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Notícias

PROJECTO “ADFA - REDE SOLIDÁRIA” EM COLABORAÇÃO COM ISPA
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MINISTÉRIO CONCEDE APOIO FINANCEIRO
O Projecto “ADFA - Rede Solidária”
que a Associação tem desenvolvido
com o Instituto Superior de Psicologia
Aplicada (ISPA) vai ter um apoio ﬁnanceiro da Secretaria de Estado da Defesa
Nacional e dos Assuntos do Mar (SEDNAM).
A ADFA recebeu um ofício do chefe
de Gabinete da SEDNAM, datado de 26
de Dezembro passado, que informa da
atribuição “de um apoio ﬁnanceiro signiﬁcativo” ao projecto que foi alvo de
estudo por parte da Direcção-Geral de
Pessoal e Recrutamento Militar.
Este apoio ﬁnanceiro vem ao encontro da solicitação que a ADFA fez, em
ﬁns de Outubro, ao Ministério da Defesa
Nacional para “fazer face às despesas
que esta iniciativa acarreta”, lembra a
Direcção Nacional.
O Projecto “ADFA – Rede Solidária”
foi apresentado no dia 19 de Dezembro
último, durante a visita do Presidente da
República à ADFA, por Arménio Sequeira, professor do ISPA e coordenador
técnico do Projecto.

“Furriéis”
Tal como afirmou o secretário
de Estado de Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar, João
Mira Gomes, na tomada de posse dos actuais Órgãos
Nacionais, o Ministério das Finanças
assume a aplicação correcta da Tabela Indiciária
aos furriéis Deficientes das Forças Armadas.
Pedido o nosso parecer, a Associação dos Deficientes
das Forças Armadas prepara documento circunstanciado que
garanta a total reposição da justiça.
Direcção Nacional

social e ocupação, bem como apurar as
suas necessidades e capacidades, conhecer a sua satisfação e bem-estar e aferir
as acções a desenvolver, “tendo em vista
a participação de todos” nas respostas a
criar ou a aprofundar a nível local ou nas
delegações.
Os resultados parcelares e provisórios que foram apresentados resultam da análise de 2449 questionários
(1475 associados e 974 familiares).
Até ao ﬁm do estudo vão participar
4300 associados e igual número de familiares, num total de 8600 pessoas, que
vão responder aos dois questionários
(um para os associados com 102 questões e outro para os familiares com 94
questões).
Na próxima edição, o ELO vai destacar os resultados parcelares do Projecto “ADFA – REDE Solidária”, dedicando uma cobertura mais alargada
ao que foi apresentado ao Presidente
da República.

Texto FARINHO LOPES

A Direcção Nacional considera que
“são números muito signiﬁcativos e importantes para a compreensão do que é
a vida dos deﬁcientes militares e suas
famílias e a acção desenvolvida pela
ADFA no apoio que lhes presta”, embora se trate de resultados provisórios,
“uma vez que o Projecto ainda não está
concluído”.
O professor Arménio Sequeira aﬁrma
que “a necessidade de estudo e investigação dos contextos e circunstâncias de
vida das pessoas com deﬁciência e das
respostas, necessariamente participadas
pelos próprios, é reconhecida a dife-

rentes níveis”. Durante a apresentação
do Projecto, referiu que “as análises e
intervenções transversais revelam-se
cruciais para reformular e transformar as
desvantagens em questões a resolver pelas sociedades, num quadro duma mais
apropriada compreensão das necessárias
respostas políticas, sociais, cientíﬁcas,
práticas, proﬁssionais e de experiência
pessoal”.
O professor lembrou ainda, perante o
Presidente da República, que o Projecto,
debatido desde 2006, pretende “conhecer
onde estão e como estão os associados
da ADFA”, em termos de saúde, apoio

já com as diﬁculdades inerentes à deﬁciência, ainda tem que segurar o guarda
chuva até alcançar a última paragem.
Antes da reforma que sofreu o terminal de carreiras de que falamos, o autocarro 47 era o mais próximo da porta
do Metro e ainda tinha a vantagem de o
trajecto até à paragem ser feito sob uma
placa que os protegia da chuva. Não sei
por que mudaram o local da paragem. A
alteração só veio complicar ainda mais
a vida aos deﬁcientes e tornar-se mais
um obstáculo, como muitos outros que
terão que vencer.
Estas e outras barreiras que aparecem a complicar a vida aos deﬁcientes,
já não me espantam. Com mais de 30
anos a lidar com estas situações, já tenho visto de tudo.
Quando foi posta em marcha a “rede
sete”, composta por autocarros que têm
a particularidade de “ajoelhar”, ﬁcando

a nível dos passeios para que as cadeiras
de rodas possam entrar mais facilmente,
providos de local seguro para se instalarem, achei que se tinha dado mais um
passo para tentar resolver algumas barreiras. Mas estava ciente de que, se não
houvesse colaboração de todas as partes
envolvidas, diﬁcilmente surtiria o efeito
desejado. Foi precisamente o que constatei poucos dias depois de estarem ao
serviço os referidos autocarros da rede
sete. Estava eu na paragem terminal do
autocarro 47, no Campo Grande, e chegou um deﬁciente em cadeira de rodas
para tomar parte na viagem, pediu ao
motorista que “ajoelhasse” o autocarro
para poder entrar sem incomodar ninguém. E pensava eu, que aquele cidadão
ia usufruir duma técnica que foi inventada para que os deﬁcientes não dependessem de terceiros. Enganado estava e, ao
mesmo tempo revoltado com a situação

O associado José Soles Girão, presidente da Direcção da Delegação de
Coimbra, submeteu-se a mais uma intervenção cirúrgica, sendo-lhe cortado
mais uns centímetros do coto que resta da sua perna esquerda, no Hospital
da Força Aérea onde recebeu a visita dos elementos da Direcção Nacional,
José Arruda, Garcia Miranda e Orlando Correia. Prova concreta de que
os problemas dos deﬁcientes das Forças Armadas não acabam quando da
primeira alta hospitalar aos vinte e poucos anos. Hoje, aos 63 anos, o nosso
associado enfrenta um grave problema, que tenta resolver através desta intervenção cirúrgica, submetendo-se a uma nova reabilitação já com o peso
de outras complicações inerentes à idade. São estes os problemas com que
se debate hoje grande parte dos Deﬁcientes das Forças Armadas.
Penso eu que esta situação não é rigorosamente compreendida porque a
maioria dos médicos hoje em serviço nos Hospitais Militares não participou na Guerra Colonial, não passou por hospitais de
campanha, nem outras atrocidades a que foram submetidos os Deﬁcientes das Forças Armadas. Texto FARINHO LOPES
Janeiro de 2009
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DESCONHECIMENTO, DISCRIMINAÇÃO OU MÁ VONTADE?
Há situações que nos fazem pensar. No
terminal de carreiras do Campo Grande,
a paragem do autocarro da Carris, “carreira 47” é a mais distante da porta do
Metropolitano. Nada teria de anormal se
não fosse dessa porta do Metro que sai a
quase totalidade dos passageiros portadores de deﬁciência, que são levados a
percorrer uma distância superior a 100
metros, para apanhar o único autocarro
que passa à Av. Rainha D. Amélia, onde
se encontram os Centros e Associações
de Deﬁcientes que frequentam. Andar a
pé faz bem, mas para quem o faz sobre
próteses, em cadeira de rodas ou de muletas, não é tarefa fácil.
No dia 3 de Dezembro último, “Dia
Internacional da Pessoa com Deﬁciência”, nem o S. Pedro quis colaborar
com os deﬁcientes e tratou de enviar
uma chuvada, um problema para quem,
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criada pelo condutor do autocarro, que
alegou que teria de encostar mais a viatura ao passeio para que pudesse entrar a
cadeira e assim resolveu, pedindo ajuda
a outros passageiros. Com meia dúzia de
voluntários, carregou em braços a cadeira de rodas eléctrica, “bastante pesada”,
substituindo-se a uma técnica tão avançada que foi criada para facilitar a vida
aos deﬁcientes.
Nesse mesmo dia, ao constatar que
iria estar presente num colóquio na
ADFA o provedor do cliente da Carris,
obviamente que aproveitei para lhe expor o acontecimento. Resposta do provedor, “é de lamentar que essas situações aconteçam, mas os condutores são
muitos e não é fácil convencê-los todos
a colaborar”. A resposta foi tão pouco
convincente, que ﬁquei a pensar que a
ﬁgura de provedor da Carris não passava de mais uma ﬁgura decorativa.

Ficha Técnica
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“Furriéis”

Tal como afirmou o secretário
de Estado de Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar, João
Mira Gomes, na tomada de posse dos actuais Órgãos
Nacionais, o Ministério das Finanças
assume a aplicação correcta da Tabela Indiciária
aos furriéis Deficientes das Forças Armadas.
Pedido o nosso parecer, a Associação dos Deficientes
das Forças Armadas prepara documento circunstanciado que
garanta a total reposição da justiça.

