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EDITORIAL

Neste ano do
cidadão europeu
elegemos o
associado da ADFA
como referência
de exemplo de
cidadania.

Norteados pela coesão dos associados, com base na AGN,
homenageamos a luta pelo DL 43/76

PORQUÊ?

DL 296/09,
14OUTUBRO

Máquina do Estado
continua a não aplicar
o n.º 1 do Art. 12.º
do CIRS aos deﬁcientes
em serviço
–
Assembleia
da República, Governo e
Provedor de Justiça
já deram razão à ADFA

A ADFA está a desenvolver
diligências junto do Ministério
da Defesa Nacional quanto
à aplicação do DL 296/2009
aos DFA, com efeitos
a 01JAN2010, como decorre
da própria legislação
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Assembleias-Gerais das Delegações

Associados Falecidos
O Elo apresenta sentidas
condolências às famílias enlutadas

– AÇORES –
A Mesa da Assembleia Geral da Delegação dos Açores, dando cumprimento ao n.º 1 do Art.º 49 dos Estatutos da ADFA, convoca todos
os associados desta Delegação, em pleno uso dos seus direitos associativos, para a Assembleia Geral Ordinária, a realizar pelas 10:00H
do dia 16 do mês deFevereiro 2013 (Sábado) na Sala de Reuniões da
Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada, sita à Rua Ernesto do Canto, n.º 13 – Ponta Delgada, com os seguintes Pontos na Ordem de trabalhos:
1 - Apreciação e votação do relatório de Actividades e Contas, e respectivo Parecer do Conselho Fiscal da Delegação, relativo à conta de
gerência do ano de 2012.
2 - Apresentação do orçamento para o ano de 2013.
3 - Outros assuntos de interesse associativo.
Compareça, pois a sua presença é importante!
O Presidente da MAGD, Manuel Pereira de Medeiros

– Bragança–
A Mesa da Assembleia Geral Nacional da Delegação de Bragança,
dando cumprimento ao n.º 1 do Art.º 49 dos Estatutos da ADFA, convoca todos os associados desta Delegação, em pleno uso dos seus
direitos associativos, para a Assembleia Geral Ordinária, a realizar
pelas 14:30H do dia 02 de Março do mês de 2013 (Sábado) na sede
da Delegação, no Bairro Fundo Fomento Habitação - Bloco H – n.º 20
R/C Dto. - 5300-163 Bragança, com os seguintes Pontos na Ordem
de trabalhos:
1 - Apreciação e votação do relatório de Actividades e Contas, e respectivo parecer do Conselho Fiscal da Delegação, relativo à conta de
gerência do ano de 2012.
2 - Apresentação do orçamento para o ano de 2013.
3 - Outros assuntos de interesse associativo.
O Presidente da MAGD, Francisco Augusto Maltez

– Castelo Branco –
A Mesa da Assembleia-Geral da Delegação, convoca todos os associados da Delegação de Castelo Branco, nos termos do n.º 1 do art.º
49 dos Estatutos da ADFA, para a Assembleia Geral Ordinária, a realizar dia 23 de Fevereiro de 2013, pelas 15.00h, na Sede da Delegação
de Castelo Branco, sita no Quintal de S. Marcos Nº 19 r/c, Castelo
Branco, com a seguinte Ordem de trabalhos:
1 - Apreciação e votação do “Relatório de Actividades e Contas” da
Direcção da Delegação e respectivo “Parecer” do Conselho Fiscal,
relativos à gerência do ano de 2012.
2 – Outros assuntos de interesse associativo.
O Presidente da MAGD, José Luís Cardoso

– Coimbra –
A Mesa da Assembleia-Geral da Delegação convoca todos os associados da Delegação de Coimbra, nos termos do n.º 1 do Art.º 49, dos
Estatutos da ADFA; para a Assembleia-Geral Ordinária da Delegação,
a realizar no dia 16 de Fevereiro de 2013, com início às 11 horas, na
sede da Delegação de Coimbra, sita na Avenida Fernão Magalhães,
429-A 6º F, com a seguinte ordem de trabalhos:
1 - Apreciação e votação do Relatório de Actividades a Contas da
Direcção da Delegação e Parecer do Conselho Fiscal da Delegação,
relativos ao ano de 2012.
2 - Informações.
O Presidente da MAGD

– Évora –
Nos termos do n.º 1 do art. 49º dos Estatutos, convoco a AssembleiaGeral da Delegação de Évora para uma reunião ordinária a realizar
no dia 9 de Fevereiro de 2013, às 14h30, na sede da Delegação, e, em
segunda convocatória, ao abrigo do n.º 2 do art. 32º com início às
15H00, com a seguinte ordem de trabalhos:
1 – Discussão e votação do relatório de actividades do ano 2012.
2 – Discussão e votação das contas do ano de 2012 e parecer do
Conselho Fiscal da Delegação.
3 – Informações.
O Presidente da MAGD

– Faro –
A Mesa da Assembleia-Geral da Delegação de Faro convoca todos os
associados da Delegação no pleno gozo dos seus direitos associativos, nos termos do n.º 1 do art.º 49 dos Estatutos da ADFA, para a
Assembleia-Geral ordinária de Delegação, a realizar no próximo dia
22 de Fevereiro de 2013 (Sexta-feira), com início às 18h00, na sede
da Delegação de Faro, Urbanização Bom João, Lote 11 r/c Esq., Rua
José de Matos 8000-503 Faro, telefone 289828515.
Da ordem de trabalhos constam:
1 - Apresentação e votação do “relatório de actividades e contas” da
Direcção da Delegação de Faro e parecer do conselho Fiscal, relativo
ao ano de 2012.
O Presidente da MAGD

– Lisboa–
A Mesa da Assembleia-Geral da Delegação de Lisboa, ao abrigo do
n.º1 do art. 49 dos Estatutos, convoca todos os associados desta Delegação para a Assembleia-Geral Ordinária, a realizar pelas 14h00, no
dia 23 de Fevereiro de 2013 (Sábado), na cidade de Lisboa, no Auditório Jorge Maurício, na Sede da ADFA, sita na Av. Padre Cruz – Edifício ADFA – 1600-560 Lisboa, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
1 - Leitura da Acta da Assembleia-Geral da Delegação de Lisboa de 18
de Fevereiro de 2012.
2 - Discutir e votar o Relatório de Actividades e contas do Exercício
de 2012 da Direcção da Delegação e o parecer do Conselho Fiscal da
Delegação de Lisboa.
3 - Apreciação da legislação pendente para informação à Direcção
Nacional: IRS, GDSEN, DL 503/99.
4 - Informações da Direcção da Delegação de Lisboa:
O Presidente da MAGD

– Madeira –
Nos termos do n.º 1 do art.º 49° dos Estatutos da ADFA, a Mesa da
Assembleia-Geral da Delegação da Madeira convoca os associados
para a Assembleia-Geral Ordinária, a realizar no dia 23 de Fevereiro
de 2013, pelas 10h00, na Sede do Sindicato dos Trabalhadores na
Hotelaria, TASS da RAM, sita à Rua da Alegria, n.º 31 – R/C, 9000040 Funchal, (acima do Dolce Vita) com a seguinte Ordem de Trabalhos:
1 - Apreciar e votar o Relatório de Actividades e Contas da Direcção
de Delegação e o respectivo Parecer do Conselho Fiscal de delegação;
2 - Outros assuntos de interesse associativo.
Se à hora marcada não estiverem presente mais de metade dos associados, a Assembleia-Geral de Delegação reunirá 30 minutos depois com o número de associados presentes.
O Presidente da MAGD

– Porto –
A Mesa de Assembleia-Geral de Delegação do Porto da Associação
dos Deficientes das Forças Armadas, convoca os associados, nos
termos do nº. 1 do Artº. 49º. e da alínea b) do Artº. 50º. dos Estatutos,
para a Assembleia-Geral Ordinária a realizar no dia 2 de Março de
2013, com inicio às 14h00, nas instalações da Delegação, Rua Pedro
Hispano 1105, Porto, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
1 – Ratificação da Acta da Assembleia-geral anterior.
2 – Discutir e votar o Relatório de Actividades e Contas da Direcção
de Delegação e do Parecer do Conselho Fiscal de Delegação, relativos à gerência de 2012.
3 - Informações da vida associativa.
O Presidente da MAGD

– Setúbal –
Nos termos do n.º 1 do art.º 49º dos Estatutos, convoco a Assembleia-Geral da Delegação de Setúbal para a reunião ordinária a realizar no dia 2 de Março de 2013, às 14h30, na Sede da Delegação, e,
em segunda convocatória, ao abrigo do n.º 2 do art.º 32º, com início
às 15h00, com a seguinte ordem de trabalhos:
1 – Discussão e votação do relatório de actividades do ano de 2012.
2 – Discussão e votação das contas do ano de 2012 e parecer do
Conselho Fiscal da Delegação.
3 – Informações.
O Presidente MAGD

josé adelino figueira guerra, natural da
freguesia e concelho de
Cantanhede, residente na
freguesia de Santa Clara,
concelho de Coimbra. Serviu na Base Aérea n.º 3, em
Tancos. Faleceu no dia 7 de Dezembro de 2012
com 60 anos.
josé luís rato, natural
da freguesia de Vilas do
Monte, concelho de Macedo de Cavaleiros. Residente na freguesia de Valbom,
concelho de Gondomar.
Serviu no Reg. Comandos,
em Moçambique. Faleceu no dia 11 de Janeiro de
2013, com 61 anos.
carlos tonelo russo,
natural e residente da freguesia de Rosmaninhal, concelho
de Idanha-a-Nova. Serviu em
Angola. Faleceu no dia 21 de
Dezembro de 2012, com 72
anos.
josé antunes, natural da
freguesia de Silveira, concelho de Torres Vedras. Residente em Rahway, New Jersey
– Estadus Unidos da América.
Serviu no BCaç. 442 – CCaç.
405, em Angola. Faleceu no
dia 21 de Novembro de 2012,
com 71 anos.
manuel joão foito figueira, natural da freguesia
de Santa Eulália, concelho de
Elvas. Residente em Elvas.
Serviu na E.P.C. Santarém. Faleceu no dia 11 de Novembro
de 2012, com 67 anos.
francisco pacheco miranda, natural da freguesia
de Bretanha, concelho de
Ponta Delgada. Residente
em Capelas – Ponta Delgada.
Serviu na C.Caç. 173, na Guiné. Faleceu no dia 7 de Outubro de 2012, com 72 anos.
luís carlos freitas castelo, natural e residente na
freguesia de Horta, concelho
de Horta – Açores. Faleceu no
dia 28 de Dezembro de 2012,
com 36 anos.

Novos Associados
Publicação nos termos do n.º 4, do artigo 8.º dos Estatutos

– Famalicão –
A Mesa de Assembleia-Geral de Delegação convoca os seus associados para a Assembleia-Geral de Contas, nos termos do n.º 1 do art.
º 49º. dos Estatutos da ADFA, a realizar no dia 16 de Março de 2013,
pelas 14h30 horas, na sede da Delegação, com a seguinte Ordem de
Trabalhos:
1 - Apreciação e votação do relatório de actividades e contas da Direcção referente ao ano de 2012 e respectivo parecer do Conselho
Fiscal de Delegação.
2 - Discussão e aprovação da apreciação da execução do Orçamento
da Delegação sobre proposta do Conselho de Delegação.
3 - Diversos.
O Presidente da MAGD

– Viseu –
A Mesa da Assembleia-geral da Delegação, convoca todos os associados da Delegação de Viseu, nos termos do n.º 1 do Art.º 49.º dos
Estatutos da ADFA para a Assembleia-geral Ordinária da Delegação,
a realizar dia 16 de Fevereiro de 2013, com início às 10h00, na Sede
da Delegação de Viseu, sita na Praceta ADFA – Empreendimento das
Magnólias, Lote 4-R/c Q – Bairro da Balsa – Viseu, com a seguinte
Ordem de Trabalhos:
1 – Apreciação e votação do Relatório de Actividades e Contas da Direcção e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao ano de 2012.
2 – Análise do Edifício Legislativo.
O Presidente da MAGD

ANTÓNIO JOSÉ GOMES RAFAEL
BENTO LÚCIO PEREIRA
FERNANDO GONÇALVES PEREIRA
JOSÉ ANTÓNIO DA SILVA ALMEIDA
JOSÉ CARRÃO BORGES DUARTE
JOSÉ GOMES MONTEIRO
JOSÉ MARIA DA SILVA PACHECO
MARIA CLEMÊNCIA CARRONHA MARMELO FOITO
FIGUEIRA
MÁRIO JOSÉ DE OLIVEIRA RODRIGUES
PEDRO MANUEL DOS SANTOS
RUI JOAQUIM ROMÃO RAGULHO
SILVINO LOURENÇO FERREIRA
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Episódios

Editorial
Pela Direcção Nacional

por MC Bastos

A saca de milho

ESCRITO SEGUNDO A CONVENÇÃO ORTOGRÁFICA ANTERIOR À REFORMA DE 1990, COMO O RESTO DO ELO. O AUTOR DESTA CRÓNICA
ABANDONOU DEFINITIVAMENTE A NOVA CONVENÇÃO ORTOGRÁFICA
PORQUE UMA BOA IDEIA PODE SER TRANSFORMADA NUM ERRO COLOSSAL PELA INCOMPETÊNCIA E FALTA DE BOM SENSO.

