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O novo Imposto Único de Circulação (IUC)

1.º Prémio das XX Jornadas de Terapêutica
Início do Estudo

«Selo do Carro» deixa de existir

A

Dor Fantasma em Amputados de Guerra

O

Através da L 22-A/2007, de 29
de Junho, foi criado o Imposto
Único de Circulação (IUC) que

substitui o Imposto Municipal sobre
Veículos, Imposto de Circulação e Imposto de Camionagem.
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Percepções multisensoriais
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Alunos da Faculdade de Motricidade Humana visitam a sede da ADFA
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4 – São dedutíveis à colecta 25% da totalidade dos
prémios de seguros de vida que garantam exclusivamente os riscos de morte, invalidez ou reforma
por velhice, neste último caso desde que o benefício
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beneﬁciários. A dedução dos prémios de
Editorial
seguros não pode exceder 15% da colecta do IRS.
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Planos Poupança-Reforma
5 – É dedutível à colecta, a título de despesas de acom- (artigo 21.º do EBF)
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te
das
Forças
Armadas
(DL
Voltámos,
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aos Deﬁcientes Militares.
Após
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Policiamento de Proximidade – Idosos em Segurança

C

nota dA redacção

dos nossos direitos. Confrontados com o trabalho
apresentado ao Conselho
Nacional, aprofundámos
a consciência do papel
das ONGs, no contexto
da participação na vida
associativa, como impulso para o verdadeiro
exercício dos direitos,
através de uma maior entrega e de uma reforçada
auto-estima, conﬁrmanos, o passo gigante dado
em 14 de Maio de 1974
ao fundarmos a ADFA,
por isso durante 33 anos
fomos determinados. Vivemos hoje momentos de inquietude e
revolta, face ao tardar das respostas por
parte do Governo em relação às nossas
reivindicações ( IRS, Saúde Militar e
outras ) e de acordo com as orientações

um signiﬁcativo momento da Vida Associativa.
Toda a classe política, ao mais alto nível, reconhece por palavras e gestos a
justeza das nossas reivindicações, por

E o Primeiro-Ministro disse nada

N

ﬁrmou, que “nós somos a excepção das
excepções, a prioridade das prioridade“,
é um alento para a nossa luta que nos
faz acreditar que a Razão está do nosso
lado.

aceitamos que no Portugal
Democrático de hoje, que
também tanto nos deve e
que neste período da nossa
vida sejamos confrontados,
de novo, com mais sacrifícios, mais dor e menos
direitos. É preciso acreditar, ainda, que estas nossas
reivindicações serão resolvidas. Daqui um repto ao
Governo e em particular a
Sua Excelência o Primeiro
Ministro José Sócrates.
Aguardamos por uma audiência, não queremos priviArquivo ADFA
légios, estamos decididos a
continuar a ser solidários,
a aglutinar em torno da ADFA, os Associados e suas Famílias que cada vez
mais conﬁam na nossa Instituição.
Tudo faremos para estar à altura deste
grande desaﬁo.

última hora
O Major-General António Joaquim de Aguiar Pereira Cardoso, Assessor Militar do Primeiro-Ministro visitou a sede da nossa associação e reuniu com a
Direcção Nacional na qual foi informado sobre o Dossiê das Reivindicações da ADFA tendo em conta o pedido de audiência ao sr. Primeiro Ministro, solicitada aquando da audiência com o sr. ministro da Defesa Nacional em 9 de Agosto de 2007.
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Delegação vai comemorar o seu -RmR*RQoDOYHV
aniversário no dia 22 de Junho
de 2008 - Domingo em Mirandela, com o seguinte programa:
0&%DVWRV
&RLPEUD
3RUWR
&DVWHOR%UDQFR
11.30 Horas
— Missa Solene na Igreja da Encarnação,
3RUWR10.00 Horas — Concentração no Auditório Municipal.
3RUWR
—
Apresentação
do
filme
da
cidade
de
Mirandela
junto à Câmara Municipal.
(GLWRULDO
3RUWR
/LYURV
3RUWR
— Visita ao Museu Armindo Teixeira Lopes
12.45 Horas
— Saída Para a Quinta do Pinhal, na Freguesia
3RUWR

11.00 Horas

3RUWR
3RUWR

— Porto de Honra no Bar do Auditório Municipal.
— Descerramento da Placa de Aniversário da ADFA
– Delegação de Bragança, no Monumento
dos Ex-Combatentes.

de Frechas, a 7 Km de Mirandela. Este percurso
será feito de Metropolitano.

— Aos
Associados da Delegação'HVSRUWR
apela-se que façam a sua inscrição
%UHYHVatempadamente, para não causarem transtornos à organização.
'HOHJDÀÎHV

)DULQKR/RSHV
H1ÓFOHRV
Como
sempre este convívio é aberto a qualquer sócio, desde de Bragança aos Açores. Mas o convite especial é feito ao sócio que nasceu em terras trasmon-



tanas,
não são dias. A Delegação vai fazer 33 anos ao serviço dos seus associados e quer continuar muitos
£YRUDa esses dizemos venham à vossa terra, um dia
$r
75 um sócio teu vizinho sem meio de transporte oferece-lhe uma boleia.
;
mais, por isso caro associado comparece e se houver
r(
/LVERD

1RWÆFLDV

2SLQLmR

Nota: As inscrições só serão aceites até ao dia 16 de Junho, dado
que o restaurante não nos facilita as inscrições a partir dessa data.
-RVp0DLD
9LVHX
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(GLWRULDO
3RUWR
Jornadas
de Abril
3RUWR

/LYURV

3RUWR
Os
professores de história da escola EB 2,3/S Ribeiro Sanches, organizaram um
conjunto
3RUWR de actividades – projecções e sonoridades da época – com a intenção de
assinalar
mais um anivérsário sobre
a Revolução dos Cravos, decorrida a 25 de
'HVSRUWR
3RUWR
%UHYHV
'HOHJDÀÎHV
)DULQKR/RSHV

Abril
de
1974.
H1ÓFOHRV
Esta jornada culminou numa palestra apresentada pelo Vice-presidente Lopes
£YRUD
Dias,
que elucidou os jovens presentes sobre o significado
deste acontecimento
$r
75
(;
r
tão/LVERD
importante da História recentes deste país.
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3RUWR
ALMOÇO
CONVIVIO
Dando
3RUWR sequência ao efectuado em
anos
3RUWRanteriores, vai a Delegação de
Coimbra, levar a efeito a comemo3RUWR
ração do seu 34.º Aniversário, com
um Almoço de confraternização, no
dia 28 de Junho 2008 (sábado), no
Restaurante S. Sebastião – Pombal
- que servirá para estreitar e reforçar
os laços de amizade e sã camaradagem entre todos os sócios e respectivas famílias.
Na continuação da descentralização
dos eventos da Delegação, este ano o
convívio será na zona de Pombal.
Estamos certos que para o ano, outra
zona será escolhida.
Para maior segurança e comodidade,
pensamos alugar 1 ou 2 autocarros,

/LYURV

com saída e chegada a Coimbra, junto à Ponte de Santa Clara – Estádio
Universitário – 10H30/18H00.
Inscrições na Delegação ou por telefone – preço por lugar - €5,00.
Restaurante S. Sebastião, Estrada
Nacional n.º 1, Travasso – Pombal.
EMENTA
Moscatel, Porto, Martini e Salgadinhos, Saladas frias, Grão com
Bacalhau, Atum dom Feijão Frade,
Bolinhos de Bacalhau, Croquetes,
Rissóis e Salsichas grelhadas no
espeto, Sopa de Legumes; Bacalhau à S. Sebastião; Lombo Assado com ananás; Vinho da casa e
vinho verde; Águas e refrigerantes, Pudim Caseiro ou Salada de

Fruta; Bolo de Aniversário e Espumante;
MÚSICA AO VIVO
Preço por pessoa - € 25,00
Criança dos 5 aos 10 anos - € 10,00
Apesar do aumento do custo de vida,
a Direcção da Delegação, decidiu
manter os preços do ano passado.
O almoço será servido a partir das
12h00 e 30 minutos.
As inscrições terão de ser efectuadas até ao dia 23 de Junho de 2008
(Seg.-feira)
O Restaurante estará devidamente
localizado por placas, com o emblema da ADFA.

A Direcção
da Delegação de Coimbra,
informa todos os associados,
que a Delegação
manterá o seu Funcionamento
normal no período de férias.
9H00 - 12H30
13H00-17H00
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 Dia
Passeio da Delegação" Um
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A
Delegação de Évora promove no próximo dia 28 de Junho 2008 (sábado),
91)DPDOLF¼R
mais
uma visita guiada à cidade de 2SLQLmR
Évora e à feira de S. João. (SLVÌGLRV
%UDJDQÀD
-RmR*RQoDOYHV
As inscrições devem ser feitas na Delegação
ou pelo telefone0&%DVWRV
266703473 até
&RLPEUD
dia 23 de Junho. A visita tem o programa que se discrimina e o custo de 10€
&DVWHOR%UDQFR
para
cada participante:
-3RUWR
10H00 – Concentração na Delegação
/LYURV
-3RUWR
13H00 – Almoço na Delegação (GLWRULDO
- 15H00 – Visita à feira de S. João
3RUWR

Informamos que por motivos de serviço
do nosso funcionário, a secretaria está encerrada

'HVSRUWR
%UHYHV
'HOHJDÀÎHV
no período de 23 de
Junho a 04 de Julho inclusive
)DULQKR/RSHV
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Boa
pescaria acessível a todos
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3RUWR

(GLWRULDO
Realiza-se no proximo dia 5 de Julho
Preço por pessoa: 15,00 euros.
/LYURV
3RUWR
- Sabado.
Inscrições até dia 25 de Junho.
3RUWR
Programa:
Os lugares no autocarro são ocupaVisita
dos por ordem de inscrição.
3RUWRà Cidade de Coimbra
Passeio no Barco "O Basóﬁas" pelo Para mais informações devem os in3RUWR
rio Mondego
teressados contactar com a DelegaDevem levar farnel para o almoço.
ção.