Entre o falar e o fazer, o diz que é,
mas não é, que faz mas que não faz,
que no momento reconhece e louva,
mas logo a seguir diz que não reconhece e continua dizendo que o seu
Grupo Parlamentar vai votar contra
porque os sacrifícios foram pedidos
a todos os portugueses e neles estão
incluídos os deficientes das Forças
Armadas, perguntando estes, que sacrifícios são pedidos aos Bancos e
banqueiros de Portugal?!
Os Governos decidem, passam,
mas Portugal continua, os Governos
tomam as decisões políticas, mexem
com a vida de todos os cidadãos, incluindo os militares e os deficientes
das Forças Armadas, os Governos
decidem sobre as missões de paz no
Kosovo, Bósnia, Líbano etc, como
outrora, no tempo da outra senhora,
do Governo de Salazar e Caetano,
decidiu sobre o conflito armado das
ex colónias portuguesas, que provocou uma guerra durante mais de treze anos. Os políticos decidem sobre
as guerras, os militares cumprem
e são obrigados a fazer as guerras,
guerras que não querem, mas que
têm que cumprir, caso contrário, são
punidos e até presos, como noutros
tempos acontecia. Quem não se lembra, no tempo da guerra colonial,
de quantos homens foram presos e
torturados e desertaram, como por
exemplo Álvaro Cunhal, jà falecido,
Mário Soares e outros, hoje, grandes
homens, porque desertaram! E nós,
que cumprimos com Portugal e não
desertámos?
Pois é, os políticos decidem sobre
as nossas vidas, provocam as guerras
entre Estados, entre povos irmãos,
guerras que provocam mortos e fabricam feridos, pessoas deficientes, que
como nós, hoje somos deficientes das
Forças Armadas, jovens, que fomos
mandados para a guerra, defender a
Pátria, que ganhamos direitos melhorados a partir do 25 de Abril de 1974,
com Portugal a viver em democracia
e a partir do Governo do Almirante
Direcção Nacional
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Depois da tomada de posse dos seus Órgãos Sociais,
as Delegações promovem as suas
Assembleias Gerais Ordinárias
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Pinheiro de Azevedo, com a publicação do Dec. Lei 43/76 de 20 de Janeiro, foi reconhecido o estatuto dos
deficientes militares. Acontece que
desde então, até aos dias de hoje, passámos por diversos Governos, desde
Nobre da Costa, Mota Pinto, Lurdes
Pintassilgo, Francisco Sà Carneiro,
Pinto Balsemão, Mário Soares, Cavaco Silva, António Guterres, Durão Barroso e Santana Lopes, tendo
todos, de uma maneira ou de outra,
mantido e melhorado os direitos dos
deficientes das Forças Armadas, pelos valorosos serviços prestados à
Pátria. Direitos cortados agora pelo
Governo do Primeiro Ministro José
Sócrates.
Por decisão dos politicos, os militares foram e são obrigados a alimentar as guerras que os políticos
decidem fazer, não pode, agora, em
tempo de paz, de liberdade e democracia, o Governo de Portugal fugir
ás suas responsabilidades, de manter
e actualizar os direitos dos seus deficientes das Forças Armadas, gerados
por essa mesma guerra, aos quais o
País tem uma grande dívida, até de
gratidão!
É verdade que no tempo da ditadura, os mutilados da Grande Guerra,
a partir de uma dada altura, ano de
1936, viram as suas pensões congeladas e estavam a morrer, na miséria,
só vendo as suas vidas melhoradas
com a revolução de 1974, obra dos
Capitães de Abril, que nos trouxe a
liberdade e não uma ditadura democrática! Não, não vai acontecer o que
aconteceu aos mutilados da Grande
Guerra, a história não pode repetir-se
com os deficientes das Forças Armadas!!
Sr. Primeiro Ministro, no meio de
tanto sofrimento, é justo acabar os
últimos dias das nossas vidas com
dignidade, em liberdade e em paz,
que acho, que quem tudo deu à Pátria, merece!
Texto João Gonçalves

Notícias

Novo site sobre a Guerra
Colonial
Vai ser apresentado formalmente a 4 de Fevereiro (início da Guerra em Angola em 1961), o novo site sobre a Guerra Colonial, www.guerracolonial.
org, com base nos textos de Aniceto Afonso e Matos Gomes.
Este novo espaço documental e de debate na Internet já se encontra on-line,
procedendo-se, actualmente, aos acertos finais.

Editorial

No cumprimento da missão

Sabemos que se adensam nuvens negras das e discutidas no Parlamento, nos dias
sobre todos nós face à crise financeira 17 e 18 de Julho de 2008, e que baixamundial, com implicações profundas ram à Comissão Parlamentar de Defesa
na economia real e com graves reper- Nacional para discussão, melhoramento
cussões sociais que afectam transver- e aprovação, o que, infelizmente, como
salmente toda a sociedade nas áreas é do conhecimento de todos, não veio a
do desenvolvimento, do emprego, da acontecer por manifesta falta de vontade
saúde, da educação, da reabilitação e política, na discussão do Orçamento do
da qualidade de vida. Esta depressão Estado para 2009, em que as referidas
económica e social vai provocar muitas propostas voltaram a baixar à Comissão
feridas nas nossas vivências individuais Parlamentar de Defesa Nacional.
e familiares que levarão algum tempo Assim, sempre firmes e com persuasão
a sarar.
continuaremos a lutar nas Comissões
Apesar deste contexto, não podemos Parlamentares reiterando, ao mesmo
ficar pelas lamentações, baixar os bra- tempo junto do Governo – Ministério da
ços, deixar que o pânico tome conta das Defesa Nacional, a satisfação do nosso
nossas mentes, quando na nossa experi- caderno reivindicativo.
ência de vida já tivemos que suportar a Na audiência com o Senhor Ministro da
ditadura e a Guerra Colonial que afectou Defesa Nacional e Secretário de Estado
os melhores anos da nossa vida e da da Defesa Nacional e dos Assuntos do
qual saímos magoados e traumatizados Mar, em 15 de Dezembro 2008, tivemos
mas com vontade de reiniciar tudo de a oportunidade de ouvir a reafirmação
novo, enfim voltarmos a ser felizes.
do Senhor Ministro de que a questão da
Foi nesta linha de esperança e optimis- assistência médica e medicamentosa a
mo que os associados fundadores da 100% e da não aplicação do Indexante
ADFA nos ensinaram, a 14 de Maio de dos Apoios Sociais não são casos encer1974, que o futuro era possível, afir- rados e continuam a merecer estudo por
mando a força da
parte do Governo,
nossa razão.
no sentido de
F
oi
nesta
linha
de
espe
A 14 de Maio de
poderem vir a
1974 soubemos, rança e optimismo que os ser contempladas
assim, iniciar os
estas questões.
associados fundadores
nossos caminhos
Este ciclo de
da reabilitação da ADFA nos ensinaram, afirmação dos
e da inclusão a 14 de Maio de 1974, direitos dos defisocial, muitas
cientes militares
vezes por trilhos que o futuro era possí- culminou com a
estreitos e sinuo- vel, afirmando a força visita de Sua Ex.ª
sos, mas sempre
o Presidente da
da
nossa
razão
.
convictos que a
República, no dia
caminhada
se
19 de Dezembro
fazia para cima e para a frente, utili- de 2008, à sede da ADFA, na qual prozando os instrumentos da participação feriu uma significativa mensagem de
cívica, da solidariedade activa e auto- reconhecimento dos valores que fundaconfiança, de que hoje nos orgulhamos, mentam as reparações morais e matepassados que são 35 anos da vida da riais devidas aos deficientes militares
nossa Associação.
e que, assumida assim pelo Presidente
2008 foi um ano em que transformamos de todos os portugueses e Comandante
as ameaças em oportunidades, afirman- Supremo das Forças Armadas, nos
do, convictamente, a razão das nos- deixa a todos honrados reconhecendo,
sas reivindicações através do primado com a atribuição à ADFA da qualidade
da maioria que, na Assembleia Geral de Membro Honorário da Ordem da
Nacional, de 19 de Abril de 2008, deci- Liberdade, “os relevantes serviços presdiu realizar uma manifestação pública, tados pelas Associação dos Deficientes
para assinalar o nosso descontentamento das Forças Armadas, traduzidos na perem relação à indiferença do poder que manente defesa dos valores da civilipersiste em ignorar os sacrifícios que zação, em prol da dignificação do ser
foram impostos à nossa geração no perí- humano, da justiça social e da promoção
odo da Guerra Colonial e que exigem a da liberdade”.
plena reparação pelos danos morais e Temos hoje mais responsabilidades,
materiais, de acordo com o Decreto-Lei mais força na nossa razão e, por isso,
devemos cerrar fileiras.
n.º 43/76, de 20 de Janeiro.
Esta manifestação cívica, que assinalou Agora, reconhecidos pela nossa luta,
também o 34.º aniversário da ADFA e pela liberdade e participação cívica,
que do Hospital Militar Principal levou à não nos resignemos, e disponibilizemos
Assembleia da República o nosso mani- todas as nossas forças e razão ao servifesto de indignação, teve eco profundo ço dos associados e familiares, numa
em todos os Grupos Parlamentares que ADFA mais coesa, mais reivindicativa e
materializaram as nossas reivindicações mais solidária.
em propostas de lei que foram analisaA Direcção Nacional
Janeiro de 2009
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Porto

A Festa de Natal
Tal como em anos anteriores, realizou-se a festa de Natal da Delegação do Porto no dia 20 de Dezembro, no Refeitório, o qual foi
adaptado para que o evento tivesse
a dignidade que merece.
A festa foi realizada em parceria
com a Associação dos Deficientes
Renais do Norte de Portugal o que
constituiu um facto bastante positivo na conjugação de esforços entre
associações.
O programa abriu com duas pequenas peças de teatro apresentadas
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“Furriéis”
Tal como afirmou o secretário
de Estado de Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar, João
Mira Gomes, na tomada de posse dos actuais Órgãos
Nacionais, o Ministério das Finanças
assume a aplicação correcta da Tabela Indiciária
aos furriéis Deficientes das Forças Armadas.
Pedido o nosso parecer, a Associação dos Deficientes
das Forças Armadas prepara documento circunstanciado que
garanta a total reposição da justiça.

pelos Utentes do Centro de Actividades Ocupacionais, representadas
de forma excelente, após ensaios
pela Prof. Sónia na actividade de
“Expressão Dramática”.
Os palhaços, o ilusionismo, a magia e o Pai Natal foram outras
atracções, muito apreciadas pelas
crianças.
Os Presidentes da Delegação e da
Associação dos Doentes Renais sublinharam a importância da realização conjunta da festa e agradeceram
a todos os que tinham colaborado.

Direcção Nacional
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Encontros de Natal do Porto
Arouca
Os associados de Arouca, Vale de
Cambra e Sever do Vouga, voltaram
a assinalar a época de Natal, com a
realização no dia 1 de Dezembro de
2008, de um almoço de convívio.
A iniciativa reuniu alguns associados
e familiares, não em grande número
dado que os mesmos decidiram em
reunião descentralizada, participar
no almoço de aniversário que se realizou no Porto.
Chaves
O Núcleo da ADFA em Chaves realizou um convívio de natal, no dia
13 de Dezembro.
Embora os associados do Núcleo
tenham participado no almoço de
aniversário no Porto, também o fizeram em número razoável, numa demonstração de grande participação
associativa.
Estiveram presentes no almoço a
Presidente do Conselho Executivo
e a Coordenadora Pedagógica da
Escola Superior de Enfermagem de
Chaves, assim como, os clínicos Dr.
Alberto Lopes e a Dr.ª Graça Baptista, os quais têm prestado apoio médico aos associados e familiares do
Núcleo, de forma gratuita, facto que
mereceu o reconhecimento e agradecimento por parte dos Dirigentes
do Núcleo e da Delegação que estiveram presentes.
A Direcção do Núcleo de Chaves
está de parabéns pela forma empenhada como tem estado a dar seguimento ao seu programa de acção.
Vila Real
Também os associados do distrito
de Vila Real levaram a efeito o seu
convívio de Natal, no dia 20 de Dezembro.
O convívio foi bem participado, rei
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nou a alegria e a boa disposição, tendo no final sido formulados votos de
um Bom Natal para todos.
A organização esteve a cargo dos
associados, Luís Pinto Moura e José
Martins, assim como, os Órgãos Sociais da Delegação se fizeram representar.
Restaurante “Martins” em Darque,
propriedade de um associado da
Viana Do Castelo
ADFA.
Os associados de Viana do Castelo Compareceu cerca de meia centena
não quiseram deixar passar a quadra de associados e familiares, os quais
natalícia sem realizar o seu convívio aproveitaram o convívio para fotendo-o efectuado no dia 21 de De- mentar as suas relações de amizade
zembro. Para o efeito, escolheram o e camaradagem.