O prazer dos pés nus na quentura do pó, a estrada como
algo pousado com preguiça sobre os vinhedos só para
a gente passar, o ar sem movimento a dar a impressão
que no verão vivíamos no vácuo, e as distâncias enormes. O som das enxadas ferindo as côdeas da terra e
um cheiro de tantas coisas no ar ao mesmo tempo, que
não dava para dizer a que cheirava. Uma coisa é certa, o
tempo não andava, vivíamos num presente que apenas
dilatava, e nós nele como fazendo parte de uma fotograﬁa animada.
Quando comecei a ir à escola, às vezes desviava-me pela
rua da loja para sentir o cheiro do salitre do bacalhau,
da moagem do café e do sarro do vinho a saírem da loja
da senhora Idalina. À porta, do lado esquerdo, uma saca
grande com milho. Em minha casa só no arcão, com
uma tampa demasiado pesada, e aqui mesmo à mão.
Olho para um lado e para o outro e entro sorrateiro na
loja. Vejo a saca do milho indefesa. Quando ninguém reparava em mim enterrava devagar uma mão no milho.
Meio minuto de prazer bastava. Depois retirava a mão
devagar. E uma certa vergonha fazia-me fugir do local
do crime. Às vezes, mexia mesmo os dedos da mão, e
o prazer multiplicava-se por cinco, nas entranhas granuladas do milho. A partir do dia em que fui descoberto
a minha vida mudou, porque aquele prazer aumentou
desmedidamente, por ter ganho o estatuto de pecado.
Foi por essa altura que me convenceram que para além
dos meus pais havia ainda um poder maior e mais intransigente. O pior é que parece que está em todo o
lado e vê tudo o que fazemos. Umas vezes aﬂigia-me
com isso e a vida tornava-se tão chata como a sala de
espera do doutor Santos, outras vezes parecia que podia dar-se o caso de essa autoridade estar distraída e
não me ver cometer o terrível pecado de enﬁar a mão
na saca do milho. Deve ser isso que acontece quando o
padre está com a aﬁlhada na sacristia, e o Tó, que ajuda
à missa, se põe muito quieto encostado à porta. O padre às vezes apanha deus distraído. E a minha avó para
a minha mãe: - É a amázia. Eu um dia para o meu avô,
assim à traição: - O que é uma mázia? E ele com um
sorriso de viés como quando olhava a moça serrana de
costas, a fazer as camas de lavado: - Quem é que tem
uma amázia? E eu: -- -É o padre Amâncio. O meu avô
riu durante muito tempo até ﬁcar sem fôlego, e depois
como se me estivesse a resolver um problema da escola: - Sabes, o padre é um homem, e às vezes precisa de
uma mulher. Estranho, pensei eu, e depois em voz alta:
- Precisa de uma mulher para quê?
O meu avô riu até se engasgar e tossiu durante muito
tempo, depois quando pareceu ﬁcar melhor: - Para que
a mulher lhe sirva. Quando a mulher quer, serve sempre
ao homem.
Não entendi. Mas uma suspeita de que as palavras não
servem para nos entendermos nasceu aqui. As palavras que servem para explicar, servem também para
confundir.
Mas tu eras simples demais para confundir. Era quase
sem palavras que nos explicávamos. Chegavas e eu
deixava de ser ﬁlho-único; partias e eu voltava ao meu
mundo de uma só pessoa. Porém nunca te amei, talvez

porque me habituei a ti cedo demais e o amor precise
da diferença e do mistério e de alguma transgressão.
E as palavras do meu avô, que ainda não entendia, faziam-me imaginar-te como um casaco que tivesse que
usar primeiro, para ver se servia. Uma pessoa, assim
como um sapato, mas que se ajustasse ao pé, fosse
qual fosse a nossa medida. Como o milho na saca da
loja da senhora Idalina se ajustaria a qualquer mão. O
prazer que senti ao lembrar-me da minha mão a penetrar os interstícios do milho deu lugar a uma profunda
repulsa ao associá-lo a ti. Seguramente, não eras à minha medida; seguramente, não te imaginava ajustável.
Habituei-me a ver-te exclusiva mas não como um par,
éramos sapatos do mesmo pé.
E todo o universo dos meus sentimentos e sensações,
dos meus instintos e impulsos, dos meus prazeres e repulsas se reorganizou em torno desta impossibilidade.
Há uma compatibilidade, uma acomodação entre dois
diversos que jamais pode existir entre dois idênticos;
amar-te seria incestuoso.
De tudo isso, só a saudade do pó nos pés nus, que são
muito mais as coisas que eu esqueci do que aquelas
que recordo. E as distâncias enormes. Ou me engano
muito ou andávamos mais rente ao chão, mais perto do
coração da terra, tanto, que me lembro da transpiração
quente que subia do que parecia simplesmente uma
passadeira de pó apenas pousada sobre os vinhedos,
distorcendo a paisagem à distância. E os sons ecoando
a lonjuras impensáveis, dessincronizados com as imagens, como num ﬁlme mal montado.
Dá-me a ideia que o mundo acelerou, que as pessoas
perderam a paciência, que tudo se tornou mais assertivo. Hoje ninguém me acusaria de impudências por violar uma saca de milho; seria simplesmente tomado por
imbecil.
Mas agora que isto me veio à memória tenho a noção
de ser justamente essa pudicícia que se perdeu com o
tempo, e o que me ﬁcou foi um sentimento de perda, de
oportunidade perdida.
O Largo do Sobreirinho parece-me grande demais hoje.
As folhas dos castanheiros da Índia foram mudando de
tonalidade como se um fotógrafo tivesse estado a corrigir a cor no monitor de um computador. Mas toda a
cor perdeu a vibração e se foi tornando pardacenta à
medida que a tarde esmorecia. As pessoas regressam
a casa.
O carro em que vens pára.
Quando a porta do carro se abriu, ainda ouvi a voz do
meu avô a dizer que toda a mulher se pode ajustar à
medida do homem, e agora, essas palavras despertaram em mim algum instinto primário que a inocência
perdida já não pode ignorar.
Tu sais, e as crianças e o pai demoram mais um pouco.
Mas não sais logo. Uma perna alonga-se do carro até
ao lancil. A biqueira da sandália a tactear o passeio. E
toda a extensão desnudada da tua perna a sair do carro
numa ligeira torção, que realça a dinâmica das curvas e
excita o canibalismo da minha imaginação. Sais e olhas
para onde estou, mas como se não me visses. Uma falsa omissão como uma mensagem de cumplicidade.
Olhamo-nos por um eterno segundo que me rebobinou
a memória até um lugar na nossa infância, onde poderíamos ter tido ao menos um amor impubescente.
E vinda sem aviso, obsessiva e impúdica, a imagem da
minha mão a afundar-se nas intimidades da saca de
milho.

A lei do IRS prevê que os contribuintes possam consignar 0,5% deste imposto a instituições religiosas, de solidariedade social ou a pessoa colectiva de utilidade pública. A ADFA está enquadrado
neste última categoria de instituição e os associados e amigos da associação poderão conﬁrmar
aquela percentagem do valor do IRS liquidado à ADFA, bastando para isso indicar no Anexo H –
NIF 500 032 246

Acreditamos
no
amanhã
Tomaram posse os Órgãos Sociais, Nacionais
e Regionais a 10 de janeiro no edifício da sede
nacional, hora de lembrar a história da ADFA
desde o dia 14 de maio de 1974.
Momento privilegiado para avaliar e recordar
o percurso histórico do combate, da solidariedade, da utopia, de sorrisos, mas também de
lágrimas, de revolta, de alegria, da indignação
mas acima de tudo das dúvidas, e das convicções de quem sabe o que quer na certeza de
que a dignidade é o resultado da justa entrega da força associativa e por tudo isto garantimos o reconhecimento dos direitos.
É à volta da ADFA que emerge a coesão da
unidade associativa… chegámos a este patamar, ainda não atingimos o topo, o reconhecimento para todos, por isso a ADFA, tem de
seguir em frente sempre com os associados
como mola ativa.
Nós que através do voto recebemos o mandato, garantimos a entrega à causa da ADFA
para este próximo triénio 2013 a 2015.
Neste ano do cidadão europeu elegemos o
associado da ADFA como referência de exemplo de cidadania.
Temos um mandato árduo e difícil pela frente,
mas temos 39 anos de experiência associativa ao longo dos quais reﬁzemos e potenciámos o tempo vivido na Guerra Colonial da
qual regressámos com o fardo da deﬁciência,
os pesadelos, mas que soubemos ultrapassar,
fortalecendo na vida proﬁssional, na família e
na participação cívica o nosso querer para
enfrentar o avançar da idade, o agravamento
das deﬁciências e doenças e os obstáculos
acrescidos, agora, com a conjuntura económica e social que Portugal atravessa.
Resilientes e solidários, continuaremos a lutar pelos valores do 25 de Abril, promovendo
a dignidade para todos os deﬁcientes militares, independentemente dos estatutos legais
que os abrangem, já que a esmagadora maioria de nós passou pelos teatros de Guerra Angola, Moçambique e Guiné-Bissau.
No decorrer deste triénio iremos comemorar
o 40.º Aniversário da ADFA, que, com certeza,
será para todos os Associados uma efeméride a assinalar com honra e consciência do
caminho percorrido.
A nossa história é muito rica e o nosso património deve ser prestigiado, preservado.
Devemos realçar o contributo que damos à
sociedade portuguesa no âmbito da reabilitação e integração social dos deﬁcientes militares e também dos deﬁcientes civis.
Acreditamos no amanhã mesmo em momento de enormes diﬁculdades.

E DESDE JÁ O NOSSO

Obrigado
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Delegações
Castelo Branco

Coimbra

38º Aniversário da Delegação
A Delegação de Castelo Branco vai comemorar, no próximo dia 9 de Março, o seu
38º Aniversário.
“São 38 anos de luta pela defesa intransigente dos nossos direitos, não tendo
a nossa Associação olhado a sacrifícios
para atingir os nossos objectivos. Nem
tudo foi conseguido mas desistir é próprio dos fracos e por isso vamos todos
mostrar no dia de Aniversário da nossa
Delegação que continuamos cada vez
mais unidos e, apesar da idade, dispostos
a lutar por tudo o que nos é devido. Aceita o nosso convite para estares presente
com os teus familiares no 38º Aniversário
da nossa Delegação para lhe dar o destaque e a honra que ela merece”, realça
o presidente da Direcção da Delegação,
João Carmona.
O convívio do 38º Aniversário vai ter lugar
na Quinta D’ Olelas, em Represa-Cebolais
de Cima, Castelo Branco.

Pelas 12h30 faz-se a recepção aos convidados e o almoço decorre a partir das
13h00.
O preço do almoço por pessoa é de 15,00
euros, e as crianças até aos quatro anos de
idade não pagam. Dos cinco aos 12 anos, o
custo é de 50% do preço.
As inscrições podem ser feitas até ao dia
6 de Março.
A localização (coordenadas) do restaurante são as seguintes: Sentido Sul-Norte
pela A23, saída 20 - Sarnadas de Ródão tomar a direcção de Castelo Branco pela
N 3. A 1,8 Km, virar à direita em direcção ao
Retaxo. A 580 metro virar à esquerda em
direcção às Olelas/Parque Eólico.
No sentido Norte-Sul, Saída 21 - Benquerenças - tomar a direcção de Abrantes/Portalegre pela N 3. A 2,9 Km, virar à
esquerda em direcção ao Retaxo. A 580
metros virar à esquerda em direcção às
Olelas/Parque Eólico.

Passeio à Ilha de Toxa
e a Santiago de Compostela
A Delegação de Castelo Branco está a organizar dois dias de passeio à Ilha de Toxa
e a Santiago de Compostela, a realizar
em 25 e 26 de Maio.
O preço por pessoa, em quarto duplo, é
de 140,00 euros e em quarto single é de
165,00 euros. Estão incluídos no preço
autocarro grande turismo, cruzeiro de
barco, alojamento, regime segundo o
programa, visitas com guia oﬁcial e seguro de viagem.
A NORBERTUR, agência de viagens com
que a Delegação está a trabalhar para a
realização desta viagem, “reserva o direito a alterar o programa em benefício dos
clientes”.
A data limite para inscrição é o dia 30 de
Abril e o prazo máximo de pagamento é o
dia 20 de Maio.
Para informações os interessados devem
contactar: 272 341 201/918 675 108.
No primeiro dia, saída de Castelo Branco,
pelas 6h00, passando por Fundão, Covilhã
e Belmonte, com destino à Galiza, Espanha. Pequeno-almoço em livre trânsito.
Ao chegar à Ilha de Toxa, haverá oportunidade de ver a Capela de São Sebastião,
revestida de conchas de vieira. A concha
da vieira é o símbolo usado para os peregrinos do Caminho de Santiago.

A viagem continua até ao porto de Grove,
com embarque no cruzeiro para visitar a
Ria Arousa, com oportunidade para conhecer os diferentes cultivos de bivalves
e desfrutar da magníﬁca paisagem sobre
as vilas costeiras.
Durante o cruzeiro será servido o almoço
de mariscada, oportunidade de degustar
a bordo os diferentes tipos de marisco e o
bom vinho da região.
Depois do cruzeiro, a viagem segue até
Santiago de Compostela. O jantar é no
restaurante do hotel, com saída nocturna
facultativa.
O segundo dia começa em Santiago de
Compostela, com regresso a casa por Belmonte, Covilhã, Fundão e Castelo Branco.
Durante o dia o objectivo será conhecer
a cidade de culto e Património Mundial e
o centro histórico, com guia oﬁcial: Praça Obradoiro, Catedral, Câmara Municipal, Palácio San Gelmírez, San Jerónimo,
Mosteiro San Martin Pinario e San Paio
Antealtares, entre outros locais de interesse.
Depois de almoço o grupo inicia a viagem
de regresso a casa.
“Vai ser uma viagem cheia de momentos
inesquecíveis”, salienta a Direcção da Delegação de Castelo Branco.

Famalicão

Tomada de Posse
A Tomada de Posse dos elementos eleitos para os Órgãos Sociais da Delegação de Famalicão para o triénio 2013-2015 vai realizar-se no dia 16 de Março, às 14h00, na Delegação.

Ceia de Reis
A Ceia de reis realizou-se no passado dia 12 Janeiro e contou com a presença de cerca
de 60 associados, numa tarde animada entre associados e suas famílias. Este evento foi
organizado pelo núcleo da ADFA em Guimarães.