-RVp0DLD

No passado dia 25 de Maio de 2008 realizou-se o Almoço de Aniversário na
Quinta do Coelho em Encourados-Barcelos.
Estiveram presentes 150 associados e diversos convidados entre os quais a
DN, a MAGN e o CFN.
A Camara Municipal de Barcelos ofereceu a todos os presentes uma lembrança tipica: o Galo de Barcelos.



2SLQLmR

No Damaia Ginásio Clube
cisco com 0,260 kg. Por equipas na
2SLQLmR
%UDJDQÀD
(SLVÌGLRV
-RmR*RQoDOYHV
No passado dia 4 de Maio a ADFA geral a ADFA obteve
um honroso
0&%DVWRV
&RLPEUD
foi representada por Jorge Neto, 3.º lugar. As nossas cores assim vão
&DVWHOR%UDQFR
Moreira,
José Joaquim e Francisco, desfraldando sempre e sempre no
no
convívio do evento organizado melhor do seu valor.
3RUWR
(GLWRULDO
/LYURV
pelo Damaia Ginásio Clube em que
3RUWR
a ADFA marcou a sua presença na E Bombeiros Voluntários
3RUWR
companhia
de mais de 130 pescado- da Trafaria
res
na “luta” de esforços de mais de Os Bombeiros Voluntários da Trafa3RUWR
20
equipas.
ria realizaram o seu 6.º Concurso de
3RUWR
Na classiﬁcação Geral o Jorge Neto Pesca Desportiva no passado dia 18
honrou-nos com um 6.º lugar com de Maio. O Evento realizou-se num
3,280 kg, Moreira com 1,780 kg, dia com várias caras (vento, chuva e
José Joaquim com 0,680 kg e Fran- sol) e a ADFA a convite dos mesmos
Núcleo de

%UDJDQÀD

5

Junho
2SLQLmR
2008

34.º Aniversário ADFA – Famalicão
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disse pronto. Éramos mais de 90 pescadores e 15 equipas.
O dia e o peixe eram compinchas, os
anzóis espreitavam, era o ﬁm. O peso
era disputado com mais uma tainha
ou mais dois peixes rei não esquecendo o peixe-agulha que por ali passou marcando a diferença. O realce
deste evento vai para o deﬁciente de
cadeira de rodas do CAP. de Setúbal
com 5,480 kg, que ganhou a geral individual.
Assim, no geral, o 25.º do Moreira
com 2,100 kg, Jorge Neto com 1,850

kg, Francisco com 1,560 kg, José
Joaquim com 0,740 kg e o Azevedo
com dois peixes rei.
Os bravos da ADFA sempre a dar o
seu melhor, cara levantada, espírito
ganhador e um sorriso é um Lema,
mesmo quando os eventos são mais
sombrios, conta isso sim o convívio
e a ADFA representada com a dignidade que lhe é peculiar.
Outros eventos virão e o nosso carisma faz a diferença no reconhecimento dos demais Clubes.
Alberto Moreira

Sintra

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
DO NÚCLEO DE SINTRA

TERÇAS, QUINTAS E SEXTAS
DAS 14H30 ÀS 19H00
SEGUNDA E QUARTA DAS 10H00 ÀS 13H00

Contactos: Presidente – António Joaquim Macedo Fernandes,
Tel. 919 371 774
1 Vogal – Joaquim Januário Vaz, Tel. 966 818 865
2 Vogal – Manuel Luís Pina Vaz, Tel. 969 000 427
Morada – Rua Ruy Cinatti, n.º 2 A 1, Massamá

Reunião de Associados
O Núcleo de Sintra convocou uma
reunião com os seus associados, no
dia 10 de Maio de 2008, (Sábado).
Estiveram presentes cinquenta associados daquele Núcleo. O Presidente
do Núcleo solicitou a colaboração de
todos para que este seja uma mais
valia para os associados daquela área
geográﬁca.
A Direcção daquele Núcleo está empenhada em criar várias actividades

em prol dos seus associados no âmbito de lazer e cultura.
Os associados debateram com a Direcção do Núcleo assim como com
a Direcção da Delegação ali presente, diversos problemas que os
aﬂigem, quer no campo da saúde,
assim como no âmbito social e que
a Direcção da Delegação vai ter em
conta para minimizar os seus problemas.

Madeira

Almoço 27.º Aniversário
Para comemorar mais um aniversário esta Delegação realizará no
próximo dia 5 de Julho (Sábado)
um almoço-convívio, com sócios e
familiares, no Restaurante “A PARREIRA”, Caminho da Penteada,
Santo António - Funchal, pelas 13
horas.

Para efeitos de inscrições, os interessados deverão contactar a Delegação através do tel. 291 765 171
ou telemóvel 961 798 731, até o dia
03 de Julho.
O preço do almoço é 20,00 € por
adulto e 10,00 € para crianças entre
os 6 e 12 anos.
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General Rui Rodrigues e o Coro- bre as razões que levavam a ADFA
nel
Ambrósio efectuaram no dia 8 de2SLQLmR
à realização de uma manifestação
%UDJDQÀD
(SLVÌGLRV
-RmR*RQoDOYHV
0&%DVWRV
Maio, uma visita às instalações da pública.
&RLPEUD
Delegação do Porto, seguida de uma Foi no final deste encontro acordada
&DVWHOR%UDQFR
reunião
em que para além dos Diri- a realização de uma reunião de traba3RUWR da Delegação, também esteve lho no dia 20 de Maio, a qual veio de
gentes
(GLWRULDO
/LYURV
presente
3RUWR o Presidente da Direcção Na- novo a concretizar-se no Porto, com a
cional, José Arruda.
presença do Coronel Ambrósio e do
3RUWR
Os responsáveis da DARH tomaram Tenente-Coronel Teixeira.
3RUWR com o funcionamento dos Nesta reunião de trabalho foram nocontacto
serviços,
3RUWR recolheram as opiniões da vamente abordadas as questões relaADFA sobre a emissão e a renovação cionadas com a emissão e a renovados cartões dos Deficientes Milita- ção dos cartões. Para resolver esta
res, tendo-lhes sido dado a conhecer situação, os responsáveis da DARH
o grande descontentamento pela mo- deixaram compromisso de, em brerosidade e burocratização do proces- ve, entregar à Direcção Nacional uma
so. Também foram informados pelo proposta.
foram ainda abordadas outras ques- processos, nomeadamente as juntas
Presidente da Direcção Nacional so- Para além dos aspectos já referidos, tões relacionadas com a tramitação de médicas e revisões.

Breves

ZA
 Delegação participou activamente na Assembleia Geral Nacional
que teve lugar no dia 19 de Abril
em Lisboa.
	Autocarros com partidas de várias
localidades, permitiram a deslocação de cerca de três centenas de associados e familiares.
ZT
 eve lugar no dia 28 de Abril a cerimónia de posse dos Órgãos Sociais
da Associação do Porto de Paralisia Cerebral. A eleição dos novos
órgãos surgiu por motivo do falecimento de José Carlos Pinto Viana, o
qual foi substituído na Presidência
da Direcção pelo Sr. Abílio Cunha.
	A Delegação esteve presente no
acto de posse representada pelos
Presidentes da Direcção e do Conselho Fiscal.
ZN
 o dia 29 de Abril realizou-se uma
reunião na Fundação Porto Social com
a equipa técnica do CLASP, tendo em
vista a apreciação do Projecto do Centro de Apoio Integrado do Porto.