A organização esteve a cargo dos associados José Pereira, José Martins
e Joaquim Gomes, que tudo fizeram
para que fosse uma jornada de associativismo.
A Delegação do Porto fez-se representar, tendo deixado a mensagem
de que em 2009 o convívio de Natal
se realizará em Ponte da Barca.

Coimbra

Almoço
Convívio

Conforme notícia inserida no último Elo, a Delegação de Coimbra
irá organizar um almoço convívio
que se realizará no Restaurante
“Manuel Júlio” em Santa Luzia, no
próximo dia 31 de Janeiro (sábado)
a partir das 12H30.
O restaurante que se situa na Estrada Nacional n.º 1 dista 6 km do
sul da Mealhada e 10 km de Coimbra.
As inscrições deverão ser feitas
na Delegação ou através do telefone, até ao dia 26 de Janeiro de
2009.
O preço por pessoa a partir dos
11 anos é de 20 euros; dos 3 aos 10
anos é de 10 euros.
Contactso:
239 814 644 / 91 777 02 41
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“Furriéis”

Tal como afirmou o secretário
de Estado de Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar, João
Mira Gomes, na tomada de posse dos actuais Órgãos
Nacionais, o Ministério das Finanças
assume a aplicação correcta da Tabela Indiciária
aos furriéis Deficientes das Forças Armadas.
Pedido o nosso parecer, a Associação dos Deficientes
das Forças Armadas prepara documento circunstanciado que
garanta a total reposição da justiça.

O programa comemorativo iniciou-se com a realização no dia 6 de Dezembro de um colóquio, cujo tema não podia ser mais premente e actual:
“ADFA – Que Futuro”.
Em face da forma como o debate decorreu e do número dos seus intervenientes, este tema é desenvolvido em espaço próprio.
Foi pois, com uma acção que visou abordar o passado e analisar o presente para projectar o futuro, que a Delegação do Porto deu inicio à comemoração de mais um aniversário.
Direcção Nacional
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Assembleias Gerais Ordinárias
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direitos na Assistência Médica e
Medicamentosa.
O Presidente da Direcção da Delegação, Abel Fortuna, encerrou as
intervenções para mostrar o orgulho
que sentia pela Delegação do Porto,
cuja força e participação associativa estavam ali bem demonstradas,
assim como para sensibilizar a Direcção Nacional relativamente à situação dos Deficientes em Serviço
e das Pensões das Viúvas, grupos
cujas reivindicações eram mais do
que justas e legítimas, as quais justificavam fazerem parte das prioridades para 2009.
Também agradeceu ao Comando da
Escola Prática de Transmissões aos
convidados, associados e a todos os
que tinham colaborado na realização do Programa comemorativo.
Seguiu-se a partida do bolo de aniversário para o que foram chamados a fazê-lo os associados presentes, que tinham estado na primeira
reunião para a criação da Delegação do Porto, naquele mesmo local,
34 anos antes.

Cerimónia de hasteamento
da Bandeira Nacional
Logo pela manhã do dia 7 de Dezembro acorreram às instalações da
Delegação, associados e familiares
vindos das várias localidades.
Na Delegação, teve início pelas
10H00, a cerimónia de hasteamento da Bandeira Nacional, acto que
contou com a participação de uma
secção de militares do Regimento
de Artilharia nº 5 (Serra do Pilar).
Também representantes das Delegações de Lisboa, Viseu e Bragança, a que se juntou mais tarde a de
Vila Nova de Famalicão, compareceram nesta cerimónia, que juntou
muitos associados e familiares.
De seguida foi a partida para a Escola Prática de Transmissões onde
se realizaram os restantes eventos
constantes no programa.
Missa de sufrágio
para associados falecidos

O Comando da Escola Prática de
Transmissões primou pelo carinho,
competência e empenhamento que
dispensou à ADFA na preparação e
execução dos actos que tiveram lugar naquela Unidade.
Desde a recepção aos participantes,
passando pela adaptação do ginásio
para a celebração da missa, pela
forma como organizou e serviu o
almoço de aniversário, até à despedida no final do dia, tudo foi devidamente organizado.
O Capelão Militar, Padre Benjamim foi o celebrante da missa de
sufrágio para associados falecidos,
tendo-o feito de forma a motivar todos, mesmo os que eventualmente,
estariam somente para assistir.
Um grupo coral sob a Direcção de
Pedro Guia, que embora improvisado no momento, cumpriu bem
a missão e motivou a Assembleia
para uma maior adesão à liturgia.
Almoço de anivesário
Finda a celebração da missa os
associados e familiares foram-se
encaminhando para o refeitório da
Escola Prática, onde teve lugar o
almoço.

A ausência por doença do Presidente da Mesa da Assembleia Geral de
Delegação do Porto, Henrique Rodrigues, notícia que foi recebida
com alguma apreensão, levou a algumas alterações na mesa de honra.
O Presidente da Mesa de Assembleia Geral Nacional, Mano Povoas, deu as boas vindas e referiu o
facto da comemoração ser nesse
dia e nesse local, se ficava a dever à
circunstância de ter sido nas instalações actuais da Escola Prática de
Transmissões, antigo Regimento de
Infantaria nº 6, a primeira reunião
de Deficientes Militares no Porto
que deu origem à criação da Delegação da ADFA.
Assim, estiveram como convidados
o Comandante e o 2º Comandante
da E.P.T., o Representante do Comando de Pessoal do Exercito (Coronel Ambrósio) o Tenente Coronel
Teixeira da D.A.R.H., o Presidente
da Junta de Freguesia de Ramalde e

o Presidente do Núcleo do Porto da
Liga dos Combatentes, assim como
dirigentes nacionais e da Delegação.
As mais de quatro centenas de associados e familiares encheram por
completo o refeitório, dando à comemoração deste 34º aniversário,
um grande ambiente de convívio e
de festa, animado por um grupo musical que interpretou algumas canções populares portuguesas, bem
conhecidas de todos.
As alocuções do Comandante da
E.P.T. e o Representante do Comando de Pessoal foram para agradecer o convite e manifestar a disponibilidade para cooperarem com
a ADFA na prossecução dos seus
objectivos.
O Presidente da Direcção Nacional, José Arruda interveio para,
entre várias considerações, apelar para a coesão e unidade associativas, fundamentalmente nesta
altura em que a ADFA reivindica

Objectivos cumpridos
A Delegação do Porto festeja anualmente o seu aniversário, realizando
convívios associativos em várias localidades, pelo que desta vez entendeu reunir a família da Delegação e
dessa forma assinalar uma data histórica e representativa.
Ao reunir um número tão significativo de associados e familiares
cumpriu um dos seus objectivos.
Também, ao fazê-lo numa Unidade
Militar, procurou afirmar a ligação
dos Deficientes Militares à Instituição Militar, não podendo o local escolhido ter sido melhor, pelo que se
cumpriu outro dos objectivos.
No final da comemoração do 34º
Aniversário da fundação da Delegação do Porto, os seus dirigentes
apresentam os agradecimentos a todos os que cooperaram e colaboraram para que esta efeméride tenha
sido um êxito, honrando todos os
que ao longo da existência da Delegação têm contribuído para a sua
afirmação no seio da ADFA.
Janeiro de 2009
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Porto

ADFA – Que Futuro?
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uma reflexão em tempo de aniversário
A consciência crítica, só por si, não
sossega ninguém, sobretudo desde
que há uma boa década, a ADFA
deu em entrar como que em autogestão, insuflada pelo livre-arbítrio
humano. Como já se vê, e tomando
essa atitude sozinha, decidindo actuar como se fosse um homenzinho
e fazer aquilo que fazem os homenzinhos: queixar-se de forma intensa
e presente, a ADFA foi omitindo as
escolhas do passado e não tomando
em conta os escolhos do futuro.
A Delegação do Porto perante perguntas efectuadas por associados
em reuniões descentralizadas, a
cujo título se reporta o presente artigo, levou o tema à reunião ordinária dos primeiros sábados de cada
mês (no caso no dia 6 de Dezembro), dando início à comemoração
do seu 34º Aniversário.
Ciente de que os pés devem estar bem assentes na terra e de que
os erros devem ser corrigidos, foi
efectuado um colóquio moderado
pela Mesa da Assembleia-Geral de
Delegação, que dando a palavra ao
primeiro orador, Abel Fortuna, Presidente da Direcção de Delegação
abriu as intervenções explicando
pormenorizadamente a razoabilidade da iniciativa: “Uma reflexão em
tempo de aniversário”.
Seguiu-se a intervenção do associado e Director do Centro de Reabilitação Profissional de Gaia, Jerónimo de Sousa, que historiou o
passado da ADFA como exemplo
único de associativismo quer a nível
nacional, quer a nível internacional
e como Associação fortemente reivindicativa, que quando não obtêm
a resolução dos seus problemas

constrói a forma de os superar. Demonstrou a falência do cumprimento por parte das sociedades perante
a reposição dos direitos aos seus
membros afectados pelas guerras
como sendo global, exemplificada
pelas reuniões do organismo internacional: Federação Mundial dos
Antigos Combatentes, onde após
90 anos ainda se discutem os direitos dos combatentes da I Guerra
Mundial. Teorizou que o futuro se
constrói não a partir de hoje, muito menos do amanhã, mas sempre a
partir de ontem, em que o presente apenas serve para perspectivar
o futuro sem que o passado seja
esquecido, mas nunca a ele (passado) se deve ficar agarrado, devendo
ser ponderadas as formas de defesa
das causas, mesmo as iniciais, sem
necessidade da sua substituição
por outras, mas de uma forma actualizada dado que a aplicação da
fórmula actual face à profunda alteração da sociedade, deixaram de
fazer qualquer sentido as fórmulas
actualmente utilizadas. A actualidade obriga a questionar: o QUÊ? O
para QUÊ? E o para QUEM?
Por último, deixou como uma recomendação a ser estudada para
fazer face aos desafios do futuro, a
criação de uma “fundação” para dar
seguimento à obra que a ADFA já
ergueu e para os projectos que ainda pretende implementar.
As intervenções dos associados
presentes iniciaram-se com uma
discordância sobre o tema, pois
segundo uma opinião, o futuro deveria ser estudado somente depois
de concluídas as questões do imediato. Seguiu-se a apresentação de

questões diversas e importantes,
tais como:
- O futuro terá de ser feito com os
dirigentes e os associados, não devendo estes apenas olhar tanto para
o seu umbigo, o que tem levado
a ADFA após os seus 40 anos de
existência, a não conseguir fechar
o dossier da “Guerra Colonial” e
sobretudo, nunca deve abandonar a
reivindicação sobre os “deficientes
em serviço”;
- Na construção do futuro nunca
deve ser esquecido o princípio de
que em qualquer combate: “camarada que cai imediatamente deverá
ser ajudado”. Este é o espírito que
deverá prevalecer entre nós;
- Perspectivar o futuro com os olhos
postos na dignidade, na saúde e nos
projectos em curso, sem contudo
esquecer o presente em que as injustiças com o avançar da idade vão
pesando cada vez mais;
- Lembrar constantemente que homem que não perspectiva o futuro é
um homem já morto e que na ADFA
ainda há situações aberrantes, mas
que será errado apontar as culpas
somente aos sucessivos governos,
devendo também corrigir os seus
próprios erros;
- Para acautelar o futuro, a presente
reflexão deveria ser a primeira entre muitas reuniões descentralizadas e sempre em consonância com
as práticas desta Delegação;
- As lutas conseguidas podem tornar-se perigosas se não forem
acompanhadas com o apoio da opinião pública;
- Os tempos podem ser diferentes,
mas tanto os governos como a opinião pública, têm de ser sensíveis à