O ELO à distância
de um clique http://adfa-portugal.com

Convívio de Natal

Com a presença do tesoureiro da Direcção
Nacional, Orlando Correia, teve lugar, no
dia 15 de Dezembro, o convívio de Natal da
Delegação de Coimbra, que reuniu mais
de 200 pessoas.

“O convívio foi animado, na já tradicional
festa da Delegação”, realçou o presidente
José Soles Girão.

Tomada de posse
No passado dia 10 de Janeiro, os associados Manuel Ernesto Rodrigues Paiva e José
Maria Damas dos Santos Pinto tomaram posse, respectivamente como conselheiro nacional e presidente da MAGD de Coimbra, numa cerimónia em que a Delegação se fez
representar com vários dirigentes e associados.
Posteriormente, no dia 19 de Janeiro, o presidente da MAGD deu posse aos restantes
membros dos Órgãos Sociais desta Delegação.

Curso de informática

Em Dezembro terminaram os dois módulos iniciais da formação básica de informática, num total de 60 horas em que os
formandos adquiriram as competências
necessárias para executarem as tarefas
mais comuns com um computador: escrever um texto, enviar correio electrónico, fazer video-chamadas, pesquisar
conteúdos na Internet, efectuar compras
on-line, procurar, abrir, transferir e guardar
ﬁcheiros. Além disso, adquiriram noções
teóricas básicas, relativas à segurança, ao
tratamento de imagem e à utilidade de outros programas de produtividade.
Além da componente didáctica pretendida, as duas horas por sessão serviram
para um salutar convívio, onde não se recusou o debate e a discussão em torno
dos mais diversos assuntos, quer de âmbito associativo quer de âmbito geral, e até
alguns momentos de descontracção.
No início do mês de Março iniciar-se-á um
novo ciclo de formação com dois níveis:
básico e médio. O nível básico versará a
aquisição das competências acima referidas, mas dando sempre prioridade às
necessidades e preferências dos formandos.
Embora igualmente ajustável às necessidades e preferências dos formandos, para
o nível médio indicam-se como possíveis

seguintes itens: 1 – Tarefas do Word para
uso de acções automatizadas, tratamento
de correspondência, inclusão de imagens,
modelos, formulários e estilos pré-defenidos; 2 – Uso básico do Excel; 3 – Criação de apresentações com Powerpoint; 4
– Montagem de ﬁlmes com Movie Maker;
5 – Edição de registos de som com Audacity; 6 – Noções e utilização de tarefas
em “cloud” (partilhadas pela Internet); 7
– Utilização de homebanking, Portal das
Finanças e de outros sítios para serviços
à distância.
As sessões de formação terão lugar às
Terças e Quintas, pelas 15h00.
O curso está disponível para os antigos
formandos, associados em geral, familiares directos e associados provisórios, e
por esta ordem de prioridade. Se a mobilidade condicionada diﬁculta o acesso aos
elevadores da Sede da Delegação, os interessados devem informar os serviços para
providenciar uma solução.
Todas as informações serão fornecidas
pelo telefone 239 814 644 e telemóvel 917
770 241.
Embora esta formação seja gratuita, a Delegação agradece os donativos (com recibo para IRS), que ajudarão na amortização
das despesas efectuadas com a aquisição
do equipamento para a formação.
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Actividades do Núcleo de Sintra

4º Torneio de Sueca

Lisboa

Tomada de Posse

Foto Farinho Lopes

O Núcleo de Sintra vai realizar a quarta
edição do seu Torneio de Sueca.
O início do Torneio está agendado para 20
de Fevereiro, pelas 15h00. As inscrições
estão abertas a todos os associados e encerram no dia 13 de Fevereiro.
O Regulamento do Torneio encontra-se
disponível na Sede do Núcleo, em Massamá.
“Esta actividade dinamiza e atrai muitos
associados pois o convívio é muito grande”, comenta o presidente.
No dia do encerramento e da entrega das
taças e medalhas aos concorrentes, o
convívio será feito com um lanche, com os
petiscos que cada um leva. As bebidas são
oferecidas pelo Núcleo.

Dia de Reis

No passado dia 10 de Janeiro, a Mesa da
Assembleia-Geral Nacional, conferiu posse
à Mesa da Assembleia-Geral da Delegação
de Lisboa, para o triénio de 2013/2015. No
mesmo dia, esta, por sua vez, deu posse
aos restantes Órgãos: Direcção da Delegação, Conselho Fiscal e Conselho da Delegação respectivamente.
Tratou-se de um acto solene, com a dignidade que estes momentos requerem e
merecem, mas também com a noção das
responsabilidades que esta honrosa missão encerra. Para uns, trata-se de mais um
mandato, demonstrando o enorme espírito associativo, e a noção da responsabilidade que é a de representar uma Delegação
com esta dimensão. Para os que agora entraram de novo, desejamos o seu melhor
enquadramento no espírito colectivo, que
sempre tem presidido nos diferentes Órgãos, e a quem damos as boas vindas.
Todos temos consciência dos difíceis tempos que atravessamos, e ninguém tenha
dúvidas de que eles continuarão inexoravelmente, e sem fim à vista. Por essa razão,
as dificuldades existentes e futuras são
muitas, o que irá exigir de nós uma entrega
total e atenta.
Estamos obrigados a cumprir aquilo que
prometemos realizar aquando das elei-

ções, e não nos iremos desviar em nada
daquilo que constitui o nosso dever. Para
que isso aconteça, também gostaríamos
de contar com o apoio de todos os associados, lembrando que é no cumprimento
dos seus direitos e deveres, consagrados
nos estatutos da ADFA, que poderão contribuir para o engrandecimento da Delegação e da ADFA.
Estaremos abertos a todo tipo de colaboração que entendam prestar-nos;
desde sugestões que contribuam para
melhorar o nosso desempenho, críticas
assertivas e com alguma lógica, ideias
inovadoras, etc.
Não podemos deixar de lembrar aos Órgãos eleitos, que a missão que lhes cabe,
é de grande responsabilidade. A condução
dos destinos da Delegação, no que respeita
à gestão de recursos materiais, deverá ser
executada com rigor e parcimónia nos gastos. Quanto aos recursos humanos, deverá
assentar num grau de exigência profissional, disponibilizando-lhes os meios necessários e adequados ao seu desempenho,
sem esquecer o reconhecimento que lhes
for devido.
Ao conselho Fiscal, caberá uma constante vigilância sobre a execução de todas
as missões da sua esfera de acção, e a

3º ano de sessões de
Informática na ADFA
As sessões de informática na Delegação de Lisboa
estão na sua terceira edição consecutiva neste ano
de 2013, com duas turmas repartidas numa carga
horária de quatro horas semanais. As sessões são
ministradas por Marta Almeida, colaboradora da
Delegação.
Neste ano lectivo 2012/2013, as sessões de informática continuam a ser ministradas com a mesma
carga horária e no mesmo horário, com sessões
mais aprofundadas para a pesquisa de informação,
navegação na WEB, redes sociais, download de vídeos e gravação de mp3.
Dado o interesse manifestado por antigos alunos, a
Delegação de Lisboa entregou uma declaração de
frequência e de participação nas sessões de informática aos associados participantes, no passado
mês de Dezembro, num almoço-convívio de Natal.
O objectivo das sessões de informática é ensinar
todos os participantes, associados ou não, a utilizar
o seu computador pessoal, a navegar na Internet e
conhecer sites institucionais como as Finanças, a
trabalhar com o correio electrónico, a ter uma página pessoal em redes sociais, melhorando as suas
competências na óptica do utilizador, em ambiente
Windows XP, Windows 7, Office 2007 e 2010, download, gravação de áudio e vídeo.
A Direcção da Delegação de Lisboa

obrigação de colaborar com os restantes
Órgãos, para o reforço de um são e desejável espírito de equipa, que sempre tem
prevalecido.
A Mesa da Assembleia-Geral estará atenta e vigilante aos sinais dos nossos associados: às suas preocupações, anseios e
algum descontentamento que afronte os
seus direitos. Seremos exigentes no cumprimento das suas determinações, desde
que seja respeitado o que se encontra consagrado nos estatutos.
Aos trabalhadores que diariamente estão
em contacto com os associados, pedimos
que os recebam com afabilidade e simpatia, sem deixar de lembrar a mesma reciprocidade de tratamento.
Aos associados que nos confiaram esta
honrosa mas difícil missão, queremos
agradecer a confiança que nos deram, e
dizer-lhes que tudo faremos para cumprir
com honestidade e rigor este mandato,
com a mesma dignidade e respeito dos
anteriores.
Estamos certos de que os novos Órgãos
Sociais saberão interpretar os sinais à sua
volta, dando-lhes o melhor seguimento,
com o máximo de empenho.

Luciano Dias, presidente da MAGD

Mais uma vez a Delegação de Lisboa festejou o dia de Reis, no bar da Delegação,
no passado dia 4 de Janeiro.
Neste encontro estiveram presentes associados, familiares, trabalhadores e amigos
em pleno convívio. Para comemorar o encontro entre associados na Delegação, a
tradição é comer o Bolo-Rei, acompanhado de Vinho do Porto e Favaios.
Este ano, como o dia de Reis calhou num
Domingo e pelo facto da Delegação de Lisboa estar encerrada para descanso semanal, o festejo foi antecipado para o dia 4 de
Janeiro, a sexta-feira anterior.
“A delegação da ADFA de Lisboa agradece
a todos os que se reuniram para festejar”,
sublinha o presidente da Delegação, Francisco Janeiro.

Piscina com
nova parceria

Após mais uma época desportiva, como
forma de lazer e terapia para todos os associados e familiares, a Delegação de Lisboa volta a funcionar com a modalidade
da hidroginástica durante este ano.
Após várias conversações, a Delegação
conseguiu, neste ano lectivo, fazer uma
parceria com o Lar Militar da Cruz Vermelha Portuguesa, pelo que a utilização da
piscina é possível às quartas e sextas-feiras, das 10h00 às 11h00.
Neste ano de 2013 está a verificar-se
maior adesão de associados e familiares
na hidro–moderada, como sendo uma das
terapias aconselhadas pelos terapeutas.

Sucesso nas novas oportunidades
A Delegação de Lisboa da ADFA congratulou-se, no início deste mês, com
a entrega de diplomas a 27 associados
que concluíram com êxito o programa
das Novas Oportunidades, numa cerimónia realizada no passado dia 11 de
Janeiro, na Sede da Delegação.
Entre 2009 e 2012, o período em que
funcionou o programa das Novas
Oportunidades na Delegação da ADFA
em Lisboa, foram 16 os associados
que alcançaram o processo de reconhecimento e validação de competências para o 12º ano de escolaridade e
foram 11 os associados que atingiram
o 9º ano de escolaridade neste programa.
A entrega de diplomas foi mais uma
prova superada para estes associados
da ADFA que assim alcançaram os
seus objectivos.
“Este ano, ainda não foi possível a iniciação do 9º e do 12º ano de escolaridade na Delegação ADFA em Lisboa
porque o Governo não deu continuidade a esta boa prática”, salienta Francisco Janeiro, presidente da Direcção

da Delegação. “De acordo com os nossos dados, existem três associados
com o ensino básico que pretendem
concluir os seus estudos em tempo
oportuno e outros 14 que pretendem
concluir o ensino secundário”, acrescenta, referindo que, “por força das

circunstâncias, só agora é possível a
estes associados melhorarem os seus
conhecimentos, pelo que prosseguiremos com esta boa prática logo que o
Governo decida dar continuidade às
Novas Oportunidades, o que esperamos que seja para breve”.
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Faro

Jantar de Natal

Évora

Serviços encerrados
de 5 a 13 de Fevereiro
Os serviços da Delegação de Évora vão estar encerrados entre 5 e 13 de Fevereiro (inclusive), por motivos de serviço do funcionário.

Clube de Évora organiza
prova de nível mundial
A Secção de Orientação da Delegação da
ADFA em Évora está a ultimar os preparativos para a realização da prova de orientação “Portugal O´Meeting 2013”, que decorrerá de 9 a 12 de Fevereiro, na zona de
Idanha-a-Nova.
O clube eborense tem no terreno cerca de
80 colaboradores directos para assegurar
que tudo decorrerá como programado
e como se exige a uma prova deste nível
cuja pontuação conta para o campeonato
mundial.
A Secção de Orientação apoiou-se no
excepcional empenhamento da Câmara
Municipal de Idanha-a-Nova, que disponibiliza apoios monetários, logísticos e
humanos, sem os quais não seria possível
realizar a prova, e na ajuda dos Cafés Delta, mecenas do evento, e do comendador
Rui Nabeiro, embaixador especial para a
iniciativa.
Face à qualidade organizativa revelada
desde há muito e depois de nos últimos
meses ter realizado provas com o apoio
das câmaras de Vila Velha de Ródão e de
Aljustrel a Secção da Delegação de Évora
mereceu a confiança da Federação Portuguesa de Orientação para se responsa-

bilizar pela prova mais importante que se
disputa no país.
Esta etapa do circuito mundial que decorrerá no Carnaval conta já com cerca de
1600 inscritos, sendo que mais de 1100
são estrangeiros, oriundos de 28 países;
entre as presenças já garantidas contam-se sete dos dez melhores atletas do
“ranking” mundial, com Therry Giorgiou
como figura principal, ele que é detentor
de dez títulos de campeão do mundo.
O inverno português, relativamente ameno, torna esta prova muito apetecível para
os atletas do norte da Europa, onde a
modalidade tem mais praticantes, sendo
que muito deles já se encontram no país
há semanas, aproveitando as nossas condições para intensificarem o treino, o que
não podem fazer nos seus países face aos
rigores do clima. O impacto social e económico muito positivo de uma prova desta dimensão levou a autarquia de Idanha a
apostar no apoio a esta modalidade como
factor de dinamização da sua região, demográfica e economicamente muito débil,
estimando-se que esta organização tenha
na região um impacto económico a rondar
um milhão de euros.