Agenda

	Este Conselho Local da Acção Sosobre Perturbação Pós-Stress Traulho com elementos daquela Direccial emitiu parecer favorável por
mático.
ção para troca de impressões sobre
unanimidade na reunião plenária 	Este evento contou com a colaalterações a introduzir na emissão
de 9 de Maio efectuada no auditóboração do Departamento de Psie renovação dos cartões dos Defirio da Junta de Freguesia de Paraquiatria daquele Centro Hospitalar
cientes Militares.
nhos.
e com a presença da Presidente 	É de esperar que venham a ser facida Comissão Nacional de Acomlitados e melhorados os processos
ZN
 o dia 3 de Maio, Manuel Santos
representou a Delegação no Anipanhamento da Rede Nacional de
actualmente em vigor, já que não
versário da Delegação em Viseu.
Apoio ao Stress de Guerra (Dra.
é compreensível que estando a ser
Z Efectuou-se no dia 3 de Maio, a haCatarina Cardoso) e do Director do
impulsionados procedimentos para
bitual reunião mensal da Direcção
Departamento dos Antigos Coma desburocratização noutras áreas,
com associados.
batentes do MDN (Tenente-Corocontinuem a vigorar procedimen	Nesta reunião foram discutidos os
nel Jara Franco). [vide reportagem
tos e normas que apenas servem
motivos que levaram a ADFA a redesenvolvida na pág. 12]
para dificultar o acesso a um mero
alizar uma manifestação pública, Z A
 casa dos “Cinfanenses” promocartão de identificação como defijunto à Assembleia da República
veu o seu convívio anual no dia 18
ciente militar.
ZD
 uas centenas e meia de associados
de Maio, nas instalações da De- Z N
 o dia 25 de Maio, representantes
e familiares da área geográfica da
legação, as quais foram cedidas
da Delegação participaram no 34º
Delegação, participaram na maniàquela associação para o efeito.
Aniversário da Delegação de Vila
festação pública, efectuada no dia Z Na sequência da visita do General
Nova de Famalicão.
14 de Maio, tendo sido organizados
Rui Rodrigues da Direcção da Ad- 	Também no mesmo dia 25, a Detransportes para o efeito.
ministração dos Recursos Humanos
legação fez-se representar pelo asZ Teve lugar no dia 16 de Maio no
do Comando de Pessoal efectuada
sociado Sá Fernandes, no convívio
auditório do Centro Hospitalar de
no dia 8 de Maio, realizou-se no dia
dos Ex-combatentes do Concelho
Viana do Castelo, um simpósio
20 de Maio uma reunião de trabade Monção.

NOITE DE SÃO JOÃO
Vai realizar-se, à semelhança de anos anteriores, de
23 para 24 de Junho, nas instalações da Delegação,
a tradicional noite de São João.
Haverá sardinha assada, febras e pão, tudo regado
com bom vinho.
Também a música popular se fará ouvir e quem tiver jeito poderá dar um pezinho de dança.
Inscrições no Serviço de Atendimento até ao dia 19
de Junho.
SEMINÁRIO SOBRE
“A PESSOA COM DEFICIÊNCIA”
Vai realizar-se no dia 13 de Junho, em Chaves, no
auditório da Escola Superior de Enfermagem, um

seminário que abordará alguns aspectos relacionados com “A Pessoa com Deficiência”.
Aspectos legais, recursos e apoios existentes, assim
como, a abordagem terapêutica na continuidade de
cuidados de saúde são questões que constam do
programa.
A organização deste seminário é da ADFA / Delegação do Porto / Núcleo de Chaves e da Escola Superior de Enfermagem daquela cidade.
20.º CONVÍVIO ANUAL
DE PAREDES / PAÇOS DE FERREIRA
Vai ter lugar no dia 28 de Junho o Convívio Anual
dos associados dos concelhos de Paredes e de Paços
de Ferreira.

Neste ano assinalam-se vinte anos consecutivos da
realização deste evento associativo que junta associados e familiares destes concelhos.
É de esperar que haja uma grande participação
e que o espírito associativo marque este convívio.
PASSEIO ÀS CIDADES IMPERIAIS
Como já foi noticiado no último “ELO”, vai realizar-se de 25 a 31 de Agosto, o passeio anual cujo
destino será as cidades imperiais de Viena, Praga e
Budapeste.
O programa encontra-se à disposição no Serviço de
Atendimento e os interessados terão que fazer a inscrição até ao final do mês de Junho.
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Encontro Convívio
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A Delegação está a organizar um -RmR*RQoDOYHV
passeio a Fátima para o dia
21 de Junho.
0&%DVWRV
91)DPDOLF¼R
&RLPEUD com a máxima urgência, para que possamos organizar tudo a
Inscreva-se
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tempo
e horas.
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3RUWR
Ao
comemorar Abril, realizou-se, em colaboração com Associações e es3RUWR
(GLWRULDO
/LYURVe
truturas
sindicais, um jantar no dia 24 de Abril, com actividades culturais
3RUWR
3RUWR
recreativas, no dia 25 de Abril.
3RUWR
3RUWR
As
actividades com alunos e professores nas Escolas EB 2+3 de Vouzela, de
3RUWR
Campia, em Nelas e na Grão Vasco, em Viseu, tendo mantido uma exposição
durante
3RUWR 10 dias, na Escola de Campia.
Estas acções são muito importantes para a informação e divulgação do que
foi a guerra Colonial, que foi o principal motivo que levou ao 25 de Abril de
1974.

Aniversário

Foi no dia 3 de Maio que a ADFA- Delegação de Viseu- celebrou o seu aniversário. Este ano com cerca de 100 pessoas, apesar de ter faltado a publicação no Jornal ELO, mesmo assim foi significativo.
Na certeza de que se procederá para que seja sempre melhor, se reconhece
a presença dos associados, família e amigos, Directores das Delegações do
Porto, Famalicão, Coimbra, Lisboa, do Conselho Fiscal Nacional e da Direcção Nacional, bem como da Associação dos Comandos, Liga, Governo
Civil, Câmara Municipal e Regimento de Infantaria 14, ao qual se agradece
a colaboração.

No dia 13 de Junho, na Serra do Santo António, em Mangualde, junto à sua
capelinha, vai realizar-se mais um encontro convívio, que terá o seu ponto
alto o debate de ideias, o ver as ovelhinhas a rodar em volta da capelinha e o
já tradicional almoço convívio.
Tudo é aberto a todos, só precisa comunicar para saber quantos somos.

Museu Grão Vasco

De acordo com a Direcção do Museu Grão Vasco, a Delegação da ADFA de
Viseu está a promover visitas guiadas para dar a conhecer as obras expostas,
antigas e actuais e toda a zona histórica da cidade de Viseu, que por sinal é
muito bonita.
Convidam-se os associados da área da delegação e também de outros pontos
do País a visitarem o Museu e a cidade de Viseu, apreciar esta bonita cidade,
os seus belos monumentos a sua gastronomia e as suas gentes.
Para marcações, o contacto da Delegação é 232 41 60 34 e fax 232 41 68 29.

Informação

O Instituto de Acção Social das Forças Armadas é uma instituição que trata
da assistência médica da família militar, pessoas deficientes e família.
A Associação dos Deficientes das Forças Armadas trata de todo o resto, no
acompanhamento, tratamento e defesa dos direitos dos deficientes militares
e família.
Para qualquer esclarecimento e apoio, contacte a delegação

34.º
Aniversário
da ADFA Nacional
'HVSRUWR
%UHYHV

)DULQKR/RSHV
Sob o signo do inconformismo, da bem demonstrado no dia 14 de Maio continuar a desenvolver as activida- sente, sejam de S. João da Pesqueira,



indignação e revolta, mas de cora- passado, na grande manifestação/congem e de confiança no amanhã, que centração dos deficientes militares à
$r
serà melhor e menos
75penoso. Assim, Estrela Hospital Militar e terminou
;
r(
queremos
acreditar que vamos con-2SLQLmR
em frente da Assembleia da Repúbli1RWÆFLDV
seguir fazer actualizar a legislação ao-RVp0DLD
ca, dando assim toda a força e voto de
tempo em que vivemos, como o ficou confiança à Direcção Nacional para
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Por Portugal

des necessárias, via ao reconhecimento dos valores aqui representados.
Acreditamos no trabalho da Direcção
Nacional, na participação de todos os
associados na vida associativa que
quando chamados respondem pre-

de Oliveira do Hospital, Oliveira de
Frades, Seia, Guarda, Moimenta da
Beira, Tabuaço, Tondela, Carregal
do Sal, Viseu e outros Concelhos. A
todos o nosso reconhecimento pelo
dever cumprido. Até Sempre!

fruto da luta justa dos deficientes das
Forças Armadas, foram criados um
conjunto de direitos, consignados
no Dec. Lei 43/76 de 20 de Janeiro e
outra legislação avulsa para abranger
os combatentes deficientes das Forças Armadas, entendendo-se como
justo para reparação dos males das
deficiências adquiridas na guerra, em
defesa de Portugal.
Dos diversos governos, saídos das
eleições democráticas, todos, sem
excepção, têm reconhecido os altos
serviços prestados á Pátria, quer aos
homens, heróis nacionais, que tombaram no campo da honra na guerra, quer aos que ficaram deficientes
a sofrer os horrores da guerra e que
na sua juventude, com 20 anos de
idade ficaram cegos, sem pernas,
sem braços, surdos, estropiados, paraplégicos, em cadeiras de rodas, em

acidentes com armas de fogo, minas,
armadilhas, emboscadas, uma guerra
que durou mais de 13 anos, nas províncias de Angola, Guiné-Bissau e
Moçambique, que prova bem a dureza com que esta geração foi obrigada
a cumprir, na defesa da Pátria e por
isso, adquiriram as suas deficiências
na guerra, em condições muito difíceis, pondo em risco a vida, a todo
o segundo, frisando aqui, ao adquir
uma deficiência, nunca pode ser
comparado com um acidente ao serviço de uma empresa ou num escritório, repartição pública, um acidente
na estrada ou outro. Foi por Portugal,
para cumprir o dever, na guerra, em
defesa da Pátria e que nunca pode ser
comparada como se de um acidente
qualquer se tratasse!
Quem sofre os horrores das guerras,
exige ser tratado com dignidade!