“Furriéis”
Tal como afirmou o secretário
de Estado de Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar, João
Mira Gomes, na tomada de posse dos actuais Órgãos
Nacionais, o Ministério das Finanças
assume a aplicação correcta da Tabela Indiciária
aos furriéis Deficientes das Forças Armadas.
Pedido o nosso parecer, a Associação dos Deficientes
das Forças Armadas prepara documento circunstanciado que
garanta a total reposição da justiça.

questão dos “deficientes em serviço”, sem dúvida a questão mais injusta e injustificável por conquistar;
- Se à sociedade esta problemática
for bem explicada, ela a compreenderá;
- A ADFA já demonstrou um abrandamento do apoio aos “deficientes
em serviço”;
- Mesmo como associado recente
sentiu-se obrigado à participação
agora que finalmente se perspectiva
o futuro, depois de uma má recepção em que pensa que a ADFA tinha parado no apoio aos “deficientes em serviço”;
- Por muita vontade que haja, a participação torna-se difícil sem uma
boa comunicação interna. A comunicação é de tal maneira importante
que para além de estar virada para
o exterior, também deverá ter um
enfoque para os novos militares, se
possível através de acções nas próprias Unidades Militares;
- A comunicação ao exterior terá de
ser outra. Recentemente notou um
nítido boicote por parte dos órgãos
de informação estatais, fazendo
com que elementos dos Órgão Nacionais tivessem sido constituídos
arguidos, pelo que é essencial uma
óptima preparação das reivindicações, uma boa comunicação interna
e externa e uma cuidada acção com
a opinião pública.
O presidente da Mesa da Assembleia-Geral Nacional, Mano Póvoas e o presidente da Direcção Nacional, José Arruda, tomaram parte
nesta reflexão, tendo sublinhado a
oportunidade e a importância deste
debate para o futuro.
Henrique Rodrigues
Direcção Nacional

Trabalhos Gráficos
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Discurso do Presidente da República por ocasião da visita
à Associação dos Deficientes das Forças Armadas
31 anos depois
uma memória
activa
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consequências políticas e sociais,
também é feita de sacrifícios e dor,
muitos sofrendo, no corpo e na
alma, o preço pelo dever cumprido.
A dívida de gratidão e o preito de
homenagem para com aqueles que
ficaram deficientes ao serviço da
Nação impõe prioridade no tratamento que lhes deve ser dispensado.
Os que tudo deram ao serviço de
todos nós têm de estar no topo das
nossas preocupações.
Mais do que um dever de Estado, é
um imperativo de consciência reconhecer a excepcionalidade da situação que foi imposta a estes cidadãos.
O País deve um respeito especial
àqueles que, na sua juventude, pela
Pátria sacrificaram o melhor das
suas vidas e ainda hoje suportam,
com carácter e estoicismo, as agruSenhor Vice-Presidente da Assembleia da Repúras desse tempo.
blica,
Senhor Presidente da Comissão de Defesa Nacio- Um país sem memória é um país que não é digno
da sua história nem merecedor do seu futuro.
nal,
Senhor Secretário de Estado da Defesa Nacional A Associação dos Deficientes das Forças Armadas é fruto do empenho e da iniciativa de um cone dos Assuntos do Mar,
Senhores Chefes dos Estados-Maiores dos Ra- junto de militares mutilados ao serviço do país na
Guerra de África.
mos das Forças Armadas,
A situação de carência em que esses Portugueses
Senhores Deputados,
Senhores Presidentes dos Órgãos Sociais da As- viviam, militares de carreira e jovens mobilizados ao serviço da Pátria, não constituía um caso
sociação dos Deficientes das Forças Armadas,
isolado, encontrando antecedentes na difícil situIlustres Convidados,
Longo foi o caminho percorrido pela Associação ação social em que se encontravam, também, os
dos Deficientes da Forças Armadas desde a mi- deficientes sobreviventes da 1ª Grande Guerra.
nha última presença nesta sede, aquando da sua A Associação dos Deficientes das Forças Armadas vem assumindo um papel determinante, não
inauguração em Novembro de 1993.
É com muita satisfação que regresso a uma Casa só como instituição votada à reabilitação e inteque muito tem feito no apoio e na dignificação gração social dos deficientes das Forças Armados ex-combatentes que tanto deram ao serviço das, mas também no apoio aos familiares dos militares falecidos em risco de pobreza e exclusão
de Portugal.
A guerra, com toda a sua brutalidade, é um dos social.
fenómenos mais presentes na história da huma- Gostaria também de relevar o papel preponderante que a Associação dos Deficientes das Fornidade.
É certo que a democracia e a interdependência ças Armadas desempenhou na institucionalizados Estados têm vindo a promover uma tendência ção do Secretariado Nacional de Reabilitação,
de redução das guerras entre países mais desen- no processo de criação da Federação de Desporvolvidos, mas, fora destas regiões, a guerra con- to para Deficientes e no contributo para a criatinua frequentemente a impor-se, a despeito da ção do Centro de Reabilitação Profissional de
boa vontade e das boas intenções daqueles que Gaia, hoje considerado uma referência a nível
europeu.
a deploram.
Neste contexto, a Instituição Militar, convenien- Pode afirmar-se, sem margem para dúvidas, que
temente adaptada às novas realidades, continua a a Associação dos Deficientes das Forças Armaser essencial para garantir a segurança dos Esta- das tem sabido cumprir bem a missão que os seus
dos, principalmente através de um maior investi- fundadores lhe confiaram.
Ao Estado cabe reconhecer o serviço que os cimento na segurança global.
Paralelamente a este facto, teremos de reconhe- dadãos, voluntariamente ou mobilizados, prestacer a importância que a segurança assume para ram ao País, com uma entrega exemplar que, para
a promoção das condições necessárias ao desen- muitos, acarretou os mais elevados custos para o
volvimento sustentado das Nações, no respeito resto das suas vidas.
Muito tem vindo a ser concretizado ao longo do
pelos valores e direitos humanos.
Sendo inquestionável a importância do papel dos tempo. O edifício legislativo entretanto erguido
militares para a sociedade em que se inserem, di- materializou a vontade política da Nação de recofícil seria ignorar que a Guerra, a par das suas nhecer a especificidade do deficiente das Forças
Pág 7
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Tal como afirmou o secretário
de Estado de Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar, João
Mira Gomes, na tomada de posse dos actuais Órgãos
Nacionais, o Ministério das Finanças
assume a aplicação correcta da Tabela Indiciária
aos furriéis Deficientes das Forças Armadas.
Pedido o nosso parecer, a Associação dos Deficientes
das Forças Armadas prepara documento circunstanciado que
garanta a total reposição da justiça.
Direcção Nacional
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Armadas, em áreas tão sensíveis quanto as da assistência médica, medicamentosa e protésica, da
reabilitação e do apoio social.
São difíceis os tempos que se vivem em Portugal.
Importa, contudo, assegurar o adequado apoio
que os deficientes das Forças Armadas reconhecidamente merecem e impedir a degradação da
sua condição social.
Conheço os principais problemas que afectam os
deficientes das Forças Armadas.
O apoio a uma saúde debilitada, fortemente
agravada com o natural envelhecimento, constitui a principal prioridade, requerendo, a par
das situações mais vulneráveis de pobreza e
exclusão social, o prosseguimento de uma acção concertada dos vários departamentos do
Estado.
[Estou certo que o Senhor Secretário de Estado
aqui presente escutou atentamente o apelo que
lhe foi dirigido pelo presidente da Associação
dos Deficientes das Forças Armadas.]
Quero dirigir uma palavra de muito apreço e
profundo reconhecimento às famílias dos deficientes das Forças Armadas. Foram elas que
estiveram sempre na linha da frente no apoio à
reabilitação e à inclusão social dos seus entes
queridos.
Foram as famílias quem, desde a primeira hora,
providenciou o amparo daqueles que viram, de
um momento para o outro, cair por terra os seus
sonhos e projectos pessoais.
São, ainda hoje, as famílias que enfrentam as
maiores dificuldades e que envidam os maiores
esforços para, concertadamente com a Associação dos Deficientes das Forças Armadas, desenvolverem as acções necessárias à melhoria das
condições de vida dos seus familiares deficientes.
Senhor Presidente da Associação dos Deficientes
das Forças Armadas,
A Associação acabou de completar um percurso
de 34 anos, um percurso assinalável, como pioneira de algumas das mais importantes iniciativas
realizadas em Portugal no campo do apoio ao cidadão com deficiência.
Da sua meritória acção resultou um importante
combate à exclusão social, traduzido num empenhado e desinteressado apoio à reabilitação dos
Deficientes das Forças Armadas e à sua integração plena na sociedade
Entendo, como Presidente da República, ter chegado o momento de, em nome dos Portugueses,
distinguir os relevantes serviços prestados pela
Associação dos Deficientes das Forças Armadas,
traduzidos na permanente defesa dos valores da
civilização, em prol da dignificação do ser humano, da justiça social e da promoção da liberdade,
concedendo-lhe o título de Membro Honorário
da Ordem da Liberdade.
As minhas felicitações e o meu muito obrigado.
A todos, os meus sinceros votos de um Santo Natal e de um ano de 2009 com Paz, União, e, sobretudo, com Saúde.
Fonte: Presidência da República Portuguesa
Janeiro de 2009
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Tal como afirmou o secretário
de Estado de Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar, João
Mira Gomes, na tomada de posse dos actuais Órgãos
Nacionais, o Ministério das Finanças
assume a aplicação correcta da Tabela Indiciária
aos furriéis Deficientes das Forças Armadas.
Pedido o nosso parecer, a Associação dos Deficientes
das Forças Armadas prepara documento circunstanciado que
garanta a total reposição da justiça.

