegações e na Sede Nacional.
A obra conta a história da ADFA e a luta dos deficientes da Guerra Co-
lonial pelos seus direitos e o prefácio é do Professor Eduardo Lourenço.
Os diversos capítulos deste livro abordam temas tão diversos como os 

efeitos destruidores da Guerra Colonial; a mobilização coletiva dos deficientes das 
Forças Armadas para verem reconhecidos os seus direitos; a organização e implan-
tação nacional da ADFA; as ameaças à coesão associativa e as formas como foram 
superadas; a ação internacional da ADFA; a luta continuada pela plena cidadania e a 
participação ativa na construção de uma sociedade pacífica, estável e mais justa. Já compraste o teu?