(SLVÌGLRV

0&%DVWRV

Com todos os defeitos e virtudes, a
(GLWRULDO
democracia
é o sistema político que
melhor se adapta ao modelo de sociedade que vivemos e queremos
continuar a viver. Assim, os valores
representados se cumpram e façam
cumprir, no direito e o dever, de todo
o cidadão participar na vida activa livremente!
Em Portugal, fruto de umas eleições
livres e democráticas, que não foram
muito claras quanto à sua convocação, mas que os portugueses livremente votaram, hoje temos à frente
dos destinos de Portugal, um governo de maioria, que podia e devia governar com o povo e para o povo,
na criação e distribuição da riqueza
gerada, apoiando e não perseguindo
aqueles que mais precisam, que tudo
fizeram para fazer valer os valores
das paz, arriscaram tudo em defesa

da Pátria, que ía do Minho a Timor,
mataram para não morrer, no cum/LYURV
primento do serviço militar obrigatório, na guerra de África, ou colonial,
cujos frutos fizeram florescer Abril.
A liberdade que hoje vivemos foi
fruto do muito sangue derramado por
milhares de deficientes militares e
que continuam a derranar, porque as
feridas não estão saradas, passados
que são mais de 34 anos do términus
da guerra colonial. Com o força e
o querer dos Capitães de Abril, que
em 1974, depois de em 16 de Março
de 1974, no golpe das Caldas, onde
participou o Coronel Ramos, que foi
preso pelo regime ditaturial, mas que
veio a servir de balão de ensaio para
que o 25 de Abril de 1974 trouxesse a Portugal a liberdade e a paz, há
muito desejada. Fruto da revolução,
da liberdade, da democracia e da paz,
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34 ano s
de ADFA
Ao ﬁm de 34 anos de existência quem diria
que fosse necessário voltarmos à rua para
defender os direitos adquiridos. Depois do
frenesim dos primeiros anos na conquista de direitos e em que andámos à frente
do movimento de deﬁcientes em Portugal
e depois de instaurado e estabilizado o regime democrático, poucos de nós julgávamos que fosse necessário voltar hoje à rua a
manifestar o nosso descontentamento pela
perda de direitos conquistados. Julgávamos, realmente, que éramos a “prioridade
das prioridades” e que merecíamos o reconhecimento da Pátria e o respeito dos seus
governantes. “Olhámos” a Pátria, servindoa e derramando o nosso sangue, mas a Pátria parece que já não nos “contempla”!...
Diz-se que a História não se repete, mas
no caso dos deﬁcientes militares, em particular, e dos antigos

combatentes, em geral,
parece que se está a
contradizer este princípio e, lamentavelmente, a cumprir-se, mais uma vez,
o que dizia o Padre António Vieira no
Séc. XVII: “Se servistes a Pátria e ela
vos foi ingrata, vós ﬁzestes o que devíeis e ela o que costuma”.
A Democracia e a Liberdade que também ajudámos a conquistar permitiu-nos comemorar o 34.º aniversário da ADFA nas ruas
de Lisboa numa jornada em que lembrámos à
população e ao poder político que ainda não
morremos todos e que não somos uma memória longínqua de uma guerra que se passou há
muitos anos, já no século passado, e a que já
nem os programas escolares dão importância.
Eram 1.500, como calculou a Polícia. Eram
mais de 2.000 como disseram alguns órgãos
de comunicação. Na verdade éramos muitos
os que naquela tarde de 14 de Maio nos concentrámos no Largo da Estrela, frente ao Hospital Militar, e desﬁlámos pela Calçada da Estrela até à Assembleia da República. Mais para
os 2.000 que para os 1.500. No universo da
ADFA é revelador do grande descontentamento que vai nos nossos associados e demonstra
bem a força e a capacidade de mobilização
da nossa Associação.
Viemos muitos de todos os recantos de Portugal e não arredámos pé mesmo com a
chuva a ameaçar. Viemos determinados a
lutar, agora de forma espontânea, ao contrário do que aconteceu há 40 anos em que
nos foram buscar aos mesmos recantos do
mesmo Portugal para combater em África.
Apesar de obrigados e metidos em porões baﬁentos de navios, não renegámos
a Pátria e fomos determinados na contra-
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guerrilha, assim como
estamos a ser hoje. Foi
assim que aprendemos
a sobreviver da guerra
e da magra ração que nos ofereciam. O que reclamamos agora é que nos deixem viver o resto
dos nossos dias com a dignidade que merecemos. E não estamos a pedir muito: são apenas
umas migalhas comparadas com os lautos orçamentos e os desperdícios que vemos por aí.
Quando os países decidem envolver as sua Forças Armadas em campanhas militares ou em
acções de manutenção da Paz, os respectivos
governantes não podem fazer contas apenas aos
custos imediatos desses envolvimentos mais ou
menos prolongados. São operações de alto risco
ou de risco acrescido a que os militares envolvidos estão sujeitos não só nas consequências
directas da campanha (morte e ferimentos),
mas também nas maleitas físicas e psicológicas
que esse envolvimento pode acarretar, como as
doenças crónicas adquiridas ou agravadas e o
stress pós-traumático. Por exemplo, muitos dos
antigos combatentes da Primeira Guerra Mundial sofreram até ao ﬁm das suas vidas as consequências da exposição aos gases, arma terrível
e silenciosa então usada por ambos os lados em
conﬂito. Também muitos milhares de antigos
combatentes do Ultramar carregam para o reso das suas vidas as sequelas da exposição ao
combate e às indescritíveis condições de vida
que muitos viveram durante meses e anos. Tudo
sto devia fazer parte das estimativas iniciais das
campanhas militares, pois também são custos
nevitáveis e a muito longo prazo para os quais
deviam ser reservados fundos bem folgados e
não regateados como está a acontecer. Não proceder assim é como fazer uma obra ou comprar
um equipamento e não acautelar as verbas para
a respectiva manutenção e conservação. E quando se trata de pessoas mais cuidado devia haver,
a não ser que nos considerem coisas inúteis e
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que só servem para
a sucata. Pela forma
como os deﬁcientes
das Forças Armadas
estão a ser tratados,
mais parece que são encarados como um peso
morto que nem para a
reciclagem prestam.
As palavras bonitas e as
palmadinhas nas costas
podem alimentar o nosso ego e toda a gente
gosta de ouvir um louvor merecido, mas isso
não basta para curar os nossos males, indemnizar as sequelas da guerra e viver com dignidade os poucos anos que nos restam.
Estiveram connosco participando nesta jornada, em sinal de solidariedade, as direcções da Associação de Oﬁciais das Forças
Armadas, da Associação Nacional de Sargentos e da Associação
de Praças da Armada. Também
manifestaram a sua solidariedade
as associações de antigos combatentes, a Confederação Nacional
de Organizações de Deﬁcientes e
a Associação Portuguesa de Deﬁcientes, entre outras.
De referir ainda o apoio prestado
pelo Hospital Militar Principal, cujo
director mandou distribuir água aos
nossos associados e pôs à disposição
os serviços do Hospital, em caso de
necessidade.
J.D.
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Nascimento Rodrigues preocupado com atrasos nos processos dos Deﬁcientes das Forças Armadas

ADFA congratula-se com apoio do provedor de justiça

D

ando continuidade às preocupações que lhe foram transmitidas pela Associação de
Deﬁcientes das Forças Armadas,
inúmeros associados e ex-combatentes, em nome individual, o Provedor
de Justiça manifestou ontem, publicamente, a sua preocupação com o
estado dos dossiers de processos de
invalidez dos ex-combatentes e da
sua qualiﬁcação como deﬁcientes
das Forças Armadas.
Nascimento Rodrigues torna-se,
assim, mais uma voz que dá voz ao
drama nacional dos deﬁcientes militares, uma das situação que motivou aliás a manifestação do passado dia 14 de Maio, promovida pela
ADFA, que juntou em Lisboa perto
de 2.000 deﬁcientes das Forças Armadas.
Tendo em conta as mais diversas
manifestações de apoio da sociedade civil, militar e política que engrossam diariamente, a ADFA não
compreende o continuado silêncio
do Governo.