O Presidente da República, Cavaco Silva, agraciou a ADFA com o título de Membro Honorário da Ordem da L
tinguindo a Associação pelos relevantes serviços que presta, “na permanente defesa dos valores da civiliz
da dignificação do ser humano, da justiça social e da promoção da liberdade”.
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“Em nome dos portugueses”, o Presidente da República condecorou a
ADFA com a Ordem da Liberdade,
colocando as insígnias de membro
honorário daquela Ordem na bandeira da Associação, empunhada pelo
associado Albino Gansinho, durante
a sessão solene no Auditório Jorge
Maurício, no dia 19 de Dezembro último, durante a visita que realizou à
Sede Nacional.
O Chefe de Estado deixou também
uma chamada de atenção para as
questões apresentadas pela ADFA
relativamente à perda de direitos dos
deficientes militares: “estou certo de
que o senhor secretário de Estado [da
Defesa Nacional e Assuntos do Mar]
aqui presente escutou atentamente o
apelo que lhe foi feito”.
O Auditório Jorge Maurício foi pequeno para acolher tantas individualidades
convidadas e associados, que foram
chegando à Associação vindos de todo
o País. O momento solene da visita do
Presidente da República à Sede Nacional e à Delegação de Lisboa congregou
os representantes dos Órgãos Sociais
das delegações e muitas individualidades de instituições que também se quiseram associar ao evento.
O ambiente de festa realçou ainda
mais o sentimento de “dignidade cívica e fundadas esperanças no reconhecimento do sacrifício que lhes
[aos deficientes militares] foi exigido
no cumprimento do serviço militar
obrigatório em situações de risco e
perigosidade agravadas como foi o
caso da Guerra Colonial”, como foi
referido pela Direcção Nacional no
comunicado enviado à imprensa.
O presidente da MAGN mano Póvoas iniciou a sessão solene aludindo
ao historial de vida e afirmação da
ADFA e solicitou ao Presidente da
República que no seu magistério de
influência ajude a mobilizar a sociedade para a resolução definitiva dos
problemas dos deficientes militares.
Foi constatando que “a guerra, com
toda a sua brutalidade, é um dos fenómenos mais presentes na história
da humanidade” que o Presidente da
República iniciou a sua intervenção,
recordando a sua passagem pela Sede
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Nacional, aquando da inauguração,
em 19 de Novembro de 1993.
O Chefe de Estado destacou as diversas vertentes da actividade da ADFA
ao longo dos seus 34 anos de existência, reconhecendo a “Casa que muito
tem feito no apoio e na dignificação
dos ex-combatentes que tanto deram
a Portugal”.
José Arruda, presidente da Direcção
Nacional, aludiu às questões que
preocupam os deficientes militares,
lembrando os fundadores da ADFA,
agradecendo-lhes o “grito de guerra
dado em 1974”.
Ao Chefe de Estado, também Comandante Supremo das Forças Armadas,
agradeceu a presença, salientando que
também ele foi combatente miliciano
e que “os combatentes marcham sempre ao lado uns dos outros”.
Questões urgentes
O dirigente pediu ao Governo, através
do secretário de Estado, “que resolva
o problema da assistência médica e
a questão do indexante das pensões”,
bem como “os processos atrasados
do Lar Militar e do futuro Centro de
Apoio Integrado no Porto”. Deixou
também um alerta sobre as dificuldades financeiras nos hospitais militares
e reiterou a confiança no empenho da
Comissão Parlamentar de Defesa Nacional, afirmando que “não podemos
permitir o adiamento dos nossos direitos”. José Arruda anunciou ainda uma
reunião, no próximo mês de Janeiro,
sobre a reestruturação do Lar Militar.
A problemática da 3ª idade e o consequente agravamento das deficiências
também foram focados pelo presidente da DN, que destacou as mulheres e
as famílias dos deficientes militares,
afirmando que “vamos continuar a
lutar, como vocês, mulheres, lutaram
para resolver as nossas deficiências”,
pedindo uma salva de palmas.
O Presidente da República afirmou-se
conhecedor dos “principais problemas
que afectam os deficientes das Forças
Armadas” e destacou as mais urgentes: “o apoio a uma saúde debilitada,
fortemente agravada com o natural
envelhecimento, constitui a principal
prioridade, requerendo, a par das situações mais vulneráveis de pobreza e
exclusão social, o prosseguimento de
uma acção concertada dos vários de-

partamentos do Estado”.
O Chefe de Estado sublinhou que
“são, ainda hoje, as famílias que enfrentam as maiores dificuldades e que
envidam os maiores esforços para,
concertadamente com a ADFA, desenvolverem as acções necessárias à
melhoria das condições de vida dos
seus familiares deficientes.”

viraremos a cara ao combate democrático”.
Assim como o presidente da Direcção
Nacional José Arruda salientou que a
ADFA está disposta a colaborar com
todas as instituições na “construção
de uma sociedade mais justa e inclusiva”, o Presidente da República também lembrou o “papel preponderante
que a Associação dos Deficientes das
ADFA é "motor" social
Forças Armadas desempenhou na insO Presidente da República falou tam- titucionalização do Secretariado Nabém da “meritória acção” da Asso- cional de Reabilitação, no processo
ciação que resultou num “importante de criação da Federação de Desporto
combate à exclusão social, traduzido para Deficientes e no contributo para
num empenhado e desinteressado a criação do Centro de Reabilitação
apoio à reabilitação dos Deficientes Profissional de Gaia, hoje consideradas Forças Armadas e à sua integra- do uma referência a nível europeu”.
ção plena na sociedade”.
O presidente da DN salientou também, Reconhecimento
no seu discurso, que a ADFA tem pre- O Chefe de Estado afirmou que, apesente a actual situação do País e que sar de Portugal possuir um edifício le“não nos satisfaz a continuação do gislativo que “materializou a vontade
adiamento dos nossos direitos”. Vin- política da Nação de reconhecer a escou ainda que “nunca virámos a cara pecificidade do deficiente das Forças
ao combate, enquanto militares, e não Armadas”, é importante, “assegurar o
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adequado apoio que os deficientes das
Forças Armadas reconhecidamente
merecem e impedir a degradação da
sua condição social”.
Cavaco Silva acrescentou que “a dívida de gratidão e o preito de homenagem para com aqueles que ficaram
deficientes ao serviço da Nação im-

põe prioridade no tratamento que lhes
deve ser dispensado” e, como Grãomestre da Ordens Honoríficas de Portugal, Cavaco Silva agraciou a ADFA
com o título de Membro Honorário da
Ordem da Liberdade, na presença de
entidades como o vice-presidente da
Assembleia da República, o presiden-

te da Comissão de Defesa Nacional, o
secretário de Estado da Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar, os chefes
dos Estados-Maiores dos Ramos das
Forças Armadas, e alguns deputados.
O Presidente da República completou a sua visita à Sede Nacional e
Delegação de Lisboa, passando pelo

Gabinete Jurídico, pelos serviços clínicos e pela exposição alusiva à vida
da ADFA.
O descerramento de uma placa comemorativa foi o culminar da deslocação do Chefe de Estado à Associação, após a assinatura do Livro de
Honra.
Janeiro de 2009
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Ordens Honoríficas Portuguesas – Ordem da Liberdade

distinção de serviços em prol da
e da Liberdade
A Ordem da Liberdade é uma das Ordens Nacionais de que o Presidente da
República é Grão-mestre. Estas distinções são entregues pelo Presidente da
República, em nome dos portugueses
para distinguir “...em vida ou a título
póstumo, os cidadãos portugueses que
se notabilizem por méritos pessoais,
por feitos cívicos ou militares ou por
serviços prestados ao País”.
A Ordem da Liberdade distingue os serviços relevantes prestados “em defesa dos valores da civilização,
em prol da dignificação do homem e à causa da liberdade”.
Esta Ordem foi criada uma vez que as Ordens Honoríficas então existentes não contemplavam vários méritos cívicos assinaláveis, que segundo o legislador seriam “os daqueles cidadãos, nacionais ou estrangeiros,
que se distinguiram pelo seu amor à liberdade e pela
sua devoção à causa dos direitos humanos e da justiça
social, nomeadamente na defesa dos ideais republicanos e democráticos”.
O objectivo da criação da nova Ordem deveu-se à “consagração do triunfo definitivo dos ideais republicanos e
democráticos, da liberdade e da justiça social na terra
portuguesa... no jubiloso momento em que se comemora a implantação da I República e se completa a institucionalização da II”, conforme está patente na página
dedicada às Ordens Honoríficas Portuguesas, no site da
Presidência da República.

O grau de Membro Honorário da Ordem
da Liberdade que o Presidente da República, Cavaco Silva, atribuiu à ADFA no
dia 19 de Dezembro de
2008, foi aposta no estandarte da Associação,
uma vez que se trata de
distinguir uma entidade
colectiva como o é a
ADFA. A descrição da
condecoração é fornecida pela página das Ordens Honoríficas Portuguesas: o Distintivo
é “formado por um medalhão constituído
por um círculo central, de esmalte branco,
com uma cruz grega, de esmalte azul perfilada de ouro, envolvido por uma coroa
circular de ouro lavrada em forma de raios
divergentes do centro, circundada por outra coroa circular, de esmalte azul-ferrete
filetada de ouro pelo exterior, tudo envolvido por onze voos estilizados, de esmalte
branco perfilados a ouro e sobrepostos alternadamente e, encimado por uma chama
esmaltada de vermelho, realçada de ouro,
contida numa capela de loureiro de esmalte verde com folhas perfiladas de ouro.” A
fita em que pende a condecoração é de cor
amarela com uma lista central branca.
A ADFA usará esta insígnia no seu estandarte em todas as cerimónias militares ou
civis em que participar.
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A Ordem da Liberdade foi criada em 1976 e tem precedência sobre a outra Ordem que faz parte do grupo
das Ordens Nacionais (a Ordem do Infante D. Henrique), apesar de ter sido criada posteriormente.

As Ordens Honoríficas Portuguesas dividem-se em três grupos,
desde a reforma de 1986: Ordens Militares, Ordens Nacionais e
Ordens de Mérito Civil.
O Presidente da República desempenha o cargo simbólico de
Grão-mestre das Ordens, concede todos os graus e é assistido na
organização e disciplina pelos chanceleres e pelos Conselhos de
cada Ordem. O Chefe de Estado tem por insígnia a Banda das
Três Ordens, que só quem desempenha o mais elevado grau de
magistratura (presidencial) pode usar, exclusivamente durante o
período em que decorrer o mandato.
As Ordens Honoríficas Portuguesas encontram-se abrangidas
pela legislação contida nos artigos 3.º a 11.º da Lei Orgânica das
Ordens Honoríficas Portuguesas, aprovada em 1986. Esta Lei
consta no Decreto-Lei n.º 414-A/86, de 15 de Dezembro, e o Regulamento das Ordens Honoríficas, no Decreto Regulamentar n.º
71-A/86, de 15 de Dezembro.
As Ordens Militares assumem os nomes das antigas ordens que,
na História de Portugal, marcaram os períodos da Reconquista,
na Idade Média (de Avis, de Cristo, de Sant’Iago da Espada). A
sua tradição chegou até aos dias de hoje e a mais elevada condecoração deste grupo é a Ordem da Torre e Espada, do Valor,
Lealdade e Mérito.
As Ordens Nacionais são a da Liberdade e a do Infante Dom
Henrique.
As Ordens de Mérito Civil são: de Mérito, da Instrução Pública,
do Mérito Agrícola, Comercial e Industrial.
RV/site da Presidência da República
Janeiro de 2009

Descrição da insígnia
Tal como afirmou o secretário
de Estado de Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar, João
Mira Gomes, na tomada de posse dos actuais Órgãos
Nacionais, o Ministério das Finanças
assume a aplicação correcta da Tabela Indiciária
aos furriéis Deficientes das Forças Armadas.
Pedido o nosso parecer, a Associação dos Deficientes
das Forças Armadas prepara documento circunstanciado que
garanta a total reposição da justiça.