Viseu

O jantar de Natal da Delegação de Faro foi um sucesso. Realizado no dia 22 de Dezembro,
na Copoofa, em Faro, no encontro de convívio natalício participaram cerca de 90 associados e familiares.
Em agradável confraternização, os convivas usufruíram da actuação do Grupo Coral da
UATI (Universidade do Algarve para a Terceira Idade).

34.º Aniversário da Delegação
A Delegação de Faro convida todos os associados, familiares e amigos para comemorar o seu 34º Aniversário no almoço a realizar no dia 6 de Abril, na Coopofa, em Faro,
pelas 13h00.
O valor do almoço é de 15,00 euros por pessoa e as crianças a partir dos sete anos até
aos 12 só pagam metade.
A confirmação da presença pode ser feita até ao dia 4 de Abril.
“Apelamos à vossa comparência para a celebração deste dia tão especial”, resume a
Direcção da Delegação.

Madeira
A Delegação da Madeira lembra aos associados residentes na área da Delegação e que
aderiram ao pagamento de quotas por transferência bancária que, no próximo dia 20 de
Fevereiro, será efectuado o levantamento de 60,00 euros, referente às quotas do corrente ano.
Este pagamento só diz respeito aos DFA (cartão de risca vermelha) e aos GDFA (cartão
de risca azul).
A Delegação deseja a todos um bom ano.

Justiça
Algumas dezenas de deficientes militares das Forças Armadas levaram ao
conhecimento do Grupo Parlamentar
do Partido Comunista Português, o problema que vivem com a sua graduação
não passar a promoção, ao abrigo do DL
134/97, de 31 de Maio.
Com o objectivo de reconhecer o direito
que assiste a este conjunto de cidadãos
deficientes das Forças Armadas, o Grupo
Parlamentar do PCP, no dia 4 de Janeiro
de 2013 levou um projecto para discussão
e aprovação à Assembleia da República,
que recebeu um veto à promoção.
Este projecto foi chumbado, a maioria da
Assembleia disse não a esta proposta do
PCP para alterar as promoções do pessoal do troço de mar da Marinha e à recomposição das carreiras de Sargentos
e Fuzileiros.
É verdade que este conjunto de homens
que combateram e ficaram deficientes,

Tomada de Posse

ficaram marcados desde jovens para
toda a vida. São iguais a todos os outros, colegas de armas da Marinha,
Exército e Força Aérea, que se encontram nas mesmas condições, antes e
depois da publicação do DL 134/97, de
31 Maio.
Quando corriam os anos noventa, altura
que a ADFA reuniu no seu Salão Nobre,
hoje com o nome do saudoso amigo Jorge Maurício, a quem aqui presto a minha
homenagem, disse, reuniu com um grupo de associados, onde estive presente
e debateu o que tinha que debater para
que o projecto que aparecesse abrangesse todos os deficientes das Forças
Armadas.
A política seguida na altura não era a
melhor, a mais favorável e o projecto foi
aprovado por António Vitorino, à altura
ministro da Defesa Nacional, sem ter em
conta as chamadas, as recomendações,

No dia 16 de Fevereiro de 2013, pelas 9h30, vai ter lugar a
tomada de posse dos Órgãos Sociais da Delegação de Viseu. “Solicita-se a todos os associados que queiram estar
presentes que compareçam nas instalações da Delegação”,
apela João Gonçalves, presidente da DD.
No mesmo dia, às 10h00, será realizada a Assembleia-Geral
da Delegação para apreciação e votação do Relatório de Actividades e Contas da Direcção da Delegação, para o que os
OSD contam com a presença e intervenção dos associados
sobre o ponto em referência, com propostas para uma melhor governação da ADFA local e nacional.

os pareceres da ADFA e dos seus associados.
O DL é aprovado em 1997, deixa um vazio muito grande nos não abrangidos
aqueles que também deram o melhor
das suas vidas em defesa da Pátria e o
Governo da altura ao reconhecer uns e
outros não, deu a entender que nos queria dividir a todos ou então estava a convidar-nos para o combate, para a guerra,
em tempo de paz…!
Corria então o ano de 2000, foi apresentado na Assembleia da República um projecto pelas mãos de Carlos Encarnação,
do PSD, ao qual nem a Assembleia, nem
a ADFA mais por culpa desta, não soube
encaminhar, o que de facto abrangia todos os deficientes das Forças Armadas.
Até hoje, os deficientes das Forças Armadas quiseram e souberam estar em volta
da sua Associação e acreditam que só
unidos com as delegações e a Direcção

Feridas de Guerra

Nacional se consegue colmatar tão grande injustiça, tão grande erro histórico!
Com o devido respeito, acredito que este
veto quis dizer que não é justo reconhecer mais alguns e deixar todos os outros,
colegas, camaradas a “ver passar os aviões, navios e blindados”. Agora, espero
que a ADFA tire daqui todos os ensinamentos para um projecto envolvente,
fazer com urgência que o Governo de
Portugal reconheça todos os deficientes
das Forças Armadas.
A exemplo do que fez este Governo até
aqui, se a ADFA quiser e souber, vai fazer valer não só o DL 134/97, justiça aos
deficientes em serviço, pensões e saúde
para as viúvas, actualização das pensões
pelo SMN e não pelo IAS e outros, porque
como diz o senhor primeiro-ministro de
Portugal, «um dia que passa, já é tarde!»

João Gonçalves

Passados todos estes anos, as feridas da Guerra Colonial agravam-se e apesar do óptimo tratamento prestado pelo
especialista do Hospital Militar do Porto, as feridas de guerra não param de sangrar.
Acontece ao Carlos Abrantes, um dos responsáveis pelo Núcleo da ADFA na cidade da Guarda. Este combatente,
deficiente das Forças Armadas, foi ferido na Guerra Colonial, na zona de Tete, Moçambique, pelo rebentamento de
uma mina que lhe provocou várias escoriações, em várias partes do corpo, incluindo a cara e a vista. Na cara tem
múltiplos estilhaços e na vista os mesmos também aí permanecem e tiram-lhe a visão. Agora os estilhaços moveram-se e provocam-lhe dor e falta de visão. Recorreu ao Hospital Militar do Porto e aí, uma brilhante equipa médica,
chefiada pelo médico Miguel Araújo pôde, com a sua intervenção, por agora, minimizar o sofrimento.
A toda a equipa médica, enfermeiros e pessoal auxiliar, fica o reconhecimento público pela forma exemplar como foi
tratado no Hospital Militar do Porto.
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Convívio no Monte de São Leonardo, Galafura
Nota da Redacção: A notícia do convívio dos associados e familiares da ADFA no distrito de Vila
Real, no dia 22 de Dezembro, chegou durante o fecho da última edição do ELO, pelo que não
pôde ser publicada. No entanto, e como o ELO considera da maior importância os encontros
associativos para a vida da ADFA e para as suas páginas, publica-se a notícia e a fotografia enviadas, destacando também as fotografias dos outros convívios realizados, a pedido da Delegação do Porto.

GALAFURA

No Monte de São Leonardo, em Galafura, concelho do Peso da Régua, onde Miguel Torga contemplou e escreveu sobre o homem e a paisagem duriense, realizou-se, no dia 22 de Dezembro, o Convívio de Natal de associados e familiares
do distrito de Vila Real.
A anteceder o almoço foi celebrada uma missa pelos associados falecidos que
teve a participação de um coro local e de um sacerdote salesiano que fez apelo à
paz e à confraternização como valores humanistas.
Seguiu-se o almoço num restaurante local cuja sala foi pequena para acolher a
centena de associados e familiares presentes, os quais saborearam os pratos da
gastronomia local e os bons vinhos da região. Para além da representação dos
Órgãos Sociais da Delegação, estiveram ainda representantes da Câmara Municipal da Régua e da Junta de Freguesia de Galafura.
A organização esteve a cargo do associado Ferramenta Martins, com a colaboração do também associado José Martins, que colocaram todo o seu brio e
empenhamento na realização deste evento, tornando-o numa manifestação de
associativismo e de convívio da “família ADFA” daquelas paragens.
Ficou logo na altura acordado que o convívio do próximo ano terá lugar no concelho de Murça.

chaves

AROUCA

Santa Maria da Feira

esposende

Núcleo de Chaves
Desde 1 de Janeiro em vigor

Novos procedimentos no Serviço
de Medicina Física e de Reabilitação
do Hospital Militar do Porto
Entraram em vigor, em 1 de Janeiro
de 2013, os novos procedimentos no
Serviço de Medicina Física e de Reabilitação do Hospital Militar do Porto, importantes para os associados
utilizadores de produtos de apoio/
ajudas técnicas e para os que necessitam de atestados médicos para
aquisição de viatura com isenção de
impostos, ou de pedido de dístico de
estacionamento.
Como o ELO já noticiou, as novas
normas visam facilitar o acesso às
consultas e evitar deslocações desnecessárias ao hospital, quando se
trata de obter documentos médicos.
As consultas no Serviço de Medicina
Física e de Reabilitação do Hospital
Militar do Porto, para prescrição de
produtos de apoio/ajudas técnicas,
efectuam-se à segunda e última
quarta-feira de cada mês, com excepção do mês de Agosto e da última
quarta-feira de Dezembro. A partir
de Janeiro de 2013, estas consultas
passarão a ser marcadas com 48 horas de antecedência (até à segundafeira anterior), excepto em situações
de emergência, devidamente justificadas.
As marcações poderão ser efectuadas para os seguintes contactos:

- Serviço de Medicina Física e de
Reabilitação do Hospital Militar do
Porto: Telefone directo do Serviço
226 087 944; Central do Hospital
226 087 900; e-mail: fisiatria@
hospitalmilitarporto.org
- ADFA: Serviço de atendimento
228 347 201; e-mail: secretaria.
porto@adfa.org.pt.
Os pedidos de atestados médicos de
incapacidade para afeitos de aquisição de viatura e dístico de estacionamento poderão ser solicitados
para o e-mail do Serviço de Medicina
Física e de Reabilitação do Hospital
Militar do Porto (fisiatria@hospitalmilitarporto.org) ou para o Serviço
de Atendimento da ADFA, utilizando
os contactos indicados para a marcação de consultas. É obrigatório, no
acto do pedido, indicar os seguintes
elementos: nome, qualificação (DFA,
GDFA ou GDSEN), número mecanográfico (NIM), residência actualizada
(freguesia, concelho e distrito), data
de nascimento, número do BI/Cartão de Cidadão e número de identificação fiscal (NIF). O Hospital Militar
procederá ao envio pelos CTT das
declarações pedidas, logo após a sua
emissão.

Consultas médicas
As consultas médicas no Núcleo de Chaves vão ser efectuadas por um novo
clínico, Dr. Pinheiro, em nova data e horário, informou a Delegação do Porto.
Nos próximos meses as consultas vão ser nos dias 22 de Janeiro e 19 de Fevereiro, a partir das 14h30, podendo futuramente retomar-se o horário que funcionou
durante vários anos.
Esta mudança deve-se à impossibilidade, por doença, do amigo Dr. Alberto Lopes
poder dar continuidade ao excelente trabalho que desenvolveu, conjuntamente
com a Dr.ª Graça Batista, no Núcleo da ADFA.
“Para além de desejarmos um rápido restabelecimento do Dr. Alberto, os associados não ficarão sem apoio médico, graças à colaboração que se propõe prestar o Dr. Pinheiro”, referiu Abel Fortuna, presidente da Delegação do Porto.

Palestra na Escola Profissional
de Comércio do Porto
A ADFA foi convidada para participar numa palestra promovida pela Escola Profissional de Comércio do Porto, no dia 22 de Janeiro, subordinada ao tema “Uma
Visão Positiva” e a que assistiram alunos do 10º, 11º, e 12º anos, assim como
vários docentes.
Na impossibilidade de estar presente o presidente da Direcção Nacional, José
Arruda, a quem tinha sido endereçado o convite, por razões relacionados com
os atrasos nas linhas dos Caminhos de Ferro devidos ao acidente ocorrido em
Alfarelos no dia anterior, a ADFA foi representada pelo presidente da Direcção da
Delegação do Porto, Abel Fortuna.
Na sua intervenção, Abel Fortuna fez referência à Guerra Colonial e aos antecedentes da criação da ADFA, identificou os seus valores, a sua postura na sociedade e a acção que desenvolveu ao longo da sua existência nas vertentes reivindicativa e prestação de serviços. No final lembrou a importância da defesa da paz
e da rejeição que os jovens devem promover contra todo o tipo de violências.
Nesta acção da escola, duas outras instituições, o projecto “Joãozinho” do Hospital de São João do Porto e a Associação “Acreditar”, deram a conhecer os seus
objectivos, acções que desenvolvem e próximas actividades, com enfoque no
trabalho de voluntariado.
Esta participação da ADFA junto da população escolar, fez despertar o interesse
para um melhor conhecimento da realidade sobre a Guerra Colonial, como foi
demonstrado no final por alguns docentes e alunos que se dirigiram aos elementos da ADFA presentes.
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ADFA manifesta “profunda consternação” pela morte do coronel Marques Júnior

“A Democracia perdeu um homem que defendeu
os valores da Condição Militar”
Marques Júnior no uso da palavra da Sessão Comemorativa
do 25 de Abril, em 23 de Abril de 2009 Fotos de Arquivo