Estando muito claras - e claramente justas – as suas reivindicações de
reposição de direitos retirados pelo
executivo em funções, bem como
tantos outros que continuam por
regulamentar e efectivar, como é o
caso da saúde, internamento em lares e residências assistidas, a ADFA
regista uma vontade política, só aparente do Governo, que continua a
não materializar em lei as carências
e dramas cada vez mais pronunciados dos deﬁcientes militares, que
foram vítimas da Guerra Colonial e
chegam agora à terceira idade.
Na linha do diagnóstico efectuado
pela Provedoria de Justiça, a ADFA
considera nomeadamente escandaloso que muitos deﬁcientes militares
cheguem a esperar entre cinco a sete
anos para que os seus processos de
qualiﬁcação como deﬁcientes das
forças armadas sejam concluídos. A
ADFA aguarda com elevada expectativa, as conclusões do grupo de
trabalho criado pelo actual Governo,
para estudar a reforma do sistema de

saúde militar, “ para garantir a saúde
operacional e o serviço assistencial
ao universo de utentes”, entenda-se
família militar e a criação “na dependência do Ministro da Defesa Nacional de um órgão responsável pelas
politicas de saúde militar “, conforme resolução de Conselho de Ministros de 07 de Fevereiro de 2008.
Perfeitamente consciente das diﬁculdades que a economia nacional atravessa, a ADFA não pode deixar de
exigir ao Governo que governe também em prol dos cidadãos mais necessitados e desfavorecidos – e que
encontre, como é sua obrigação, formas de vir ao encontro do desespero
de muitos dos deﬁcientes militares
da Guerra Colonial e suas famílias.
Neste cenário, aliás, a ADFA que
tenta no quotidiano gerir a situação
dos deﬁcientes militares, entre a
frustração e a esperança, regista com
comoção as palavras do Provedor de
Justiça, quando este considera que a
actual situação dos deﬁcientes militares é fortemente penalizadora dos

seus interesses legítimos e uma violação grave dos seus direitos.
«Ao aﬁrmar que o Estado de Direito democrático deve aos deﬁcientes
militares respeito, rigor e uma adequada protecção social, Nascimento
Rodrigues repete apelos já feitos por
individualidades como Ramalho Eanes, Mário Soares, Jorge Sampaio,
Cavaco Silva ou Jaime Gama, bem
expressivas de um sentir nacional
em relação à dívida moral e de sangue que o Estado Português tem para
connosco», conclui José Arruda,
Presidente da Direcção Nacional da
Associação de Deﬁcientes das Forças Armadas. «E estamos cada vez
mais ﬁrmes na nossa recusa de continuar a morrer esquecidos, doentes,
abandonados e em silêncio resignado», reforça.
A ADFA tudo faz e fará em diálogo
com o Governo, mas não pode ignorar o clamor dos seus milhares de
associados, a viverem diariamente à
beira do abismo.
Lisboa, 27 de Maio de 2008

MOÇÃO

Aprovada no dia 14 de Maio de 2008, dia do 34.º Aniversário da ADFA e entregue ao Presidente da Assembleia
da República, à Comissão Parlamentar de Defesa e aos Grupos Parlamentares

Porque estamos aqui hoje?

1. Os deﬁcientes das Forças Ardos ao cumprimento do serviço
mento gratuito e, outros que não
ao serviço das Forças Armadas
madas, reunidos em frente da
militar, em situações de risco e
foram, com tratamento a pagar,
Portuguesas, na guerra colonial,
Assembleia da República, maniperigosidade agravada, como foi
sem perceberem as consequênestejam abandonados ao esquefestam o seu descontentamento
a situação de guerra em que sercias dramáticas que as lesões do
cimento por parte do Estado
e indignação, porque tendo suviram, por imposição.
combate provocam no equilíbrio
Português.
portado, desde a sua juventude, 4. Reivindicam a reposição da asfísico, psíquico e emocional para 10. Exigem a reposição dos direium “pesado fardo”, nas palavras
sistência médica e medicamentoda a vida. Só uma visão cega
tos reconhecidos pelos sucessido Ex-Presidente da República
tosa gratuitas das lesões e dodestes problemas pode explicar
vos Governos Constitucionais,
Dr. Jorge Sampaio, ao atingirem
enças para além da deﬁciência,
este modo de agir.
como justas reparações morais
o último ciclo das suas vidas,
tal como estava em vigor, antes 7. Não toleram que os grandes deﬁe materiais devidas aos deﬁvêem-se confrontados com a rede nos serem retiradas por este
cientes militares, sem retaguarda
cientes militares e que constitirada de um conjunto de direitos
Governo.
familiar, não tenham garantidas
tuem um património de valojá consagrados na nossa legisla- 5. Não querem ser abandonados, no
condições de recolhimento em
res cívicos, que não podem ser
ção, que vem agravar as suas deinterior do país e regiões autónoestabelecimentos assistenciais
postos em causa por razões sóﬁciências e contribuir para a demas, longe dos hospitais Militado Estado, como decorre da lei.
cio-políticas conjunturais.
sagregação das suas condições
res de Lisboa, Coimbra e Porto, 8. Reclamam celeridade na análise e 11. Finalmente, consideram, tamsociais e familiares.
sem acesso a assistência médica
na decisão dos processos de atribém, que numa sociedade de2. Não entendem como este Goe medicamentosa gratuita no trabuição da condição de deﬁciente
mocrática as lições da história
verno pode ser insensível aos
tamento dos ferimentos e dimidas Forças Armadas, com realce
não podem ser esquecidas e,
graves problemas sociais e hunuições físicas que resultaram
para os afectados pelo “stress de
por isso, não aceitam que vemanos, vividos por aqueles que
de acções de combate no cumguerra” e nos processos de revinham a sofrer o mesmo trataforam generosos até ao sangue
primento obrigatório do serviço
são do grau de incapacidade por
mento dado aos inválidos da
e hoje reclamam, tão só, serem
militar imposto pela Nação.
agravamento da doença.
1.ª Grande Guerra e aos comtratados com dignidade.
6. Não aceitam que o Governo pre- 9. Não compreendem que os debatentes das campanhas ultra3. Exigem o reconhecimento, inetenda catalogar o seu corpo em
ﬁcientes militares oriundos de
marinas, que a partir de 1937,
quívoco, da situação especíﬁca
“lotes”, uns que foram feridos
Angola, Moçambique e Guinéviram a sua situação regredir
de deﬁcientes militares, obrigapor acções de guerra, com trataBissau, que se deﬁcientaram
até ao estado de indigência.

DOSSIER

2000 associados na Assembleia da República
O que diz o Governo

E

m declarações à Agência Lusa,
em 8 de Maio, o Governo reaﬁrmou que a assistência médica
e medicamentosa dos Deﬁcientes das
Forças Armadas (DFA) é “gratuita”
nos tratamentos relacionados com as
lesões sofridas ao serviço do País, mas
não nos outros tratamentos, comuns a
todos os cidadãos.
O Ministério da Defesa disse à Lusa
que, se assim não fosse, “em vez de repor uma situação de ‘injustiça’, estar-seia a conceder um tratamento desigual a
situações iguais (situações relacionadas
com a deﬁciência adquirida)”.
Relativamente à reposição da assistência médica e medicamentosa
em vigor antes da aprovação do DL
167/2005 (regulamentação da ADM)
o governo considera que o que os Deﬁcientes das Forças Armadas (DFA)
reivindicam é o regime de ressarcimento de encargos com cuidados de
saúde decorrentes de enfermidades
não relacionadas com as lesões que

determinaram a deﬁciência. “Estas,
de facto, não são gratuitas, tal como
não são gratuitas para os restantes
cidadãos portadores de deﬁciência”,
sublinha o MDN.
No que respeita à reivindicação de
isenção de IRS nas respectivas pensões, devendo o Estado, para o efeito,
reconhecer que aquelas pensões têm
carácter indemnizatório, o MDN lembra que já existe um regime especial
de isenção. “Convém esclarecer que
existe um regime especial de isenção
de IRS para os abonos e prestações
suplementares de invalidez, os quais
são tratados como tendo carácter indemnizatório”, declara, sublinhando
que, “há, neste caso, uma discriminação positiva a favor dos DFA, no que
respeita às deduções à colecta e à retenção na fonte do IRS, em que este
universo, neste caso especíﬁco, tem
um regime mais favorável”.
No entendimento do governo, o que
não tem isenção é a pensão de refor-
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ma, que é considerada um rendimento
(é o rendimento pelo trabalho efectuado ao longo dos anos, tal como acontece com os restantes trabalhadores do
regime geral), não tendo, portanto, carácter indemnizatório.
Relativamente à denúncia de demora
na tramitação dos processos com vista
à qualiﬁcação como DFA, o governo
reconhece-a e diz-se disposto a trabalhar para a adopção de medidas mais
eﬁcazes no sentido de reduzir, ao máximo de um ano, a tramitação do processo de qualiﬁcação como deﬁciente
das Forças Arnadas.
O governo revelou ainda que tomou
medidas de correcção da disfunção
remuneratória que atingia os furriéis
deﬁcientes.
Por outro lado aﬁrma ter facilitado o
acesso ao tratamento do stress póstraumático para obter maior eﬁcácia
na prevenção da doença, no âmbito da
Rede Nacional de Apoio aos portadores do Stress Pós-Traumático de Guer-

ra. Nesse sentido, aﬁrma ter alterado
um protocolo celebrado com várias
associações de antigos combatentes.
Segundo o MDN, está em estado
avançado um projecto, efectuado em
conjunto com a Cruz Vermelha Portuguesa, com vista ao aumento da capacidade do Lar Militar.
O governo aﬁrma, por outro lado, estar
a avaliar a possibilidade de apresentar
uma proposta de lei que visa consagrar
um regime excepcional à aplicação do
indexante dos apoios sociais às pensões e demais prestações atribuídas
aos deﬁcientes militares.
Apesar disso, o CDS-PP vai apresentar
duas iniciativas legislativas destinadas
a repor direitos dos Deﬁcientes das
Forças Armadas, como a comparticipação medicamentosa total e o ﬁm da
tributação das pensões, e quer confrontar o governo com as reivindicações da
respectiva associação (ADFA).