Um Pouco de História
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“Ordem do Mérito – Abnegação em favor
da colectividade”

A ADFA já havia sido agraciada, no
dia 13 de Fevereiro de 1996, pelo
então Presidente da República, Mário Soares, com o título de Membro
Honorário da Ordem do Mérito, uma
das distinções que fazem parte do
grupo das Ordens de Mérito Civil.
Esta Ordem destina-se a galardoar os
“actos ou serviços meritórios praticados no exercício de quaisquer funções, públicas ou privadas, ou que
revelem desinteresse e abnegação em
favor da colectividade”.
Instituída em Abril de 1927, com o
nome de Ordem de Instrução e Be-

nemerência, seria desdobrada na Ordem da Benemerência e na Ordem
da Instrução Pública, na reforma das
Ordens Honoríficas Portuguesas realizada em 1929.
A Ordem do Mérito que, na reforma
das Ordens de 1976, sucedeu à Ordem da Benemerência, assumiu um
âmbito mais alargado, passando os
agraciados da Ordem da Benemerência a ser incluídos na Ordem do
Mérito com todos os direitos e obrigações respectivos (artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 414-A/76, de 15 de Dezembro). RV
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“Caso exemplar de cooperação”
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José Arruda era então presidente da Direcção Central e referiu durante a inauguração que o projecto
da Nova Sede “era um sonho”, e que “temos direito à cidadania, temos que ter uma Sede nossa, o
nosso País não se pode envergonhar, e o Governo
disse: não se envergonhem, estamos aqui”.
Jorge Sampaio, então presidente da Câmara Municipal de Lisboa, considerou que “aqui estamos
num momento crucial, que é sem dúvida uma
viragem de uma página da história portuguesa,
se me é permitido dize-lo, uma grande reconciliação entre aqueles que deram tudo pela pátria
em determinado momento histórico”.
Ao inaugurar a Sede Nacional, Cavaco Silva passou revista à guarda de honra, assistiu ao hastear
da Bandeira Nacional e da bandeira da ADFA e
descerrou uma placa comemorativa no átrio, tendo visitado uma exposição sobre as actividades
da Associação.
Muitas foram as entidades que se associaram à
inauguração da Sede Nacional, estando presentes o ministro da Defesa Nacional, o secretário de
Estado da Segurança Social e o chefe de EstadoMaior General das Forças Armadas, entre outras
individualidades.
R.V.

Tal como afirmou o secretário
de Estado de Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar, João
Mira Gomes, na tomada de posse dos actuais Órgãos
Nacionais, o Ministério das Finanças
assume a aplicação correcta da Tabela Indiciária
aos furriéis Deficientes das Forças Armadas.
Pedido o nosso parecer, a Associação dos Deficientes
das Forças Armadas prepara documento circunstanciado que
garanta a total reposição da justiça.
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O ELO anunciava na edição de Novembro de
1993 que “Entrámos na Casa Nova com Convidados de Honra”, celebrando assim a visita durante
a qual o então primeiro-ministro, Cavaco Silva,
inaugurou as instalações da nova Sede Nacional
da ADFA, no dia 19 de Novembro de 1993.

Ecos na Internet
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O chefe do Governo disse então que “a Sede da
ADFA é um caso exemplar de cooperação, um caso
de solidariedade, um caso de entreajuda”, lembrando que estiveram envolvidas várias instituições
como a Câmara Municipal de Lisboa (que cedeu o
terreno) e o Ministério da Defesa Nacional.
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Tal como afirmou o secretário
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Mira Gomes, na tomada de posse dos actuais Órgãos
Nacionais, o Ministério das Finanças
assume a aplicação correcta da Tabela Indiciária
aos furriéis Deficientes das Forças Armadas.
Pedido o nosso parecer, a Associação dos Deficientes
das Forças Armadas prepara documento circunstanciado que
garanta a total reposição da justiça.

No passado dia 13 de Dezembro realizou-se mais um convívio de Natal
promovido pela Delegação de Évora,
festa que como é habitual reúne um
elevado número de associados e familiares.
Desta vez, e como vem sendo frequente, a festa realizou-se fora de
Évora, em Moura, cidade do Baixo
Alentejo junto ao Guadiana. Para a
organização do convívio a Direcção contou com a preciosa colaboração do Conselheiro da Delegação, sócio José Costa Agulhas, de
Amareleja.
Em Évora, manhã cedo, concentraram-se muitos sócios que, em
grupo, rumaram a Moura, com passagem pela barragem de Alqueva,
que a intempérie do dia não permitiu que se visse mais demoradamente. Depois de pequena visita à
igreja de S. João Baptista, matriz
da cidade, e belo exemplar do estilo manuelino, os sócios realizaDirecção Nacional
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ram uma homenagem ao primeiro
militar morto em combate natural
de Moura, 1º Cabo José Henrique
Pinto, com deposição de uma coroa
de flores na lápide toponímica da
rua que perpetua o reconhecimento
da cidade aos seus combatentes da
guerra colonial.
O convívio decorreu animado permitindo o reencontro de velhos

Viseu

Reunião com
a Distrital do PS
No dia 22 de Dezembro, pelas 9 horas da manhã,
a pedido da Direcção da Delegação da ADFA de
Viseu, realizou-se no Hotel Montebelo, uma reunião com o Presidente da Distrital do Partido Socialista e Deputado da Assembleia da República,
Dr. José Junqueiro, acompanhado pelo Deputado
Miguel Ginestal e Paulo Barradas e também do
Dr. João Azevedo, do Gabinete de Assessoria do
Sr. Primeiro – ministro - Engº José Sócrates.
Agora, o Partido Socialista de Viseu e os Srs
Deputados não podem dizer que desconhecem
o que se passa com os Deficientes das Forças
Armadas, uma vez que foram postos ao corrente de todos os seus problemas, mas no próximo
número do ELO daremos a conhecer todos os
desenvolvimentos deste processo de reposição
e actualização dos direitos dos deficientes das
Forças Armadas.

Ida a Lisboa
Com a visita do Sr. Presidente da República à
ADFA, a Delegação de Viseu preparou o transporte em autocarro, para fazer deslocar os cerca
de quarenta associados, que manifestaram o desejo de estar com a Associação e o Sr. Presidente
da República.
A todos os associados que se disponiblizaram,
vão os agradecimentos da Direcção da Delegação.

O

amigos. Alargando o requisito associativo aos familiares e amigos
presentes. Depois de distribuídas
prendas aos filhos e netos dos associados, usaram da palavra o Presidente da Delegação que saudou
os convidados e todos os presentes,
agradecendo a presença dos representantes da Direcção Nacional e do
Conselho Fiscal, Sérgio Azougado

e Carlos Pereira, a quem desejou
êxitos associativos nas lutas em que
todos estamos empenhados. Quer
o Presidente da Delegação quer o
representante da DN, Sérgio Azougado, salientaram os problemas que
nos afrontam e prometeram o maior
empenho na condução das lutas que
teremos que travar e desejaram boas
festas e bom ano para todos.

Opinião

Greve de Fome

Os efeitos de uma greve de fome podem
ser muito graves, pelas marcas profundas que
pode causar, mas quando estão em causa valores da nobreza, em que a mesma se reflecte,
não há nada, nem ninguém que possa opor-se
à justa reposição dos direitos dos deficientes
das Forças Armadas.
A ADFA tem que ter memória, porque
também tem história, história que não pode
ser esquecida, nunca e a sua história vai ter
que ter futuro!
Que futuro queremos para a Associação
dos Deficientes das Forças Armadas? Com
Portugal em crise, crise que os nossos políticos em 2006 diziam não chegar a Portugal
e segundo dados do Governo, com a sua acção estava controlado o défice e com isso não
tinha preparado para superar a crise, nada
adiantámos. Não superámos a crise, que vai
agravar-se ainda mais e os sacrifícios pedidos ao povo vão continuar e pelos vistos os
deficientes das Forças Armadas continuam a
ser os sacrificados de Portugal.
Quando Durão Barroso foi Primeiro-ministro, propus-lhe baixar o IVA de 17% para
15%, mas este aumentou para 19%, o mesmo propus ao Primeiro-ministro José Sócrates, mas este o que fez foi aumentar de
19% para 21% e foi com estas políticas de
aumentar os impostos que chegámos à crise
que então vivemos e apesar de agora estar
nos 20% continuo a afirmar que para Portu-

gal se afirmar e ultrapassar a crise, a taxa do
IVA devia encontrar-se, no máximo, na casa
dos 15,16%.
As medidas para debelar a crise, seja em
que situação for, para Portugal e assim e na
ADFA, passa por uma congregação de esforços que já deveria ter acontecido há muito,
mas que, por diversos motivos, há quem deseje que na ADFA o futuro seja, andar devagarinho, parado ou a andar para trás. Assim
não, e sou obrigado também a questionar já
quem manda, o que é mais importante para a
ADFA e toda a família deficiente militar, se é
uma acção qualquer a nível regional ou a ida
à Sede Nacional da ADFA do Sr. Presidente da República e Comandante Supremo das
Forças Armadas?!
As acções, os alertas, do que é prioritário
aos deficientes militares, apesar dos tempos
difíceis que se vivem em Portugal, ficou bem
patente nas afirmações do Sr. Presidente da
República, é importante assegurar o adequado apoio aos deficientes das Forças Armadas.
que reconhecidamente merecem, é impedir
mais a degradação da sua saúde, vida social
e família, com a reposição já, dos direitos
cortados!
A condecoração do Senhor Presidente da
República à Associação dos Deficientes das
Forças Armadas, com a Ordem da Liberdade,
prova e diz tudo.
Texto João Gonçalves
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Lisboa

Noite de Fados em Aveiras

Pág
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Tal como afirmou o secretário
de Estado de Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar, João
Mira Gomes, na tomada de posse dos actuais Órgãos
Nacionais, o Ministério das Finanças
assume a aplicação correcta da Tabela Indiciária
aos furriéis Deficientes das Forças Armadas.
Pedido o nosso parecer, a Associação dos Deficientes
das Forças Armadas prepara documento circunstanciado que
garanta a total reposição da justiça.