A saída do seu funeral da Basilíca da Estrela, em Lisboa

A ADFA manifestou, em comunicado
da Direcção Nacional, “profunda consternação” pelo súbito desaparecimento, em 31 de Dezembro, do “homem de
Abril”, coronel Marques Júnior, de 66
anos, que faleceu no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, onde foi internado, depois de ter sofrido um derrame
cerebral no dia 26 de Dezembro.
A ADFA prestou à sua família uma sentida “homenagem e reconhecimento ao
militar de Abril Marques Júnior”, salientando que o antigo deputado e, desde
2008, presidente do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informação da
República Portuguesa, “foi, é e será para
os deficientes militares uma referência,
um exemplo de solidariedade, amizade
e dedicação àqueles que cumpriram
Serviço Militar Obrigatório, e que participaram directamente na Guerra Colonial 61-75, foi sempre alguém que disse
sim às lutas da ADFA desde a nossa fundação (14 Maio 74)”.
O coronel integrava também o Conselho Superior de Defesa Nacional e era
vogal das Ordens Nacionais Honorificas
Portuguesas.
A Associação recordou “o seu desempenho activo como homem de Abril e
deputado a favor do direito à saúde de
todos os deficientes militares, lei aprovada por unanimidade no parlamento a
7 de Maio de 2009”.
Apresentando sentidas condolências à
esposa, restante família e à Associação
25 de Abril, da qual Marques Júnior era
destacado membro, a Direcção Nacional evocou os momentos em que, nas
datas especiais para a ADFA, o antigo
deputado esteve entre os deficientes
militares, nomeadamente em 23 de
Abril de 2009, aquando das comemora-

ções da Revolução de Abril na Associação, em Conferência proferida no auditório Jorge Maurício, na Sede Nacional,
em Lisboa.
O Presidente da República enviou mensagem de condolências à família do
coronel Marques Júnior, referindo que
“ao longo de uma vida tragicamente
interrompida, António Marques Júnior
demonstrou a integridade do seu carácter, mantendo-se sempre fiel aos valores e ideais em que acreditava. Militar
de Abril, contribuiu para que Portugal
fosse um país livre. Mais tarde, instaurado o regime democrático, destacouse como deputado e como membro do
Conselho Superior de Defesa Nacional,
sendo uma voz autorizada em questões
ligadas à Defesa Nacional e à segurança
interna”.
Para o Presidente Cavaco Silva, “todos
os que tiveram o privilégio de o conhecer irão guardar dele a memória de um
homem bom e digno, um português de
princípios que amava a sua pátria e que
serviu Portugal de forma exemplar”.
O ministro da Defesa, José Pedro AguiarBranco, lamentou o desaparecimento
de Marques Júnior e disse guardar dele
“uma imagem de um homem íntegro,
equilibrado, de bom senso e com grande sentido patriótico”, que “respeitava
a opinião contrária, tentando sempre,
pela via do diálogo, conseguir os consensos para os grandes desígnios nacionais”.
Licenciado em Ciências Militares, foi
deputado, de 1985 a 2011 (pelo PRD e
depois pelo PS), Marques Júnior foi o
primeiro militar, em representação dos
militares do 25 de Abril de 1974, a ser
agraciado com a Grã-Cruz da Ordem da
Liberdade.

Foi dirigente do Partido Renovador Democrático (1985/1991) e, mais tarde,
membro da Comissão Política e Nacional do PS.
Enquanto militar fez uma comissão em
Angola, entre 1971 e 1973, e foi membro
da Comissão Coordenadora do Movimento das Forças Armadas - MFA. Também presidiu à Comissão de Inquérito
aos Acontecimentos do 25 de Novembro e à primeira Comissão Nacional Comemorativa do 25 de Abril e das Comunidades Portuguesas, tendo feito parte
de várias comissões parlamentares.
Durante as oito legislaturas que integrou, Marques Júnior desempenhou as
funções de vice-presidente da Assembleia da República e de presidente do
Conselho de Administração do Parlamento, entre outras.
Foi membro do Conselho da Revolução
desde a sua fundação em 1975, até à
sua extinção em 1982.
A ADFA compareceu no velório realizado na Academia Militar, em Lisboa. No
dia seguinte, a Associação esteve na
missa de corpo presente na Basílica da
Estrela, seguindo o funeral para o jazigo
da família, em São Martinho de Bornes,
Pedras Salgadas.
“A Democracia perdeu um homem que
defendeu os valores da Condição Militar”, sublinha a Direcção Nacional da
ADFA.

Marques Júnior na ADFA

“É um dos sítios onde mais me custa vir,
pois continuam a existir problemas por
resolver”
Numa das suas passagens pela ADFA,
Marques Júnior falou da Revolução do
25 de Abril numa Conferência proferida
no dia 23 de Abril de 2009, no auditório

Jorge Maurício, na Sede Nacional, em
Lisboa.
“É sempre difícil a vinda à ADFA”, referiu,
em resposta ao cartaz que dizia “O nosso sofrimento fez florescer Abril”, numa
alusão a uma das principais causas da
Revolução, a Guerra Colonial.
“É um dos sítios onde mais me custa vir,
pois continuam a existir problemas por
resolver”, explicou, lembrando, como
político e deputado, as suas responsabilidades no processo de resolução dessas questões.
Afirmou haver “uma dívida do Estado
para com os cidadão deficientes militares” e assumiu-se responsável por ter
feito parte do Movimento das Forças
Armadas, que permitiu a criação da
ADFA.
“A ADFA é uma consciência crítica do poder político e tem tido uma acção e um
comportamento extraordinários nas suas
reivindicações”, sublinhou na altura.
O capitão de Abril lembrou também o
seu camarada de armas Jorge Maurício
e as reuniões em que participaram para
a elaboração do DL 43/76. Jorge Maurício “influenciou muito a minha sensibilidade para as questões dos deficientes
militares, sendo um elemento aglutinador”, disse com emoção, prestando
homenagem ao associado e antigo dirigente já falecido.
Tinha consciência do que ainda falta
fazer pelos deficientes militares e assumia-o publicamente: “Ainda hoje há
homens e situações problemáticas por
resolver, como o stress pós-traumático,
uma herança da Guerra Colonial, pelo
que tudo devemos fazer para encontrar
soluções”.
Na ADFA ecoam as suas palavras e o seu
exemplo como “homem de diálogo”.
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Tomada de Posse dos Órgãos Sociais Nacionais da ADFA – Triénio 2013/2105

Assumimos novos desafio

O Presidente da MAGN no uso da palavra, perante a representante
do Ministério da Defesa Nacional, Marta Leal, Presidente da DN, José
Arruda, Deputado João Rebelo e o General Carlos Chaves Fotos Farinho Lopes

A ADFA realizou, no dia 10 de Janeiro, a cerimónia solene de Tomada de Posse dos Órgãos Sociais Nacionais
eleitos na Assembleia-Geral Nacional Eleitoral de 24 de
Novembro. O evento teve lugar no Auditório Jorge Maurício, na Sede Nacional, em Lisboa.
Presidiu à Mesa de Honra o vice-presidente da Comissão Parlamentar de Defesa Nacional, deputado João
Rebelo. Também intervieram na sessão o general Carlos Chaves, assessor do gabinete do primeiro-ministro,
Marta Leal, em representação do secretário de Estado

Manuel Lopes Dias, 2.º Vice-presidente da DN

Adjunto e da Defesa Nacional, Joaquim Mano Povoas,
presidente da Mesa da Assembleia-Geral Nacional, e
José Arruda, presidente da Direcção Nacional.
O deputado João Rebelo destacou o desempenho dos
OSN da ADFA, nomeadamente da Direcção Nacional,
no Parlamento (na CPDN e com os grupos parlamentares).
João Rebelo também transmitiu o apoio e uma mensagem de parabéns enviados pela presidente da Assembleia de República.
Resumiu que a ADFA conta com o respeito de todos
os quadrantes políticos, pela forma “exemplar” como
intervém, apresentando as suas reivindicações. Acrescentou que a intervenção da ADFA foi determinante
para a alteração de situações adversas aos DFA, durante a discussão do Orçamento do Estado para 2013.
O deputado sublinhou que há assuntos que urge resolver. Falou dos deficientes em serviço e dos problemas
que atingem pessoas, deficientes militares, que não
dispõem de muito tempo. Prestou homenagem a Marques Júnior, “que sempre me ajudou na CPDN” e que
trabalhava para a sensibilização para as questões dos
DFA.
Finalizando a sua intervenção, afirmou que os deficientes militares têm mesmo do seu lado “a força justa das
vítimas de uma guerra injusta”, evocando a frase patente numa faixa que a ADFA exibe no auditório onde decorreu a sessão da Tomada de Posse.

O general Carlos Chaves felicitou a ADFA por este “acto
de vitalidade”, na certeza de que os deficientes militares vão continuar a pugnar pelos seus “legítimos interesses”. O assessor do gabinete do primeiro-ministro
afirmou que “tratar com a ADFA é um dever que se
cumpre com determinação” e pessoalmente associouse à homenagem a Marques Júnior. O general assumiu
seguir atentamente todos os problemas da ADFA e manifestou que cumpre essa missão com muita honra e
determinação.

José Arruda afirmou que “Portugal não pode abandonar-nos, pois olhar pelos os deficientes militares é
um imperativo nacional”. Lembrando algumas frases
proferidas pelo primeiro-ministro aquando da sua
deslocação à Sede Nacional, em Dezembro passado,
lembrou que a ADFA luta pela dignificação dos deficientes militares, pela sua qualidade de vida, em coesão associativa, “como nos últimos seis anos”.
Lançou o repto para a situação dos deficientes em
serviço e evocou o dia 20 de Janeiro, a data da publicação do DL 43/76, a “trave mestra” da
legislação referente ao reconhecimento dos
direitos dos DFA. Fez breve homenagem aos
que lutaram para que fosse publicado o DL
43/76 e aos que fundaram a Associação.
O presidente da DN apelou à confiança,
à solidariedade e à determinação, “neste
momento em que assumimos de novwo os
destinos da ADFA, com a solidariedade e o
pluralismo dos Órgãos Sociais Nacionais e
das Delegações.
O presidente da MAGN endereçou aos dirigentes cessantes um agradecimento associativo pelo seu desempenho e “por terem
colocado o seu saber e empenho ao serviço
Carlos Fanado, 3.º Secretário da DN
da causa da Associação e dos associados”.
Realçou os novos desafios e os problemas
Em representação do SEDAN, Marta Leal desejou aos que urge resolver, sublinhando os valores da dignifinovos órgãos da Associação “as maiores felicidades cação e da contínua afirmação da ADFA e da sua copara o mandato”, disponibilizando a colaboração do Mi- esão associativa.
nistério da Defesa Nacional.
Os Órgãos Sociais Nacionais, Regionais e Locais da
José Arruda, presidente da DN, sublinhou que “os as- ADFA que tomaram posse para o triénio 2013/2015,
sociados são o capital da nossa instituição” e que “as- foram eleitos em 24 de Novembro de 2012 em Assumimos hoje um compromisso para mais três anos na sembleia-Geral Nacional Eleitoral, que funcionou com
defesa dos direitos dos deficientes militares”.
mesas de voto em todas as Delegações e Núcleos da
Fez uma homenagem a Marques Júnior, referindo o em- Associação, incluindo as Regiões Autónomas dos
penho de um “homem de Abril” para com os assuntos Açores e Madeira, em acto “fortemente participado
dos DFA e para coma Associação.
pelos associados da ADFA, substituindo este acto cíQuanto às questões que ainda carecem de resposta, vico a maior votação presencial de sempre”.

Liakatali Fakir, Presidente do Conselho Fiscal Nacional

MAGN
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Notícias
2013 “Ano Europeu dos Cidadãos”

Exposição no Padrão dos Descobrimentos

A Comissão Europeia propôs que 2013
fosse designado o “Ano Europeu dos Cidadãos”. A decisão surgiu da celebração
do 20º aniversário da introdução da cidadania da União pelo Tratado de Maastricht, a 1 de Novembro de 1993.
O Ano Europeu dos Cidadãos tem como
objectivo facilitar aos cidadãos da União
Europeia o exercício do seu direito de
circular e a residir livremente no seu território, assegurando um fácil acesso às
informações sobre os seus direitos.
O Ano Europeu dos Cidadãos pretende
“aumentar a sensibilização dos cidadãos para o seu direito de residir livremente na União Europeia”; “aumentar
a sensibilização para a forma como os
cidadãos podem beneficiar dos direitos
e políticas da UE e estimular a sua participação activa no processo de elaboração das políticas da União”; e “estimular

Esteve patente no Padrão dos Descobrimentos, em Lisboa, uma exposição
intitulada “Álbum de memórias – Índia
Portuguesa, 1954-1962”, resultado das
memórias de alguns dos militares destacados na Índia, no momento da invasão
do Estado Português da Índia.
A exposição vista por mais de 46 mil visitantes e mostrou textos de cientistas
políticos que a explicaram de uma forma
objectiva, possibilitando o reavivar da
discussão, um tema transversal a toda
a sociedade, e “ainda muito doloroso
– uma vez que a maioria dos portugueses conhece alguém que, de uma forma

o debate sobre o impacto e o potencial
do direito de livre circulação, em especial em termos de reforço da coesão e
de compreensão mútua”.
Em Portugal, para assinalar o Ano Europeu dos Cidadãos de 2013, serão organizados, como em toda a EU, vários eventos, conferências e seminários, a nível
nacional, regional e local.

Óbito

Faleceu o major-general Jaime Neves
A ADFA exprimiu “profundo sentimento
de pesar de todos os seus Órgãos Sociais
e seus associados” pela morte do majorgeneral JaimeNeves, manifestando “as
mais sinceras condolências à esposa e
restante família do senhor Major-General
Jaime Neves”.
O major-general Jaime Neves morreu no
dia 27 de Janeiro, aos 76 anos, depois de
ter estado internado no Hospital Militar
Principal na Estrela, em Lisboa.
Jaime Alberto Gonçalves das Neves nasceu na freguesia de São Dinis, no concelho de Vila Real, em Março de 1936, tendo
entrado na Escola do Exército em 1953
onde teve como colegas de curso Ramalho Eanes, Melo Antunes, Loureiro dos
Santos e Almeida Bruno.
Cumpriu cinco comissões em África e na
Índia.
Como alferes Jaime Neves partiu para
Moçambique em 1957, instalando-se em
Tete com a missão de dar formação aos
soldados nativos. Em Março de 1958, partiu para a Índia.
Durante o 25 de Novembro de 1975, Jaime Neves liderava o regimento de Co-

mandos da Amadora e conduziu o ataque
dos comandos ao quartel da Calçada da
Ajuda, em Lisboa, onde obteve a rendição
da Polícia Militar.
Em 1995, foi condecorado pelo então Presidente da República, Mário Soares, com
a medalha de grande-oficial com Palma,
da Ordem Militar da Torre e Espada, do
valor, Lealdade e Mérito.
Na reserva desde 1981, Jaime Neves era
um dos mais medalhados comandos do
Exército, tendo-se reformado com a patente de coronel e depois promovido a
major-general.
O Presidente da República Cavaco Silva
enviou condolências à família do majorgeneral Jaime Neves, salientando que
“ao longo de uma brilhante carreira militar, Jaime Neves encarnou os valores
mais sólidos e perenes que caracterizam as nossas Forças Armadas: o amor
incondicional à sua Pátria, o destemor
no cumprimento de todas as missões
que lhe foram atribuídas, a inteligência
audaz no planeamento operacional e
na condução dos homens sob o seu comando”.