“Face à enorme degradação das condições
de assistência na doença e, em particular,
aos idosos e deﬁcientes das Forças Armadas, estamos completamente solidários com
os nossos camaradas da ADFA”, disse ao
Expresso o Coronel Alpedrinha Pires, presidente da AOFA. (…) Por seu turno o seu homólogo na ANS, António Lima Coelho, perguntou: “Se o Governo trata assim aqueles
que há anos ﬁcaram deﬁcientes ao serviço
da Nação, como não nos tratará a nós?”.
Expresso – 10Mai08
Mais de dois mil deﬁcientes das Forças Armadas concentraram-se, esta tarde, junto à
Assembleia da República
Os militares lembram que pertencem à «geração de uma guerra injusta» e exigem que
sejam repostos alguns direitos que lhes foram
retirados pelo Governo de José Sócrates.
TSF – 14Mai08
A manifestação reuniu quase dois mil deﬁcientes das Forças Armadas, em frente ao
Parlamento. O Presidente da Associação,
José Arruda quer ver o assunto na agenda
política e já prometeu não ﬁcar de braços
cruzados.
Rádio Clube Português – 15Mai08
Segundo noticia o Correio da Manhã de
hoje em crónica assinada por Antunes de
Oliveira "Milhares de militares portugueses ﬁcaram estropiados durante a Guerra
Colonial em Angola, Moçambique e GuinéBissau. Ontem 1500 daqueles homens marcharam mais uma vez, muitos deles com a
ajuda de muletas ou cadeiras de rodas, até
à Assembleia da República, para pedirem
mais respeito por parte do Estado e, entre
outras reivindicações, melhores condições
na assistência de saúde.
(…)Após mais de uma hora de marcha entre
o Largo da Estrela e a Assembleia da República, os manifestantes ﬁcaram em frente ao
Parlamento, enquanto José Arruda entregou
uma moção com as exigências ao presidente
da Assembleia e grupos parlamentares.
Os deputados António Filipe (PCP), João
Rebelo (CDS-PP) e Francisco Louçã (BE)

receberam os manifestantes nas escadarias
da Assembleia. "Foram todos impecáveis,
menos os deputados do PS e do PSD, que
entenderam não estar aqui", disse José Arruda no ﬁnal da iniciativa."
http://tretadepais.blogspot.com
– 15Mai08
O CDS-PP anunciou hoje que fez um pedido
de audição ao Secretário de Estado da Defesa na Comissão Parlamentar de Defesa para
debater a «grave situação» dos Deﬁcientes
das Forças Armadas, denunciada no último
congresso da ADFA no ﬁm de semana.
http://diariodigital.sapo.pt/ - 15Mai08
Raul da Conceição Piedade tem 61 anos e
três das principais condecorações militares
por feitos em combate: uma de valor militar com palma e duas cruzes de guerra, de
primeira e segunda classes. Também tem
um grau de incapacidade de 85%, devido
à explosão de uma mina anticarro que lhe
fez perder uma perna e causou outros danos
menores.
Este deﬁciente de guerra vive próximo da
Nazaré e foi um dos muitos (cerca de 1500,
segundo fontes da PSP) que, ontem, vieram
a Lisboa para desﬁlar entre o Hospital Militar Principal da Estrela e a Assembleia da
República - "a primeira manifestação do
século XXI" e a segunda vez em 33 anos,
segundo os responsáveis da Associação dos
Deﬁcientes das Forças Armadas (ADFA),
trazendo à memória o dia de 1975 em que
bloquearam, ao mesmo tempo, a Ponte 25
de Abril e a portagem da actual A1 para exigir respostas do Estado.
http://dn.sapo.pt – 15Mai08
Infelizmente receio que este e outros governos continuem com a mesma atitude: esperar que os ex-combatentes lentamente morram e o problema se resolva por si. Creio
até que este processo dos ex-combatentes
do Ultramar só teve um defensor acérrimo,
até se calhar por táctica eleitoral, chama-se
Paulo Portas e está aí.
Comentário na Internet de José Castilho,
Abrantes, 15Mai08

Ver em http://ww1.rtp.pt/noticias/index.php?arti
cle=344715&visual=26&rss=0

Ecos na Comunicação Social
A Associação de Deﬁcientes das Forças Armadas (ADFA) decidiu hoje marcar para 14
de Maio uma "grande manifestação" contra
a falta de respostas por parte do Governo às
reivindicações dos ex-combatentes.
A decisão foi tomada em assembleia-geral
da ADFA, em que mais de 600 associados
votaram a favor de uma manifestação no dia
em que a associação completa 34 anos de
existência.
Agência Lusa – 19Abr08
Raras vezes saíram à rua para um protesto
colectivo, mas agora ele está marcado, decidido que foi, ontem, numa assembleia-geral,
realizada em Lisboa. A Associação dos Deﬁcientes das Forças Armadas (ADFA) agendou uma manifestação para o próximo dia
14 de Maio, nas ruas da capital, mas antes
vai insistir nas suas reivindicações junto do
primeiro ministro e da Assembleia da República. Tudo por uma questão de direitos que
não chegaram a ser adquiridos ou que vão
sendo perdidos, alegam os deﬁcientes militares.
http://jn.sapo.pt – 20Abr08
O pedido de audição do secretário de Estado da Defesa e Assuntos do Mar (SEDAM)
para debater a "grave situação" dos Deﬁcientes das Forças Armadas, foi aprovado
por unanimidade, terça-feira, pela Comissão Parlamentar de Defesa.
Em simultâneo com a audição de João Mira
Gomes, a agendar em breve, os centristas
que apresentaram o pedido, querem também
ouvir o presidente da Associação de Deﬁcientes das Forças Armadas (ADFA), José
Arruda, para se inteirarem dos "dois lados"
da questão.
Agência Lusa – 30Abr08
A Associação de Deﬁcientes das Forças
Armadas (ADFA) decidiu marcar para dia
14 de Maio uma manifestação para "dar
voz ao sofrimento e descontentamento" dos
ex-combatentes. Indignada com a falta de
resposta do Governo às reivindicações dos
antigos militares, a ADFA decidiu entregar
na Assembleia da República um documento

com os direitos por atribuir aos deﬁcientes
das Forças Armadas.
http://www.correiomanha.pt/
O CDS-PP vai apresentar duas iniciativas
legislativas destinadas a repor direitos perdidos dos Deﬁcientes das Forças Armadas
e vai confrontar hoje o Governo com as reivindicações da respectiva associação.
A iniciativa legislativa é do deputado centrista e membro da Comissão Parlamentar
de Defesa, João Rebelo, que explicou à
agência Lusa que ambas as iniciativas "são
reposições de direitos" que os Deﬁcientes das Forças Armadas tiveram até 2006,
como a comparticipação medicamentos a
cem por cento e o ﬁm da tributação de pensões, designadamente com a reposição do
regime excepcional de indexaçäo das prestaçöes sociais.
Agência Lusa – 08Mai08
As três associações de militares no activo
anunciaram ontem que vão participar na manifestação dos deﬁcientes das Forças Armadas que se realiza quarta-feira em Lisboa.
(…) A posição das associações de Oﬁciais
(AOFA), de Sargentos (ANS) e de Praças da
Armada (APA) foi anunciada numa conferência de imprensa em que se reaﬁrmaram
a “preocupante evolução ou falta de soluções” para problemas que afectam os militares: assistência na doença, carreiras e sistema retributivo, complementos de pensão
de reforma ou o Regulamento de Disciplina
Militar.
Diário de Notícias – 10Mai2008
Os soldados vão voltar à rua em sinal de
descontentamento com as políticas deste
Governo. O pretexto é a manifestação da
Associação dos Deﬁcientes das Forças Armadas (ADFA) marcada para a próxima
quarta-feira, 14 de Maio. Será a primeira
vez, desde há três anos, que as associações
sócio-proﬁssionais (dos oﬁciais, AOFA; dos
sargentos, ANS; e das praças, APA) integrarão um protesto, embora a título de ‘solidariedade’. Para a própria ADFA é a terceira
manifestação que realiza em 34 anos.
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O novo Imposto Único de Circulação (IUC)

O Alto Minho confrontado A
com o stress de guerra

«Selo do Carro» deixa de existir

Através da L 22-A/2007, de 29 substitui o Imposto Municipal sobre
de Junho, foi criado o Imposto Veículos, Imposto de Circulação e Imposto de Camionagem.
Único deum
Circulação
(IUC)
que Perturbação
Teve lugar no dia 16 de Maio no auditório do Centro Hospitalar de Viana do Castelo,
simpósio
sobre
Pós-Stress Traumático.