O Núcleo de Aveiras de Cima realizou a sua Tradicional Noite de Fados
no dia 8 de Novembro de 2008.
Houve Fados até às 03h00 da manhã como já vem sendo habitual. Foi
grande a adesão de Associados, Familiares e Amigos da ADFA.
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... e na sede
A Delegação de Lisboa realizou no passado dia 21 de Novembro de 2008,
na Sede, a Grande Noite do Fado, que fazia parte do plano anual de actividades.
Mais uma vez a sala esteve cheia de Associados, Familiares e Amigos da
ADFA, proporcionando momentos de grande convívio entre todos os presentes
Participaram neste evento 2 (dois) fadistas e 3 (três), guitarristas bem como
associados que cantam o fado como grandes profissionais.
Ao grande número de presentes, a Delegação agradece a confiança e participação neste evento.

Grande almoço e festa de Natal
Como nos anos anteriores, mais uma
vez e com grande êxito a Delegação
de Lisboa realizou a sua Festa de
Natal com um almoço no Edifício
Sede e a Festa para os mais pequenos no Lar Militar.
Neste almoço fraterno, com a presença de muitos associados, familiares e crianças.
Os Órgãos Sociais da Delegação
e Nacionais estiveram presentes,
usaram da palavra o Presidente da
Delegação de Lisboa, o Presidente do Conselho Fiscal Nacional, o
Presidente da Direcção Nacional

e o Presidente da Mesa da Assembleia-Geral da Delegação de Lisboa,
agradecendo a presença de todos e
fazendo Votos de um Feliz Natal e
um Bom Ano de 2009.
Foi também feito um agradecimento ao trabalho realizado pelas colaboradoras que participaram neste
Evento.
Acabado o almoço estava na hora
de ir assistir à Festa que se realizou
no Lar Militar com a presença de
Palhaços, seguido da oferta de presentes às crianças bem como de um
lanche para todos os presentes.

núcleo Aveiras

Informação

Homenagem a D. Silvina
Monteiro Loureiro

Também nós acabámos por ser penalizados com o aumento do custo de vida.
Vão ser revistos com a brevidade possível, para praticar
a partir de 02 de Janeiro de 2009 os preços de refeições
O Núcleo de Aveiras de Cima pare Bar. Estes aumentos vão reflectir numa melhoria de
ticipou na comemoração de centésimo aniversário da Sr.ª D.ª Silvina Monteiro Loureiro, que reside
naquela Freguesia e que foi hom- núcleo Sintra
enageada por todos os residentes da
Aveiras de Cima, no passado dia 30
de Novembro de 2008.
O Núcleo de Sintra tem vindo a
praticar uma actividade, “yoga do
asquinhas
riso”.
Esta actividade vai passar a ser tamO Núcleo de Aveiras de Cima da bém praticada na nossa Sede, às
Delegação de Lisboa da ADFA par- quartas-feiras a partir de 14 de Jaticipou na Feira de Gastronomia nos neiro de 2009 das 15h00 às 16h00,
dias 28, 29 e 30 de Novembro e 1 para Associados e Familiares.
de Dezembro de 2008 como já vem Inscreve-te, participa e divulga-a.
sendo habitual em Aveiras de Cima, Não fiques em casa. Convive!
realizada pela Casa de Povo.

Yoga do Riso

T
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qualidade a fornecer aos Associados na área da restauração e do bar.
Recordamos que à mais de 2 (dois) anos que não há
actualização de preços, pelo que é imperioso e urgente
proceder a tais acertos.
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Tal como afirmou o secretário
de Estado de Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar, João
Mira Gomes, na tomada de posse dos actuais Órgãos
Nacionais, o Ministério das Finanças
assume a aplicação correcta da Tabela Indiciária
aos furriéis Deficientes das Forças Armadas.
Pedido o nosso parecer, a Associação dos Deficientes
das Forças Armadas prepara documento circunstanciado que
garanta a total reposição da justiça.

Mais um Natal, um Ano Novo à porta. Diziase antigamente Ano Bom!...
As promessas, as palavras e enfim. O mundo
continua igual…
Pode-se enganar pouca gente muito tempo.
Pode-se enganar muita gente pouco tempo! Mas
não se pode enganar muita gente muito tempo.
Temos de acreditar, é essencial acreditar se
queremos que a vida tenha algum sentido.
Recebemos 1.os Ministros, Presidentes da República, Presidentes da Assembleia da República,
Lideres Parlamentares de esquerda de direita e do
Centro. Todas as cores, até as mais estranhas…
Apesar de tudo isto, os problemas multiplicam-se. Estamos na fila de espera do desespero.
E assim é que deve ser, digo eu em relação à fila
de espera – o desespero já é tempo para nós, pois
estamos bem servidos, desde muito novos – a
bem da Nação!...
Foram mais de 40 anos de obscurantismo, isolacionismo, intolerância e censura, absolutamente cínica e Salazar, dizia o próprio “compreendo
que ela irrite mas não é legítimo por exemplo
que se deturpem os factos para justificar ataques
injustificados à obra do governo com prejuízo
para os interesses do país”.
Seria o mesmo que reconhecer o direito à calúnia.
Direcção Nacional
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Depois da tomada de posse dos seus Órgãos Sociais,
as Delegações promovem as suas
Assembleias Gerais Ordinárias
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Foi neste período que alguém descobriu um
pardacento professor de Finanças Públicas da
Universidade de Coimbra, nascido na Beira,
numa família modesta e de apelido Salazar. Defendia o senhor primeiro, pela palavra e depois
pelo cacete – uma austera política financeira e
foi feito Ministro das Finanças durante algum
tempo.
Mas logo se demitiu para mais tarde regressar
com outras condições e exigências, pela família,
pela pátria a bem da Nação!...
Percebeu o Sr.º professor Doutor que se acumulasse de honrarias os seus bajuladores, e legitimasse a ditadura através de argumentos sorrateiros e falaciosos, tinha tempo para governar
pelo tempo que quisesse.
Solteiro, pequena família e amigos poucos,
não ostentando vícios manifestos, depressa compreendeu que poderia construir uma imagem de
integridade que lhe permitisse arvorar-se em salvador da Pátria.
Desconfiado, de voz melíflua e quase feminina, Salazar era pelo contrário, vaidoso, ambicioso e com uma imensa sede de poder.
E para justificar o seu próprio e modesto sacrifício, dizia a certa altura, que aos trabalhadores e
cito "têm-se-lhes poupado sempre que possível
os sobressaltos, as preocupações, as amarguras
e o seu espírito não tem sido torturado com as
nossas dúvidas e dificuldades".

Assim, se justificava entre outros a falta de
liberdade sindical.
Enfim, Portugal, que desde o século XIX se
havia embrenhado por caminhos ínvios que
nos afastaram do mundo civilizado e nos conduziram à anarquia e ao desregramento politico, ficou a partir de então, também afastado da
liberdade e da democracia. Porém, como diz o
poeta, há sempre alguém que resiste, há sempre
alguém que diz não. E paulatinamente, o rei foi
ficando nu. Com o sacrifício de alguns, com o
esforço de muitos e finalmente com a vontade
de milhões, foi possível acabar com a ditadura.
Um Abril de gloriosa jornada, de libertação
política. E foi o início de uma grande festa como
nunca se tinha visto. Uma maré de alegria, de
estudantes e trabalhadores engalanados nos seus
cravos vermelhos e orgulhosos da luta que travaram e que minou aos poucos o regime corporativo, encheu as ruas, cantou até que os pulmões
lhe doessem, o Grândola Vila Morena e mostrou
ostensivamente nas faces radiantes a dignidade
recuperada, a vontade indomável de nunca mais
se deixar submeter, exibindo ao mundo inteiro a
pertinência, a tenacidade e a coragem com que
se moldam as vontades e a ousadia.
As flores tornaram-se um símbolo na longa história deste povo. Do Medieval milagre das rosas da
Santa Rainha até aos Cravos de Abril da Liberdade.
Texto José Maia

Notícias

O impacto da Adaptação à Deficiência e da Funcionalidade para o Trabalho no Emprego

Cooperação da ADFA e seus Associados
em Estudo de Doutoramento
Célia Fernandes*

O acesso e a manutenção do emprego entre as
pessoas com deficiência decorrem da confluência positiva de diversos factores. Estar particularmente habilitado/a para o exercício de uma
profissão, estarem disponíveis as condições que
permitam o acesso ao trabalho ou a aceitação dos
empregadores destacam-se como critérios fundamentais para o sucesso.
A prática profissional que tenho desenvolvido,
coordenando a OED (Operação de Emprego para
Pessoas com Deficiência), serviço existente na
cidade de Lisboa e que tem por missão promover
a integração profissional de pessoas com deficiência em mercado aberto de trabalho, tem revelado que eventualmente muitos são os obstáculos que podem interferir na empregabilidade das
pessoas com deficiência. Muitas pessoas poderão
não conhecer todos os apoios e estruturas existentes; outras poderão não estar ainda preparadas
ou disponíveis, por emoções lícitas diversas, para
procurar organizações que as possam apoiar. Este
fenómeno parece-nos particularmente preocupante no domínio da deficiência adquirida, sem
no entanto se desprezar as situações congénitas.
O que significa adaptarmo-nos a viver com uma

nova condição de vida, quando essa condição é a
deficiência?
Urge, na nossa opinião, e por forma a estudar mais
soluções para a empregabilidade de pessoas com
deficiência, analisar estes processos e por esta
razão nos envolvemos no presente trabalho de
investigação. O Doutoramento está a ser desenvolvido na Faculdade de Psicologia e de Ciências
da Educação da Universidade de Coimbra, sob a
orientação da Professora Doutora Maria Cristina
Albuquerque.
Este empreendimento não é possível sem os principais actores – as pessoas com deficiência! Não
apenas aquelas que adquiriram uma deficiência,
mas também as que nasceram com ela; não apenas as que procuram emprego ou se encontram a
construir a sua formação pessoal e profissional,
mas também aquelas que trabalham ou já se encontraram a trabalhar. Conhecer a posição de todos é fundamental, pelo que a pronta aceitação
da ADFA ao nosso pedido de cooperação, se revelou fundamental para acrescentar qualidade e
visão ao presente estudo. Sendo os associados da
ADFA pessoas com uma vivência particular, uma
história de vida repleta de outros acontecimentos,

não poderíamos deixar de contar com a sua visão. A cooperação dos técnicos é igualmente uma
mais valia e vem complementar a perspectiva sobre esta realidade, que se entende multifacetada.
A participação solicitada corresponde à resposta
a dois questionários, de auto-preenchimento, sob
a garantia de total confidencialidade e anonimato.
A todos os que já aceitaram cooperar e aos que
venham a aceitar o nosso desafio, fica desde já o
agradecimento.
Onde pretendemos chegar? O nosso principal
objectivo reside em estudar o actual ponto de
situação das pessoas com deficiência, em Portugal, no que concerne à sua adaptação à deficiência e à funcionalidade para o trabalho que
percepcionam em si mesmas. Aos resultados
obtidos pretendemos dar a maior visibilidade e
encaminhamento possíveis, sobretudo junto de
organizações que podem contribuir para a melhoria da empregabilidade das pessoas com deficiência e para o colmatar de outras necessidades
detectadas.
*Coordenadora da OED, Assistente Convidada no ISPA e Doutoranda