Apelo à colaboração
O investigador Demétrio Matos está a desenvolver uma investigação sobre o contributo do design na melhoria das próteses do membro inferior a fim de melhorar
a qualidade de vida dos amputados.
No ano passado, o ELO já publicou uma
notícia sobre este trabalho, mas os questionários não chegaram a ser aplicados
no decorrer do ano civil transacto.
O investigador Demétrio Matos esteve na
ADFA e entregou os questionários para
serem endereçados aos associados.
A investigação no campo do Design que
visa ultrapassar as lacunas das próteses
do membro inferior. Para o efeito, recor-

re-se a uma metodologia centrada no
utilizador que implica a recolha de informação das pessoas que utilizam esses
produtos.
A recolha de dados é feita através de um
questionário que será enviado aos principais usuários. O contributo de todos
os utilizadores de próteses do membro
inferior torna-se assim crucial para a obtenção de nova informação que permitirá
alcançar os objectivos do projecto.
Quem pretender responder via correio
electrónico poderá contactar o responsável através do seguinte endereço: dmatos@ipca.pt.”.

AUDITÓRIO
JORGE MAURÍCIO
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“Álbum de memórias – Índia
Portuguesa, 1954-1962”
ou outra, esteve implicado nos eventos
políticos e militares desta época”.
A exposição foi criada a partir de fotografias, documentação e recordações
dos militares portugueses, espólio recolhido por Fernanda Paraíso, com o apoio
da Associação Nacional de Prisioneiros
de Guerra (ANPG), e retrata a vida dos
militares, prisioneiros de guerra na sequência da ocupação dos territórios
portugueses na Índia, em Dezembro de
1961, até ao momento do seu repatriamento. A mostra assinalou os 50 anos
do regresso do último contingente militar da Índia Portuguesa.

Até 31 de Março

Ministro da Defesa prolonga funcionamento
dos vários pólos hospitalares

O ministro da Defesa, José Pedro AguiarBranco, prolongou até 31 de Março o
funcionamento dos vários pólos hospitalares dos três ramos das Forças Armadas, que vão ser concentrados num
único hospital, sediado no Lumiar.
“É prorrogado até 31 de Março de 2013
o prazo previsto no n.º 1 do meu despacho n.º 14068/2012, de 11 de Outubro,
devendo os ramos das Forças Armadas
continuar a assegurar, até àquela data,
todos os serviços essenciais ao normal
funcionamento das estruturas hospitalares, designadamente nas áreas finan-

ceira, jurídica, de logística, de aprovisionamento e de apoio à gestão”, referiu o
governante, num despacho publicado
em Diário da República.
O prazo inicialmente fixado para os vários pólos existentes em Lisboa estarem a funcionar era 31 de Dezembro de
2012.
O Hospital das Forças Armadas vai ficar
sediado no Lumiar (antigo Hospital da
Força Aérea), estando previsto o encerramento dos pólos da Estrela (Exército),
Santa Clara (Marinha) e Belém (Exército), em Lisboa.

Acordo com a Excellent Óptica
Entre a ADFA e a EXCELLENT ÓPTICA
foi celebrado um acordo em que aquela
rede de ópticas fornece, em condições
muito vantajosas para os associados da
ADFA, seus familiares e colaboradores,
um conjunto de bens e serviços de óptica, optometria e contactologia (óculos
graduados, lentes de contacto, óculos
de sol, exames de optometria, contactologia e ortóptica). Para beneficiarem das
vantagens deste acordo, os associados,
familiares e colaboradores da ADFA de-

vem identificar-se como tal com cartão
ou documento da Associação.
A Excellent Óptica dispõe de uma rede
de estabelecimentos que cobre quase
todo o território nacional: Valongo, Alverca, Bobadela, Castanheira do Ribatejo,
Ermesinde, Guarda, Matosinhos, Lisboa,
Oeiras, Maia, Porto, Vila do Conde. A localização exacta das suas lojas pode ser
consultada em www.excellentoptica.pt
ou no anúncio publicado no número de
Dezembro p.p. deste jornal.
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Destaque
Actividades do Museu da Guerra Colonial
O Museu da Guerra Colonial informou
sobre as actividades realizadas no mês
de Janeiro e indica as que estão programadas para Fevereiro.

NOVAS TECNOLOGIAS
No dia dois de Janeiro, o Museu ficou
mais rico com a oferta de um vídeo projector pela Empresa Famalicense CELOPLÁS. Este recurso multimédia veio
melhorar o som e projecção do Museu
e torná-lo autónomo e com condições
técnicas para conferências e todos os
tipos de projecção. A aquisição deste
equipamento era uma velha aspiração
da Direcção do Museu da Guerra Colonial, que foi sendo adiada por incapacidade financeira.

VISITA DA ESCOLA BENJAMIM
SALGADO
No dia 16 de Janeiro, durante a tarde,
a Escola Benjamim Salgado, de Joane,

Escola Benjamim Salgado

Externato Infante D. Henrique/Alfacoop

Zona Comercial – Lago Discount
Ribeirão – Vila Nova de Famalicão

Sede social
Centro Coordenador
de Transportes, Sala 1,
Rua Henriques Nogueira
4760-038, Vila Nova de Famalicão

deslocou ao Museu da Guerra Colonial
160 alunos e 14 professores, que foram
recebidos pela Direcção do Museu e
que efectuaram uma visita guiada pelo
director científico, José Manuel Lages.

VISITA DA ESCOLA SECUNDÁRIA
CAMILO CASTELO BRANCO
No dia 17 de Janeiro, durante a tarde,
deslocaram-se ao Museu, em visita de
estudo, 25 alunos e dois professores
da Escola Secundária Camilo Castelo
Branco, de Vila Nova de Famalicão. Foram acompanhados na visita por elementos da Direcção do Museu.

VISITA DO EXTERNATO INFANTE
D. HENRIQUE/ALFACOOP
No dia 18 de Janeiro, durante a tarde,
deslocaram-se ao Museu 40 alunos e
uma professora dos Cursos Proﬁssionais do Externato Infante D. Henrique/
Alfacoop, de Ruílhe – Braga, escola pro-

motora da Instituição Museu da Guerra
Colonial. Foram recebidos pela Direcção
e acompanhados na visita pelo director
cientíﬁco, José Manuel Lages.

PARTICIPAÇÃO EM PROJETO
“TERTÚLIA SOBRE O AMOR”
O Museu da Guerra Colonial participará no projecto “Tertúlia sobre o amor”,
a levar a efeito no dia 14 de Fevereiro,
pelas 21h00. A iniciativa é dinamizada
pela Câmara Municipal de Vila Nova
de Famalicão, através do pelouro da
Cultura, em parceria com o Museu da
Guerra Colonial e com as escolas do
Concelho.
O Museu disponibilizará documentos
relacionados com a correspondência
de antigos combatentes (cartas de namoradas, noivas, esposas e madrinhas
de guerra).
As instalações do Museu serão o local da realização deste evento, onde

se fará uma visita guiada para os visitantes, organizando-se uma exposição
temporária sobre correspondência de
antigos combatentes e o seu auditório
será utilizado para as comunicações e
para um pequeno espectáculo. No final
será servido “um chocolate de honra”.
A Direcção e o director científico estarão envolvidos no planeamento e acção deste projecto.

O Museu da Guerra Colonial tem a sua
Sede na Rua Henriques Nogueira –
C.C. de Transportes, Sala 1, 4760-038
Vila Nova de Famalicão e a Exposição/
Museu no C.C. Lago Discount, na Rua
dos Museus, em Ribeirão, Vila Nova de
Famalicão.
As visitas podem ser marcadas através
do site www.museuguerracolonial.pt,
do telefone 252 376 323, fax 252 376
324, ou e-mail: museuguerracolonial@
adfa.org.pt.

Escola Secundária Camilo Castelo Branco

Projeto “Tertúlia sobre o Amor”
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Especial
50 anos

Evocar os Deficientes da Forças Armadas no Hospital
Militar de Hamburgo
No dia 13 de Julho de 2011 teve lugar uma reunião com o director do
Hospital Militar de Hamburgo (Bundeswehrkrankenhaus Hamburg), coronel médico Johannes Nakath, a pedido
dos associados Carlos Fanado, José
Fernandes Costa e José Cortes Campina.
Estiveram também presentes o coronel médico Bernhard Klein, director do
Serviço de Cirurgia Ortopédica, Klaus
Vollmert, responsável da casa ortoprotésica “Sanitätshaus Rosenau” e Pedro
de Macedo, na qualidade de amigo da
ADFA e intérprete coadjuvante.
A pedido do presidente da DN, José Arruda, foram apresentados cumprimentos ao director do Hospital em nome
da Associação e explicada a intenção
de colocar naquele Hospital uma placa evocativa dos 50 anos da passagem
dos muitos DFA por aquela importante
unidade de saúde militar. O associado
Fernandes Costa apresentou o teor geral da intenção na língua alemã, tendo
sido secundado por Pedro Macedo.
Convém recordar que tudo começou
em 1963, quando uma delegação alemã, chefiada pelo director do Serviço
de Saúde Militar, convidada pela Cruz
Vermelha Portuguesa, na pessoa de
Cecília Supico Pinto, veio a Portugal visitar os mutilados de guerra, das antigas províncias ultramarinas de Angola,
Guiné-Bissau e Moçambique.
Nos hospitais portugueses não existia
a especialidade de Ortopedia de Guerra, da qual os alemães possuíam uma
vasta e longa experiência, adquirida
com os seus mutilados das primeira e
segunda guerras mundiais.
Para além do domínio dessa especialidade, também eram detentores de
vastos conhecimentos técnicos e científicos nas áreas da ortoprotesia e ortóteses e outras tecnologias da reabilitação.
O facto dos alemães já possuírem uma
Base Militar em Beja, facilitou a elaboração de um acordo/protocolo que permitiu que os deficientes militares portugueses iniciassem os seus tratamentos
no Hospital Militar de Hamburgo.
Em 1964, os primeiros deficientes militares foram enviados para Hamburgo,
para o Serviço de Cirurgia. No entanto,

Na segunda reunião no HM Hamburgo, em 1 de Novembro 2012, a ADFA foi representada pelos associados José Fernandes Costa e Carlos Fanado, que posam com o novo director do Hospital Militar,
coronel médico Joachim Hoitz, com o director do Serviço de Ortopedia, coronel médico Bernhard
Klein, e com o chefe da Administração do Hospital, tenente-coronel Karl-Heinz Busche.

os tratamentos eram feitos no Hospital
de Bergedorf e as próteses confeccionadas no Centro Ortopédico Thiede,
cujo técnico responsável era Rudolf
Müller. Este técnico foi o melhor aluno
do seu curso em Ortopedia.
No decorrer desta experiência, os responsáveis do Hospital Militar de Hamburgo consideraram que seria de todo
o interesse para os deficientes militares portugueses, a criação das necessárias infra-estruturas dentro do mesmo, a fim de responder às crescentes
necessidades dos tratamentos de todo
o processo de reabilitação.
Em 1966, foi criado o Serviço de Ortopedia naquela estrutura hospitalar, com
dez camas destinadas aos portugueses
e nomeado seu director, o capitão-demar-e-guerra, médico especialista em
Ortopedia Franz Traut.
Para chefiar, organizar e gerir o Serviço
de Reabilitação, o Dr. Traut convidou a
técnica em reabilitação de amputados
e cegos de guerra Frauke Maltusch,

docente no Hospital Universitário de
Eppendorf, em Hamburgo, a qual, previamente, passou uma longa temporada em Portugal, a fim de aprender a
nossa língua e adquirir conhecimentos
sobre o nosso povo e a sua cultura.
Para dirigir o Centro Ortopédico, que
foi construído dentro do hospital, convidou o técnico de próteses Rudolf Müller, pois já tinha um grande envolvimento técnico e pessoal com os mutilados
portugueses.
Em 1975, com o terminar da Guerra Colonial, o Hospital Militar de Hamburgo
reduziu para seis o número de camas
destinadas aos DFA.
Em 1991, terminou o acordo da Base de
Beja, o que levou à revogação do protocolo que permitia que os DFA recebessem tratamento no Hospital. A partir
dessa data, o Estado Português teve
de suportar a totalidade dos custos de
todos os que lá se deslocaram para tratamento.
Embora não haja um número exacto de

DFA que foram recebidos e tratados no
Hospital Militar de Hamburgo, estimase que o mesmo ronde os 900.
O Cento Ortopédico “Sanitätshaus
Rosenau” ainda hoje guarda nos seus
arquivos os primeiros livros manuscritos, de Rudolf Müller, onde se pode ler
entre outros apontamentos, o nome
dos primeiros mutilados militares,
a data de nascimento, naturalidade,
deficiência(s) e um esboço dos membros amputados e respectivas medidas.
Depois de explanados estes fragmentos de história, o director do Hospital
Militar de Hamburgo mostrou-se muito
entusiasmado com a iniciativa e ofereceu toda a sua disponibilidade e envolvimento para colaborar na sua execução, considerando-a de importância
histórica para ambas as partes.
Pouco mais de um ano decorrido, no
dia 1 de Novembro de 2012, teve lugar
mais uma reunião no Hospital das Forças Armadas Federais Alemãs, a fim de
serem preparados os detalhes da elaboração, aplicação e descerramento da
placa em vista. A ADFA foi representada, desta vez, apenas pelos associados
José Fernandes Costa e Carlos Fanado.
Da parte alemã, estavam presentes o
novo director do Hospital Militar, coronel médico Joachim Hoitz, o director do
Serviço de Ortopedia, coronel médico
Bernhard Klein, bem como o chefe da
Administração do Hospital, tenente-coronel Karl-Heinz Busche.
Foram definidos os detalhes finais relativamente ao evento, tais como a
data, que terá lugar, em princípio, na
segunda quinzena do próximo mês de
Junho, material e dimensões da placa,
bem como o texto a inscrever na mesma.
Neste momento, a ADFA está a ultimar
o seu ponto de vista relativamente a todos estes pormenores.