Início do Estudo

«Membro Fantasma
nos Amputados de Guerra»

Este evento contou com a colaboração do Departamento de Psiquiatria daquele Centro Hospitalar e com a presença da Presidente da Comissão
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José Pe

Manuel Joaquim Falcão Nogueiras
Maria Cândida de Oliveira da Silva
Maria Teresa Guia Santos Marques da Silva
Mavilde Varanda dos Santos de Araújo
Vasco da Silva Marques

Excelentíssimo Senhor Director do Jornal “Elo”
Rui Rodrigues Nogueira, casado, residente na Rua das Indústrias n.º 49 -2420-165 Caranguejeira, 1° Sargento
NIM 52419811 do Exército Português, Deﬁciente das Forças Armadas com uma desvalorização de 60% no
presente, causada por ferimentos em combate, sócio da associação n.º 5617 há mais de 30 anos, vem solicitar
os bons ofícios de V. Ex.ª para que seja dado à estampa, em nome da justiça, transparência e verdade, em
conformidade com a última publicação do "Elo" -Página 3, onde se faz referência à solidariedade manifestada por Sua Excelência ex-Presidente da República, Senhor General Ramalho Eanes com os deﬁcientes das
forças armadas, acrescentando V. Ex.ª as ex-Províncias, Angola, Moçambique e Guiné de uma guerrilha que
começou em 1961, não mencionando o Estado Português da Índia, que 8 anos antes -1953- começou com
uma guerra de guerrilha com Santiahgrais e que teve o seu epílogo ﬁnal com a invasão da União Indiana em
Dezembro de 1961.
Não aceito que, passados 46 anos depois da data da invasão, ainda se faça o branqueamento de uma guerra
que existiu, que foi de guerrilha durante 8 anos e que acabou com uma guerra convencional com um ex6cito
poderoso com cerca de 80 mil militares com armamento moderno, com reforço da força aérea e marinha, para
cerca de 3 mil militares que se encontravam em missão de soberania, cuja defesa era uma arma de repetição
de 5 tiros da guerra de 1939 a 1945. Assim, pelos valores das páginas mais gloriosas da nossa história da era
dos descobrimentos de Vasco da Gama e tantos outros, tendo a continuação de Afonso de Albuquerque, João
de Castro, S. Francisco Xavier, Camões, etc. E mais recentemente o Tenente Capelão Joaquim da Silva, o último herói do ex-U1tramar Português, foram precisos 46 anos para que lhe fosse feita justiça, que terá epílogo
ﬁnal no dia 10 de Maio de 2008 na Póvoa de Varzim, com uma missa e romagem à sua campa, que desde já
se convida o "Elo" para estar presente.
Foi publicado em Diário da Republica 2.ª Série n.º 25, de 31 de Dezembro de 2007, Portaria n.º 1217/2007, a
Condecoração a Título Póstumo, a Medalha Militar de Serviços Distintos, grau ouro, com Palma ao Tenente
Capelão Joaquim Ferreira da Silva com a seguinte redacção:
"Que na tarde de 19 de Março de 1962, o Tenente Capelão Joaquim Ferreira da Silva deu solução com indómita coragem a um grave acidente ocorrido no campo de prisioneiros de Ponda na antiga Índia Portuguesa,
arriscando a sua própria vida. Considerando que avaliadas as circunstâncias de grande instabilidade emocional, tensões e risco vividos nesse dia, o acto heróico e abnegado protagonizado pelo Tenente Capelão Joaquim
Ferreira da Silva evitou que a situação tivesse uma escalada imprevisível pondo em perigo a vida de cerca de
1750 militares portugueses e civis presentes.
Louvo a título póstumo, Tenente Capelão Joaquim Ferreira da Silva pelo extraordinário acto heróico por si
praticado no campo de prisioneiros de Ponda na antiga India Portuguesa, em 19 de Março de 1962, revelador
de raras e notáveis qualidades de abnegação, coragem moral, ﬁrmeza de carácter e virtudes militares dignas de
serem apontadas como exemplo, classiﬁcando-o com distintíssimo e relevante do qual resultou honra e lustre
para as Forças Armadas Portuguesas."
Também não aceito em memória das dezenas que sacriﬁcaram as suas vidas pela Pátria no ex-Estado Português da Índia, quer os milhares que prestaram as suas comissões em missão de soberania, inclusive o Excelentíssimo General Eanes, quer ainda os milhares que estiveram na situação de presos no Alfa Detenus Camp
-Ponda, comendo sopa de pepino, com carne de búfalo com lombriga com cerca de 15 cm de comprimento,
para poderem sobreviver, quer ainda os que estiveram nas cordilheiras que faziam fronteira com a União
Indiana, numa guerra de guerrilha com Santiahgrais, como todos os que estiveram aquando da guerra convencional da invasão.
Em conformidade com o exposto, ofereço a V. Ex..ª um DVD, aconselhando que o veja até ao ﬁm por ter dois
eventos distintos, assim como envio cópias referentes a um requerimento enviado ao Exmo. Senhor Chefe de
Estado-Maior do Exército, com conhecimento a sua Excelência o Comandante Supremo das Forças Armadas
e Excelentíssimo Primeiro-Ministro, a ﬁm de retirar as ilações que julgar convenientes.
Mais informo V. Ex.ª que constituí família em Goa, lá nasceram os meus primeiros dois ﬁlhos, com 3 comissões referentes a 8 anos de guerra.
Termino com a seguinte frase do nosso escritor Guerra Junqueiro: "Todos nós caminharemos para Deus com
a nossa trouxa de misérias, com os pés ensanguentados e mais caminharemos mais robustos nos sentiremos,
por sermos imparciais, justos e verdadeiros, porque temos sentimentos, dos quais não podemos nem devemos
prescindir por valores associados à religião, moral e a própria consciência, de quem vive com Cristo. "
Com os meus antecipados agradecimentos pela publicação do que foi exposto, com elevada consideração.
Caranguejeira, 16 de Abril de 2008.
Rui Rodrigues Nogueira, associado n.º 5617

Associados Falecidos
A todos os familiares dos nossos
associados apresentamos as nossas
mais sinceras condolências

José de Almeida Monteiro

natural de Santa Catarina, concelho
Praia, Cabo Verde,
serviu na 1.ª Comp. Caç. Praia

Armindo do Coito Almeida

natural de Salir de Matos,
Caldas da Rainha
serviu na 2.ª Comp. Caç. São Vicente

Daniel Rodrigues Alves

natural de Ponte da Barca,
Viana do Castelo
serviu na B. Caç. 1907, C. Caç. 1670

Manuel Viana Martins
natural de Ponte de Lima,
Viana do Castelo
serviu na D.F.C. (Angola)

Arnaldo Marques da Silva
natural de Alvaiázere, Leiria
serviu na E.P.I. (Mafra)

Manuel Telo Barradas

natural de Elvas, Portalegre
serviu na C. Caç. 12.ª (Angola)

Jorge Norte Albano

natural de Coto, Caldas da Rainha
serviu até ao posto de 1.º Cabo
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e repente as pessoas pararam
e olharam para cima para ouvir melhor.
E de facto ouvíamos melhor.
Parece que nos tinham tirado um
tampão dos ouvidos. Os motores do
barco pararam e o som que nos acompanhava desde Lisboa, de repente
deixou um vazio um tanto alarmante.
Depois olhámos uns para os outros e
dissemos: "Os motores pararam".
Parece que dizer em voz alta aquilo
que já toda a gente sabe é o suﬁciente para algumas pessoas se sentirem
satisfeitas, dado que o jogo do King
continuou numa mesa e as anedotas
continuaram noutra, e até o pianista
se debruçou de novo sobre o teclado,
com o ar mortiﬁcado de quem cumpre a penitência de fazer sair música
do piano vertical tocando nas teclas
com chouriços.
Só os que não estavam a fazer nada
no bar, como eu, acharam interessante vir fazer nada para a porta e olhar
para o convés, onde, por qualquer razão que não consigo atinar agora, esperávamos encontrar uma explicação
para aquele silêncio absurdo.
Aqui talvez seja útil informar que o
navio transportava uma quantidade
de militares que me é impossível referir, porque a densidade populacional a bordo era tão grande que só nos
era possível ver um número reduzido
de pessoas de cada vez; mas a julgar
pelo número de pessoas do meu metro quadrado, o que era mesmo surpreendente, era que o barco ﬂutuasse.
Útil também, é avisar a quem isso
interessar, que um cidadão que se
entrega aos desvelos de uma instituição militar de um país governado por
uma minoria de tiranos sem escrúpulos, tem que estar preparado para não
poder recorrer às leis que protegem
os animais quando são transportados.
Digo isto, porque estou certo que se
a GNR multou um vizinho meu por
transportar mais porcos do que a carga permitida para o seu camião, decerto não deixaria sair o Niassa do
Cais de Alcântara.
Consciente da balbúrdia que seria encher o Niassa como se fosse
um camião para porcos e ainda por
cima fugir à GNR, quem programou
aquele cruzeiro pelo Atlântico abaixo e depois pelo Índico acima dividiu
tudo em camadas. A camada de cima,