em Psicologia, Especialidade em Reabilitação na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra
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Assistência médica e medicamentosa também
pode passar pelo IASFA
A Secretaria de Estado da Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar
(SEDNAM) está a elaborar uma
proposta para que os deficientes
das Forças Armadas tenham acesso
à assistência médica e medicamentosa prevista no DL n.º 43/76, de
20 de Janeiro, também através dos
vários pólos de atendimento do Instituto de Acção Social das Forças
Armadas (IASFA), em complementaridade com os hospitais militares.
Na audiência de 15 de Dezembro,
realizada na residência oficial do
ministro da Defesa Nacional (no
Forte de São Julião da Barra), foi
também anunciado o reconhecimento do “carácter indemnizatório” das pensões dos Deficientes
das Forças Armadas, pelo que vão
deixar de ser alvo de retenção na
fonte em sede de IRS.
Segundo a Direcção Nacional,
“fomos informados de que a proposta ministerial, que ainda vai ser apresentada formalmente à ADFA, para
que a Associação dê o seu parecer
sobre a matéria, prevê que a assistência médica e medicamentosa também
seja praticada através do IASFA, em
regime de complementaridade com
os hospitais militares”.
O ministro Nuno Severiano Teixeira reconheceu que a assistência médica e medicamentosa na deficiência
prestada não é suficiente e gera encargos com deslocações e complicações

de transporte junto dos deficientes
militares. “Muitas vezes, esses cuidados são inteiramente suportados pelos
próprios deficientes militares, noutros
serviços”, informou a DN.
A ADFA manifestou a sua concordância relativamente ao que foi informado e vai pronunciar-se formalmente, após recepção da proposta oficial.
O MDN informou ainda que a proposta não inclui cuidados relacionados com próteses, ortóteses e outras
ajudas técnicas, apoios que continuarão a passar pelos hospitais militares.
Relativamente à reivindicação da
ADFA sobre a comparticipação a
100% na saúde dos deficientes militares, o ministro informou que este
assunto ainda se encontra em aberto.
A DN considera que estas novidades
são “uma janela aberta” no esforço de
reposição dos direitos dos deficientes
das Forças Armadas.

Pensões e indemnizações

A DN, perante o Ministro da Defesa Nacional e o Secretário de Estado
da mesma pasta, João Mira Gomes,
que também se encontrava presente,
realçou ainda que o Governo considera que “os deficientes das Forças
Armadas são credores em virtude
do sacrifício que lhes foi imposto”.
Desta forma, o que foi aprovado em
Conselho de Ministros foi incluído
no Orçamento de Estado para 2009 e
prevê que, “a partir de um de Janeiro

de 2009, termina a retenção na fonte
das pensões e indemnizações dos deficientes militares”, sendo reconhecida,
segundo a DN, “a sua especificidade,
uma vez que a sua condição merece
uma reparação diferente”.
A Direcção Nacional reiterou que
o MDN está “muito sensibilizado”
para a questão do apoio à terceira
idade dos deficientes militares em lares ou instituições do Estado (como
prevê o DL 43/76). “Há um despacho
no sentido de que o Lar Militar assuma essa função”, informou a DN,
salientando que a SEDNAM “está a
trabalhar sobre este assunto”.
A ADFA solicitou ainda ao ministro da Defesa Nacional que interviesse junto do ministério das Finanças
“para que seja reposto o cálculo dos
subsídios de invalidez e terceira pessoa, de acordo com o DL 43/76, com

Tal como afirmou o secretário
de Estado de Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar, João
Mira Gomes, na tomada de posse dos actuais Órgãos
Nacionais, o Ministério das Finanças
assume a aplicação correcta da Tabela Indiciária
aos furriéis Deficientes das Forças Armadas.
Pedido o nosso parecer, a Associação dos Deficientes
das Forças Armadas prepara documento circunstanciado que
garanta a total reposição da justiça.
Direcção Nacional
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referência à remuneração mínima
mensal garantida”, especialmente no
que respeita aos grandes deficientes
que, desde um de Janeiro de 2008,
têm sido penalizados pela aplicação
efectuada pela Caixa Geral de Aposentações”.
A DN considera que “a aplicação
do Indexante dos Apoios Sociais
(IAS) é uma violação grave e inequívoca do DL 43/76”.
Segundo a DN, o MDN assumiu
que vai reforçar a intervenção junto
do ministério das Finanças, “para repor mais este direito que nos foi retirado”.
A ADFA informou o ministro da
Defesa Nacional que vai formalizar o
pedido de audiência com o primeiroministro, para dar a conhecer as suas
reivindicações ao chefe do Governo.
RV

Vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS recebe Associação

Sónia Sanfona empenhada no apoia às reivindicações da ADFA

A vice-presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sónia
15
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Sanfona, em audiência concedida à
Direcção Nacional, no passado dia

10 de Dezembro, afirmou manter “na
íntegra” tudo o que disse no passado
dia 17 de Julho de 2008, aquando da
discussão dos dois projectos de lei
sobre a reposição dos direitos dos
deficientes militares, que entretanto
baixaram à Comissão Parlamentar
de Defesa Nacional.
A deputada socialista garantiu que
tudo fez junto do Governo para que
estas questões fossem aprovadas, lamentando sentir-se “defraudada nas
suas expectativas, tendo em atenção
a conjuntura actual”, como referiu
ao ELO a Direcção Nacional.
Os representantes da ADFA na
audiência salientaram que a depu-

tada socialista “elogiou a justeza
das reivindicações e o sentido ético
da ADFA, no que toca à sua apresentação junto dos órgãos de soberania” e que reconhece que “os deficientes militares são credores de
um conjunto de reparações morais
e materiais porque foram chamados a servir a Pátria numa guerra
imposta”.
A ADFA convidou a vice-presidente do Grupo Parlamentar Socialista para a recepção ao Presidente
da República, tendo a deputada
comparecido ao evento no dia 19 de
Dezembro.
RV

Notícias
Obituário

Morreu o vice-presidente da Liga do Combatentes
Faleceu no passado dia 29 de Dezembro, em Lisboa, o vice-presidente da Liga dos Combatentes e capitão
de Abril, o major-general do Exército
Carlos Camilo.
O major-general Carlos Camilo participou, com o presidente da
Direcção Nacional da ADFA, José
Arruda, de 4 a 14 de Setembro de
2008, numa deslocação a Moçambique, para a realização da 14ª
Reunião da Comissão Permanente
dos Assuntos Africanos (CPAA)
da Federação Mundial dos Antigos
Combatentes e Vítimas de Guerra
(FMAV), em Maputo. Esteve também com a ADFA nas comemorações dos 20 anos da Associação
dos Combatentes da Luta de Libertação Nacional de Moçambique

(ACLLNM). Uma delegação desta
associação esteve recentemente de
visita a Portugal, por ocasião das
Comemorações do 85º Aniversário
da Liga dos Combatentes.
O major-general Camilo esteve
também recentemente envolvido no
processo de transladação de corpos
de antigos combatentes da Guerra
Colonial sepultados na Guiné para
Portugal.
Carlos Manuel Costa Lopes Camilo nasceu em 1944 e participou
na “primeira grande reunião de capitães de Abril, a 9 de Setembro de
1973, em Alcáçovas”, Évora. Esteve
na organização de um dos batalhões
que intervieram na Revolução de
Abril, tomando o controlo da zona
do parque Eduardo VII e dos es-

General Lopes Camilo com a comitiva de Moçambique, no dia do Armistício de 2008

túdios do Rádio Clube Português.
Carlos Camilo também fez parte das
primeiras direcções da Associação
25 de Abril.
O corpo do major-general Carlos
Camilo esteve na igreja de São João
de Brito, sendo sepultado no Talhão

dos Combatentes, no cemitério do
Alto de São João, em Lisboa.
A ADFA e o ELO apresentam à
família do major-general Carlos
Camilo as mais sinceras condolências.
RV

Conselho de Ministros aprova Protocolo

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência
O Conselho de Ministros, em
reunião realizada no dia 30 de Dezembro na Presidência do Conselho
de Ministros, aprovou o Protocolo
Opcional à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência,
adoptado em Nova Iorque, a 30 de
Março de 2007.

Este Protocolo, cuja aprovação
se submete à Assembleia da República, reconhece o direito de os
indivíduos ou grupo de indivíduos
apresentarem queixas individuais
ao Comité dos Direitos das Pessoas
com Deficiência com base na violação das disposições da Convenção.

Segundo o Conselho de Ministros, “a aplicação do Protocolo em
Portugal vem ao encontro do reconhecimento do direito das pessoas
com deficiência e das organizações não governamentais que as
representam apresentarem queixas
contra as entidades que violem os

direitos relativos à personalidade,
autonomia, liberdade, participação
na sociedade e acessibilidade das
pessoas com deficiência resultante
da legislação em vigor”.

Com os Chefes Militares
Na sequência da visita do Presidente da República, da audiência com o
Ministro da Defesa Nacional e dos
problemas que continuam a surgir
com a assistência médica e medicamentosa, designadamente nos Hos-

pitais Militares, a Direcção Nacional
pediu audiências, com carácter de
urgência, aos Generais CEMGFA,
CEMA, CEME e CEMFA. O encontro com o Chefe do Estado-Maior da
Armada (CEMA) terá lugar no dia 9
do corrente mês de Janeiro.

Última hora – Audiências
Com o Primeiro-Ministro
A Direcção Nacional vai solicitar
uma audiência ao Primeiro-Ministro
a fim de lhe expor, de viva voz, as
últimas evoluções que as reivindicações tiveram, os problemas que ainda subsistem e as preocupações da
geração que foi chamada a combater
na Guerra Colonial, em especial daqueles que ainda sofrem as sequelas
dessa guerra.
Com a CPDN e GP do PS
No prosseguimento da acção da
ADFA em defesa dos direitos dos
deficiente militares, a Direcção Nacional vai pedir audiências com a
Comissão Parlamentar de Defesa
Nacional e com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Idália Moniz
na Delegação do Porto
A Secretária de Estado Adjunta
e da Reabilitação, Dr.ª Idália Moniz, vai deslocar-se em visita de
trabalho à Delegação do Porto no
dia 16 do corrente mês de Janeiro.
Esta visita é encarada com muita
expectativa, pois poderá ser muito

determinante para o arranque do
projecto do Centro de Apoio Integrado do Porto (CAIP), promovido por aquela Delegação, e que
se destina ao apoio social dos associados da ADFA, em especial da
região norte.

RV
Site do Conselho de Ministros