Carlos Fanado
José Fernandes Costa
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Opinião
por NUNO SANTA CLARA

ADSE, ADM e outras Assistências
Em todas as Forças Armadas do Mundo,
a questão da saúde é um problema de
base. Os serviços sanitários militares
(os mais antigos de todos, a nível mundial!) têm diversas funções, das quais
destacamos algumas:
– No recrutamento, avaliar da
capacidade física e psíquica
dos recrutas;
– No pessoal do ativo, fazer a
medicina preventiva, através
de vacinações, formação do
pessoal, tratamento e recuperação de doentes, enfim,
garantir a operacionalidade
da força;
– Em campanha, tratar dos feridos, encaminhá-los e recuperá-los para a vida ativa.
Assim definida em brevíssimos termos,
compreende-se que a função dos serviços de saúde militares é essencialmente logística, isto é, um serviço prestado
tendo em vista apenas a criação e conservação da força.
Ora, já quando se fala em recuperação
de feridos há dois pontos de vista: recuperá-los para os reintegrar na força, ou
recuperá-los como imperativo moral,
pelo reconhecimento do seu sacrifício, e
como fator de moralização das tropas,
sujeitas a todas as vicissitudes da guerra.
Foi este último aspeto que levou à criação, já no século XVIII, dos Inválidos, em
França, ou do Asilo de Runa, em Portugal; já no século XX, levou à promulgação de Código do Inválido, ignominosamente revogado em 1936, e mais tarde
de um conjunto de legislação que culminou no Decreto-Lei n.º 43/76, o diploma
de referência dos deficientes militares.
Mas houve dois aspetos que vieram a
ser considerados: que fazer com um
Serviço de Saúde, necessário em tempo
de guerra, impossível de improvisar, mas
que pesa em termos orçamentais em
tempo de paz? Naturalmente, a resposta foi o apoio às famílias dos militares,
o que até está correto, mas, em minha
opinião, muito curto. A título de exemplo, a Unidade de Queimados das Forças
Armadas Belgas funciona em tempo de
paz, para a população civil, garantindo a
rentabilidade do investimento e a preparação técnica do seu pessoal.
Outro aspeto é o lado social. E este tem
a ver antes de mais com a organização
da sociedade em termos de segurança
social e apoio sanitário. E aqui há duas
abordagens: a perspetiva assistencial,
ou o direito à saúde.
Sempre considerei que qualquer questão deve ser analisada em termos da
sua evolução histórica, sob pena de se

perder o Norte e navegar à vista. Se formos à raiz das coisas, as soluções aparecem como que naturalmente.
No ano de 1963, o apoio sanitário aos
servidores do Estado foi considerado
como deficiente (melhor seria dizer reconhecido como inferior e discriminatório). Assim o diz o preâmbulo do Decreto-Lei n.º 45002 de 27 de Abril de 1963,
onde consta que “a previdência social, e
com ela o seguro-doença, introduzidos
pelo Estatuto do Trabalho Nacional…
deixaram em atraso o próprio Estado,
pelo que respeita à situação dos seus
servidores nas eventualidades da doença”. E adiante se diz que “os trabalhadores das empresas privadas passaram
a usufruir um esquema de benefícios
muito mais amplo que o concedido
àqueles que constituem o vasto número
dos servidores do Estado”, e ainda que
“se criaram múltiplas organizações de
assistência e se estimularam as entidades patronais e grupos profissionais ou
de interesses comuns à ação protetora
dos trabalhadores e suas famílias”, ou
seja, sistemas criados por empresas ou
por sindicatos.
Três reparos: este diploma de 1963 pretendia nivelar os funcionários públicos
pelo Estatuto do Trabalho Nacional de
1935 (28 anos antes!); e a lógica era a de
um sistema assistencial; e era mesmo
dito no preâmbulo que “… a assistência
aos servidores civis do Estado tem sido
assegurada apenas em razão da tuberculose e dos desastres em serviço”.
E assim, conforme o artigo 1.º do DL
45002, “É criada a Assistência na Doença aos Servidores Civis do Estado
(A.D.S.E.) destinada a promover gradualmente a promoção a prestação de assistência em todas as formas de doença
aos serventuários dos serviços civis do
Estado…”.
De notar que os familiares dos funcionários não tinham direito à ADSE.
E porquê apenas os funcionários civis?
Porque, como disse, os militares tinham
um serviço próprio de apoio sanitário,
do qual (como na ADSE) os familiares
estavam arredados.
A evolução no lado militar foi mais lenta.
Apenas dez anos mais tarde foi publicado o Decreto-Lei n.º 585/73, que estendia a todos os militares o regime do
Decreto-Lei n.º 176/71, ou seja, o do Estatuto do Oficial do Exército; neste, era
declarado que os oficiais tinham direito
à assistência médica e medicamentosa
gratuita, o que deve ser encarado, na
origem, dentro do conceito logístico da
saúde.
A Portaria n.º 67/75 veio finalmente
criar a Assistência na Doença aos Mi-

litares das Forças Armadas, nas suas
componentes ADME, ADMA e ADMFA,
regulamentando o DL 585/73 (com dois
anos de atraso!).
Da legislação posterior, saliento a Portaria n.º 183/2005, que estendeu aos
voluntários, aos alunos das Academias
Militares, aos pensionistas de invalidez
em serviço e aos GDSEN, o acesso às
ADM’s.
Pelo Decreto-Lei n.º 167/2005, foram
fundidas as ADME, ADMA e ADMFA
numa só ADM, com a intenção expressa
de estabelecer um regime paralelo ao
da ADSE, mas “salvaguardando as especificidades da condição militar”.
Feita esta meteórica retrospetiva histórica, o que há para reter?
Primeiro, que o caráter, quer da ADSE,
quer das ADM’s, era assistencial: não
reconhecia a saúde como um direito,
mas como um apoio social. Se a criação da ADSE se destinava a colmatar
o “atraso o próprio Estado, pelo que
respeita à situação dos seus servidores
nas eventualidades da doença”, conforme dizia o DL 45002, a criação do Serviço Nacional de Saúde pressupunha o
direito geral e universal dos cidadãos
à Saúde, e os sistemas assistenciais
do Estado deveriam ter sido paulatinamente extintos, nivelando por cima e
não por baixo.
Segundo, que a tendência, depois da
proliferação inicial, foi a de convergência, primeiro entre as ADM’s, depois
entre a ADM e a ADSE, princípios que,
aliás, me parecem corretos.
Onde podem surgir os conflitos? De certo modo, onde já surgiram.
Primeiro, porque o carater assistencial
não tem nada a ver com as obrigações
morais e cívicas do Estado. O tratamento, recuperação e reinserção dos
deficientes militares não decorre de um
programa de assistência, mas de obrigações concretas, reconhecidas tanto
em Portugal como por todos os países
decentes. Sobre esta obrigação, releiase a citação acima feita do DL 45002
sobre desastres em serviço.
Esta é uma questão que tem muitas vezes a ser objeto de confusões, mas que
deve ser clarificada e mantida como um
dos pontos fulcrais da ADFA. Estando
os deficientes militares abrangidos pela
Saúde Militar, quanto às sequelas dos
seus ferimentos, e pelas ADM’s quanto
aos outros problemas de saúde, tudo
parecia claro. Porém, a deficiente cobertura sanitária militar (que garantia
a parte das sequelas) levou a que muitos deficientes militares recorressem às
ADM’s para problemas que, na verdade, não eram da sua responsabilidade,

levando a uma sobrecarga financeira
para as ADM’s. Isto aconteceu porque a
cobertura dos encargos de saúde pelas
ADM’s era total; quando houve cortes,
pareceu a muitos que cerceavam direitos dos deficientes militares, quando tal
se devia a más práticas.
E não esqueçamos que, se a cobertura
da ADSE, ADM ou outro sistema assistencial, pode (embora não deva!) variar
ao sabor de orçamentos e conjunturas,
o apoio aos deficientes militares, decorrente das obrigações cíveis e morais do
Estado, não pode ser alterado.
Isso seria o mesmo que uma companhia de seguros negar-se a pagar uma
indemnização, porque estava com dificuldades de tesouraria…
Segundo, porque, com se dizia no preâmbulo do DL 167/2005, existe uma
“especificidade militar” que tem de ser
salvaguardada.
Terceiro, porque anunciar fusões ou remodelações em tempo de crise faz sempre soar o sinal de alarme. O caráter assistencial das ADSE e ADM’s não está de
acordo com o conceito de direito à saúde, geral e universal, que está na origem
do Serviço Nacional de Saúde, e mesmo
da Segurança Social, cujo último obreiro
foi, curiosamente, o atual Presidente da
República, então Primeiro-Ministro. Mas
essa assistência não pode ser substituída por um vazio, por um nada, por uma
perda de direitos, porque de direitos se
trata.
Ora, anunciar o fim da ADSE (e, por arrasto, da ADM), pela nossa experiência
recente, só pode significar nivelamento
por baixo e perda de direitos. E isso é
inadmissível, para quem vê no dia a dia
diminuir o seu salário real, a sua pensão,
todo o padrão de vida que criou, pago
com o dinheiro dos seus descontos, ou
pago com o sangue ou bocados do seu
corpo.
Em resumo, duas orientações a não perder:
– O caráter dos direitos adquiridos pelos deficientes militares não são degradáveis, nem
negociáveis; são o resultado
das obrigações cívicas e morais do Estado para com os
seus cidadãos mais sacrificados, agora e sempre;
– A racionalização e fusão dos
sistemas de apoio social e
sanitário, inclusive a passagem definitiva do conceito de
“assistência” ao conceito de
“direito” não pode ser feito
pelo recurso à perda desses
direitos, ou do nivelamento
por baixo.
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Escrevem os Associados
Tempo de ser feita justiça
“Foi adicionada, ainda que tardiamente,
maior justiça, honra e reconhecimento ao
papel não só dos comandos, mas de todos
quantos passaram pela Guiné e de forma
alargada por todos os teatros de operações no Ultramar.
Espero que sejam enviados todos os cordões de Condecoração Colectiva, Fourragéres, a todos os veteranos ainda vivos
das companhias e do Batalhão Condecorados.
Era um gesto simpático e justo”.
Palavras de Sua Excelência o Presidente
da Republica, na qualidade de Comandante Supremo das Forças Armadas.
Eu acrescento; e que me seja feita justiça como elemento pertencente à 20ª. C.
CMDS, por tudo aquilo que representou
para mim ter participado naquela guerra,
e nomeadamente naquela fatídica operação militar e sublinhada no louvor de condecoração agora atribuído.
Porque nunca é tarde para se fazer justiça,
tal como aconteceu a estas forças militares de elite do Exército Português. 19ª. C.
CMDS, 20ª. C. CMDS, 30ª. C. CMDS, 33ª.
C. CMDS e Batalhão de Comandos Africanos da Guiné.
Pelo que lembro?
Como elemento desta unidade do Exército Português, esta condecoração tem um
pouco de mim, já que me incapacitei no
decorrer de uma operação militar “Golpe
ao Flanco” que é destacada entre outras
no louvor emitido pelo Chefe do EstadoMaior do Exército, general José Luís Pinto
Ramalho, pelo extraordinário espírito de
missão e sentido do dever evidenciados
ao longo da nossa comissão de serviço
prestada na ex-Região Militar de Angola
nos anos de 1969 a 1971.
Como prova este louvor e condecoração,
o acidente no qual me incapacitei, não foi
um mero serviço ocorrido num conceito de serviço militar normal, como o tem
vinda a fazer crer os Serviços Jurídicos do

Ministério da Defesa Nacional. Mas sim,
num contexto de Serviço de Campanha
com Risco Agravado em pleno teatro de
operações, no cumprimento do dever
no desempenho de uma missão, que tal
como nas noutras operações ali citadas,
éramos obrigados a disponibilizar toda a
nossa energia e entrega, assim como todo
o extraordinário dinamismo e espírito de
missão, porque só assim é que honrávamos e prestigiávamos de forma relevante
e excepcional, a unidade a que pertencíamos, os Comandos, o Exército e a Nação.
Pelo que, tal como a minha Companhia que
levou 41 anos para ser reconhecida com
esta condecoração, Medalha Militar da
Cruz de Guerra de 1ª. Classe, espero também, agora sim, ver reconhecido um direito
que me assiste de ser considerado deficiente das Forças Armadas, conforme os
requisitos exigidos pelo DL 43/76, de 20 de
Janeiro, para que se possa definitivamente
eliminar um dos maiores actos de injustiça
e discriminação de que há memória, entre
os associados da ADFA incapacitados no
decorrer da Guerra Colonial.
Já que, sendo para todos nós esta condecoração o reconhecimento da Nação
ao nosso esforço, sacrifício e abnegação, em defesa da nossa Pátria em terras ultramarinas, esse reconhecimento
só estará completo assim como só fará
sentido o discurso de sua excelência o
Presidente da República naquele dia no
Centro de Tropas Comando, no ato da
condecoração daquelas companhias de
comandos, quando todas as injustiças
e discriminações como a que eu tenho
vivido forem eliminadas.
Assim, eu não posso aceitar que me afirmem que não sou DFA, por não reunir os
requisitos exigidos pelo DL 43/76, de 20
de Janeiro, quando esta condecoração
da 20ª. Companhia de Comandos, com a
Medalha Militar da Cruz de Guerra de 1ª.
Classe que aqui apresento, prova que a