a dos oﬁciais; a camada do meio, a
dos sargentos; e a camada de baixo, a
dos soldados.
Curiosamente os elementos de cada
camada podiam descer e deambular
nas camadas inferiores, mas nunca
subir; o que reﬂectia a tendência geral do país para o colapso, característica que ainda hoje cultivamos com
mestria, e que parece indicar que o
colapso não é um acidente temporal,
mas sim um estado permanente.
Eu, o pianista mortiﬁcado e os displicentes jogadores de King; e mais
um número estupidamente elevado
de outras pessoas que não interessam
agora para a história, acomodávamonos na camada do meio a que os tripulantes do navio chamavam "Classe
Turística".
Nunca percebi se diziam isso com
ironia ou com sadismo.
De entre estes, uns três ou quatro,
estávamos agora como sempre, sem
fazer nada; mas com a emocionante
variante de estar a olhar para o convés à procura de uma resposta para
a ausência do ruído dos motores do
navio, contrariando a apatia geral, o
que ainda assim não era uma grande
demonstração de argúcia, dado que
os motores se encontravam algures
nos porões.
A pouco e pouco os soldados foram
saindo do porão. Como se o silêncio
do barco os tivesse assustado, e surgiam nas aberturas do convés como
zombies, que ao chegarem à luz do
sol caíam fulminados. Ou então como
vermes escuros, em novelos que se
desenovelavam para se espalharem
por todo o lado.
Com o seu aparecimento, parece ter
ﬁcado mais nítido o bafo intestinal
que o Niassa exalava por aquelas
cloacas abertas no convés, compondo um complexo bouquet em que
se misturavam, num equilíbrio bem
doseado, o aroma sulfídrico dos dejectos com o amoniacal da urina e
o agridoce do vomitado, rematado
com o fénico do peixe podre e o ranço da banha do rancho geral; tudo
sobre uma base persististe do bolorento mofo ancestral dos porões. Era
dessa atmosfera de compostagem
que os soldados emergiam para o ar
vibrante de luz e calor, sob um sol
tórrido.
O Sol era o local em que o céu se
transformava em fogo atómico. Um

fogo sem cor nem forma: o fogo na
sua essência.
Para além do fogo do Sol e do barco, só havia azul. Um azul líquido.
Ou antes, um azul sem matéria, sem
substância. Algures, para lá de tudo o
que era visível, o céu transformavase em oceano sem deixar nunca de ser
apenas azul, depois vinha desde essa
lonjura invisível, passava por baixo
do barco, e continuava para além do
alcance do olhar, até se transformar
em céu de novo.
O barco tinha parado numa bolha de
azul com fogo por cima.
Eu sei porque gasto tantas palavras
para dizer isto: se eu dissesse apenas
que estava um dia lindo far-me-ia entender, mas a verdade é que o dia estaria lindo se fosse um dia retratado
numa foto ou mostrado num ﬁlme a
cores e visto numa sala com ar condicionado, e garanto: nenhum de nós
ali diria que estava um dia lindo.
E muito menos os da camada de baixo, porque é muito difícil tecer elogios à beleza natural quando temos
apenas uma escolha de duas hipóteses possíveis: ou sufocar no porão
pútrido do Niassa ou fritar os miolos
no seu convés.
Já o sargento que maltrata o piano
vertical no bar da camada do meio
não tem desculpa nenhuma para não
distinguir a diferença entre a sublime criação de beleza e a torpe tortura psicológica, mas pelo menos ﬁca
provado que para uma coisa e para a
outra se pode usar o mesmo instrumento.
Eu regresso ao interior do bar e os soldados regressam aos porões, como se
tivessem posto o ﬁlme a andar para
trás. Eu fujo para o conforto do bar.
Os soldados fogem para o sufoco do
porão; fogem de uma tortura para outra tortura.
Percebo agora o conselho cristão para
oferecer a outra face; é seguramente
para não nos estarem a bater sempre
na mesma.
Ainda restam alguns soldados a esturricar ao sol. Estes não tiveram forças sequer para descansar a face dorida e oferecer a outra. A que missão
urgente vamos nós acudir para que
sejamos tratados como escravos?
Será que foi por isso que o Niassa
parou? Porque ﬁcou indeciso, dado
que os negreiros costumavam rumar
em sentido contrário?

Quando parti para esta viagem interroguei-me se não estaria a fazer
a maior asneira da minha vida; pois
quem me conhece sabe que sou perito
em transformar a última asneira que
faço na maior de todas, mas depois
veio-me à ideia a imagem das caravelas a partirem para descobrir novos
mundos e achei que era só cagaço.
Sim, porque isto de um gajo como eu
ir defender um império mete um bocado de medo.
E mais agora que o barco parou.
E ninguém nos diz nada.
Nunca ninguém nos diz nada, aﬁnal.
Nem sabemos ao certo para onde
vamos e o que nos espera. Constatamos que o barco parou. Aceitamos isso como aceitamos o sol e
a chuva. Continuamos a jogar king
e a contar anedotas alegremente. E
a ouvir um pianista que tem chouriços em vez de dedos, sem haver
uma alma lúcida que lhe atire com
uma cadeira.
Mas a verdade é que o barco parou.
O ruído omnipresente dos motores
era um dado adquirido que também
aceitávamos passivamente. Mas parou.
Porquê?
Num país que manda soldados numa
viagem que não cumpre os requisitos
mínimos para transporte de porcos, e
ainda por cima para defenderem um
império ameaçado, a última coisa
que se espera é que alguém pergunte
"porquê".
A mais difícil das perguntas é a que
fazemos quando nada sabemos,
quando a ignorância é a lei e quando estamos num barco parado no
meio de coisa nenhuma a caminho
de uma guerra que oﬁcialmente não
existe. Como o primeiro passo de
uma criança, inseguro e isolado, o
primeiro de muitos outros. Como é
impensável a primeira pergunta antes de ser feita! Duas sílabas apenas
perante uma multidão de silêncios:
por-quê?
Mas se há quem acredite que corpos
celestes tão distantes como Saturno
e Neptuno podem inﬂuenciar o comportamento de uma pessoa, porque
não hão-de um barco indeciso numa
bolha de azul e um sargento que toca
piano com chouriços inﬂuenciar esta
minha alma sensível?
Porquê?
Que faço eu aqui?
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Audiência com o Presidente, General Fialho da Rosa, no dia 9 de Maio e 3 de Junho

A ADFA leva ao IASFA preocupações e projectos

A

Direcção Nacional esteve representada
pelo Presidente da DN acompanhado do
Presidente da Delegação de Setúbal, que
é também o responsável pela Secretaria Nacional.
Nesta reunião a ADFA apresentou cumprimentos ao Senhor General pela sua nomeação como
Presidente do IASFA, tendo anteriormente desempenhado funções como Comandante do Comando de Logística do Exército e Vice-Chefe
do Estado-Maior do Exército.
Para além da apresentação de cumprimentos, a
DN explanou as preocupações, face aos atrasos
veriﬁcados na emissão e renovação dos cartões
de assistência médica (ADM ) , dos Deﬁcientes
das Forças Armadas e da morosidade no pagamento das comparticipações médico/medicamentosas
O Presidente do IASFA reconheceu que, face à
alteração substancial que decorreu, relacionada com a implementação do novo sistema das
ADM, decorrente da aplicação do Decreto Lei
nº 167/2005, o IASFA terá de desenvolver e melhorar os canais de comunicação entre as várias
entidades e os seus serviços. Referiu também
que a ADFA poderia ser um pólo da rede de serviços prestados pelo IASFA (posto de atendimento), no que diz respeito aos Associados da
ADFA a nível nacional.
No dia 3 de Junho a ADFA (Presidente e 2.º
Vice-Presidente da DN e Presidente da Delegação do Porto e Presidente do Conselho Fiscal
de Delegação), foram novamente recebidos pelo
Senhor General Fialho da Rosa, onde o objectivo central foi a apresentação do Projecto do
CAI-Centro de Apoio Integrado do Porto. O

A ADFA solicitou ao Dr.
Alberto Martins, Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista,
uma audiência a realizar
no próximo dia 11, com
o objectivo de entregar
a Moção aprovada pelos
nossos associados na manifestação do passado dia
14 de Maio, assim como,
para expôr as razões e expectiativas que mobilizam
a ADFA.

Presidente da Delegação explanou as razões e
os objectivos deste Projecto, de estrema importância para a população deﬁciente da zona norte
do País.

preocupações relacionadas com a alteração das
tabelas da ADM, agora equiparada à da ADSE
(Assistência na Doença aos Servidores do Estado) que penalizam fortemente a prestação de

A ADFA entendeu dar a conhecer este projecto,
no sentido de potencializar as mais valias e a
compatibilização dos recursos humanos que o
IASFA dispõe próximo da nossa Delegação do
Porto.
O Senhor Presidente do IASFA, acompanhado,
agradeceu e mostrou-se disponível para analisar
o Projecto do CAI-Porto, felicitando a ADFA
pela sua determinação a favor da reabilitação e
integração dos Deﬁcientes Militares.
Ainda nesta audiência, a ADFA aproveitou mais
uma vez para apresentar, também, as profundas

serviços da ADFA nas áreas clínicas que desenvolvemos em Lisboa, Porto e Famalicão . A
entrada em vigor deste diploma que equiparou
a assistência médica dos militares aos funcionários públicos veio agravar ainda mais a assistência médica e medicamentosa dos deﬁcientes militares e suas famílias, que assim vêem
as comparticipações de consultes reduzidas em
alguns casos em mais de 50% para além das tabelas de comparticipação medicamentosa serem
muito mais baixas do que aquelas que usufruíamos até há pouco tempo na ADME.