Pátria não se esqueceu de nós, conforme
o discurso de sua excelência o Presidente
da República.
Só que os senhores juristas do MDN teimam em não querer ver a realidade no
que a esta questão diz respeito, que tanto
tem penalizado alguns associados desta
casa, derivado à interpretação errada do
que era o Serviço de Campanha com Risco Agravado, visto as incapacidades físicas que nos afligem terem sido adquiridas
em pleno teatro de operações militares de
uma guerra de guerrilha.
Pelo que, no que ao meu processo diz respeito, esta condecoração colectiva à minha companhia reforça e prova aquilo que
eu sempre afirmei. Eu sou um ex-combatente deficiente militar dessa guerra, e
não um simples militar do Serviço Militar
Obrigatório (SMO). Muito menos um funcionário público!
Até porque quando, em Maio de 1969,
embarquei para Angola para defender a
minha Pátria, os únicos requisitos que me
exigiram foram amar a minha Pátria e estar disposto a morrer por ela.
Foi assim que eu parti para aquela guerra,
assim como naquele dia, mesmo doente,
parti para aquela fatídica operação militar “Golpe ao Flanco”. Até porque sempre
assumi as minhas responsabilidades, já
que sempre obedeci, visto não admitir a
suspeita de haver nos meus superiores
a intenção de me oprimir, ou de qualquer
forma, me diminuir. Já que tinha nos meus
chefes ou comandantes a mais segura
confiança e a mais acrisolada fé.
Foi assim que eu parti. Eu não fugi …!?
Tendo sido nessa condição e num contexto de Serviço de Campanha com
Risco Agravado, que eu quase morri
e adquiri as incapacidades que nunca
mais deixaram de me atormentar e irão
juntamente comigo para o cemitério,
acrescida com este sentimento de revolta, derivado ao modo como tenho sido

ostracizado pelos Serviços Jurídicos do
MDN.
Pelo que, como afirma o meu comandante
de Companhia, coronel comando António
Delfim Simões Oliveira Marques, na sua
declaração, relativa ao seu testemunho
para o meu processo: “O Daniel Folha tem
vindo a ser injustamente tratado devendolhe o Estado uma reparação”.
Eu pergunto, que mais será necessário
para me fazerem justiça?
Se dúvidas houvesse do que pode acontecer quando se tem uma queda de tensão.
Nem de propósito tivemos o exemplo disso mesmo no passado dia 29 de Junho de
2012, na Serra da Carregueira, no decorrer das cerimónias do dia do Comando e
condecoração da nossa companhia onde
eu estive presente.
Quando o comandante das forças em parada, sofre por três vezes quedas de tensão, que só não o leva ao desmaio com a
consequente queda, porque teve logo ali
nos militares que estavam à beira dele o
apoio necessário.
Agora façamos o seguinte exercício: este
militar, se fosse a conduzir uma viatura,
fosse ela qual fosse, o que lhe aconteceria? Não digo mais nada, mas lembro o
contexto diferente em que nós dois nos
encontrávamos.
Eu em Angola, no decorrer de uma grande
operação militar, em plena Guerra Colonial.
Ele, no decorrer de cerimónias oficiais militares num quartel aqui no nosso País…
Ou seja; eu no cumprimento do meu Serviço
Militar Obrigatório (SMO), num contexto de
Serviço de Campanha com Risco Agravado,
no cumprimento de missão.
Aquele oficial militar, num contexto de
Serviço Militar altamente profissionalizado, no decorrer de Cerimónias Militares,
no cumprimento do seu dever.
Claro que existem diferenças e só não as
vê quem não quer!
Daniel Folha, associado n.º 12584

apenas entregue ao Bernardo Santareno, a passar horas em conversa no seu
gabinete.
E, com que calma, dedicação e pedagogia ele falava comigo!
E, tiveram tal força e foram de tal modo
sábias essas palavras que após cerca de
um mês de conversação e acompanhamento psicológico eu entrei na rotina
diária do Centro, mostrando interesse e
dedicação por aquilo que rejeitava e desacreditava.
Entre o muito que devo ao Bernardo
Santareno está o Sá Flores.
Foi ele que descobriu em mim o “dom
da escrita”, incentivando-me a fazê-lo,
acompanhando-me durante e até à publicação do “Sol da Noite”, meu primeiro
livro por si prefaciado.

Foram muito importantes as tertúlias
que se realizavam na sua casa antes e
depois do 25 de Abril.
Foi aí, na companhia de grandes escritores que eu ganhei maior experiência e
convicção pelas injustiças sociais e das
atrocidades cometidas por esse mundo…
Senti muito a sua falta… e, como ele me
pediu praticamente na hora da sua morte, cá continuo a ser operário da escrita,
batendo-me pelo Amor, pela Justiça e
Pela Paz.
Os deficientes das Forças Armadas “cegos”, certamente que não esquecem o
Escritor, o Psicólogo, fundamentalmente o
Amigo Bernardo Santareno.
Albertino Flores Santana,
associado n.º 566, Sá Flores

Bernardo Santareno
Passou neste mês de Novembro, mais
propriamente no dia 19, o 92º aniversário do grande escritor dramaturgo Bernardo Santareno.
Como amigo inesquecível, deixo aqui
umas palavras de recordação e agradecimento: conheci Bernardo Santareno
como psicólogo na Fundação Raquel e
Martin Sain, em 1967.
Tinha sido evacuado da Guerra Colonial,
em Moçambique, onde fora ferido.
O meu estado físico e psíquico derivado
à cegueira então adquirida era calamitoso: mal andava, não tinha noção do local
onde me encontrava, o movimento dos
membros superiores e inferiores estava
desarticulado, enfim, mal sabia quem
era, sendo total o desinteresse pela
vida.

Ao chegar a esse Centro de Reabilitação
e, devido ao já citado, e ainda pelo meu
desconhecimento da vida de uma pessoa cega reabilitada e também por não
acreditar em nada nem em ninguém,
queria era vir-me embora e continuar
deitado numa cama com uma toalha sobre os olhos, a não ouvir nem falar, muito
menos da cegueira.
É ao Bernardo Santareno, de seu nome
António Martinho do Rosário da Assunção, a quem devo estar vivo e ser aquilo
que tenho sido até hoje.
Ele, ao ver-me em tais circunstâncias e,
enquanto a maioria das outras pessoas
cegas congénitas iniciavam as tarefas
normais do Centro como escrever na
máquina de dactilografia, Braille, actividades diárias, locomoção, etc., eu estava

Nota de redacção: Sá Flores e Junta de Freguesia de Águas Belas vão realizar o lançamento do livro “Sol da Noite” no dia 7 de Fevereiro, pelas 18h45m na Livraria Circulo das
Letras, na Rua Augusto Gil, n.º 15 B, Lisboa – próximo ao Metro da Avenida de Roma.
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Escrevem os Associados
ELO n.º 436, de Janeiro de 2013
Caro Director do ELO, caro consócio
e camarada: se bem te lembras, ﬁz
em tempos uma crítica ao ELO n.º
426, pela apresentação na primeira
página de uns títulos nada abonadores da dignidade com que os DFA
devem e merecem ser tratados pelo
esforço e sacrifícios que Portugal
lhes impôs.
Como sócio receptor do ELO cumpro o dever de o ler e reﬂectir pelas
mensagens que traz, graças aos belíssimos artigos, fruto da dedicação
e talento de alguns associados.
Contrastando com o ELO n.º 426, o
recente n.º 436, de Janeiro, reﬂecte
a grandeza e o sentido da responsabilidade da nossa ADFA, merece ser
lido, divulgado, estudado e servir de
referência futura nas nossas reivindicações/defesa de direitos merecidos.
Queremos e merecemos ser tratados com dignidade, tarefa da responsabilidade dos governos de Portugal,
a nossa não menos nobre é homenagear os que partem.
Não fora a coluna dos sócios faleci-

dos eu diria que este n.º do ELO nos
trouxe a maior das alegrias e força
para vencermos as adversidades
prognosticadas para 2013.
Entramos no Novo Ano de Luto por
que perdemos o José Guerra. A
ADFA e em particular a Delegação de
Coimbra ﬁcaram mais pobres, deixamos de ter o privilégio de com ele
conviver, era um homem da linha da
frente nas lutas associativas.
Àqueles que nunca tiveram o privilégio de com ele trabalhar/conviver
recomendo a leitura do artigo do
camarada MC Bastos que tão bem
retrata o talento a generosidade e visão do amigo José Adelino Guerra.
Obrigado MC Bastos e Órgãos Sociais
eleitos para o triénio 2013/2015. O
ELO n.º 436, de Janeiro de 2013 prima pela apresentação gráﬁca, paginação, qualidade e enquadramento
dos artigos e os demais temas tratados, no sitio certo com toda a oportunidade e de elevada elegância.
Parabéns, assim o ELO tem mais encanto.
José Rodrigues Teixeira

Com turmas ao nivel do ensino preparatório e secundário, durante vários anos, a Escola da ADFA,
contribuiu para a formação cultural e académica
de muitos associados.
Foram anos de convivio, quando ainda éramos
mais jovens, que queremos recordar num encontro que vamos levar a cabo com ex-alunos
e professores no próximo dia 16 de Março, com
almoço convivio na Sede da ADFA, pelas 13,00
horas, no qual gostariamos de contar com a participação de todos os alunos e professores que
frequentaram a escola na ADFA.
Por favor faz a tua inscrição, na Sede, junto dos
associados e também ex-alunos:
Alberto Pinto pelo telefone nº 217 512 640 ou telem: 963 422 991
Almeida Santos, telefone nº 217 512 645 ou telem: 929 044 701
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A tua participação
é importante para nós.
Inscreve-te!
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TEM
COMENTÁRIOS
...

Encontro-convívio
dos antigos alunos
da Escola da ADFA
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Últimas

Aplicação do DL 296/2009, 14OUT
Por solicitação da Direcção Nacional, o
Serviço de Apoio Jurídico Nacional informou os associados, através do site
da ADFA, que “a DN está a desenvolver
diligências junto do Ministério da Defesa Nacional quanto à aplicação, por
parte da Caixa Geral de Aposentações,
do DL 296/2009 aos DFA, com efeitos
a 01JAN2010, como decorre da própria
legislação”.
Ao secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional (SEADN), Paulo Braga Lino,
em 30 de Janeiro último, a ADFA enviou
um ofício solicitando informação sobre
a aplicação do DL 296/2009, aos DFA,
com efeitos a 01JAN2010 (retroactivos),
como decorre da legislação (n.º 1, do art.
º 12.º do DL 43/76, e n.º 5, do art.º 31.º

e art.º 35.º, do DL 296/2009), com o objectivo de informar inequivocamente os
associados.
A ADFA renovou os agradecimentos pela
presença dos membros do Gabinete na
tomada de possa dos Órgãos Sociais
Nacionais, no passado dia 12 de Janeiro, destacando as declarações do pri-

meiro-ministro, aquando da sua visita à
Sede Nacional, em 21 de Dezembro, ao
afirmar que “a atitude do Governo para
com os assuntos dos DFA decorre de imperativos de justiça e reconhecimento” e
que “sei que um dia a mais para resolver
as situações que preocupam qualquer
Cidadão Deficiente das Forças Armadas
é um dia que já vem tarde”, que, segundo
a ADFA, “confirmaram as elevadas expectativas dos deficientes militares na
vontade política do XIX Governo Constitucional em relação àqueles que serviram Portugal em situação de risco e
perigosidade agravada, como foi o caso
da Guerra Colonial”.
A aplicação do DL 296/2009, de 140UT,
cujo processo vem sendo desenvolvi-

do pelo Ministério da Defesa Nacional,
nomeadamente na pessoa do SEADN e
acompanhado, de muito perto pela ADFA,
constituiu, neste momento, para os DFA a
“pedra angular” do reconhecimento moral
e material consagrado no DL 43/76, de
20JAN, reafirmado pelo primeiro-ministro
na sessão solene de boas vindas à Associação.
A ADFA relembrou também que este reconhecimento foi também reiterado pelo SEADN na sessão solene do 38.º aniversário
da ADFA, em 15 de Maio de 2012, na qual
referiu que a aplicação do DL 296/2009
aos DFA estava dependente “da conclusão
do processo de transição dos militares
para a nova tabela remuneratória única”,
processo que já cessou.

soureiro da Delegação do Porto, Abel Fortuna e Martinho Nunes, e o primeiro vicepresidente da DN, Garcia Miranda.
Foi manifestado o “reconhecido interesse”
dos projectos da ADFA e da procura de
condições para a sua concretização.
No dia 10 de Janeiro, a ADFA foi recebida
pelo director-geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa, major-general Manuel Chambel.
A reunião incidiu sobre os projectos da
ADFA para o espaço da Quinta das Camélias, em Lisboa, estando presentes o presidente da DN, José Arruda, o presidente
da Delegação do Porto, Abel Fortuna, e
também as assessoras do general e os representantes da EPUL, entidade parceira
da ADFA na preparação do Projecto para
aquele espaço.

Segundo a ADFA, na reunião ficou patente
que “a Associação está a substituir-se ao
Estado, no âmbito deste projecto de resposta social aos mais vulneráveis”.
Sobre o Projecto do Centro de Apoio Integrado do Porto, a ADFA enviará um documento coma previsão de custos deste
projecto (“plano de negócios”) que deverá
indicar a garantia da totalidade do financiamento necessário à realização do empreendimento do CAIP, tendo sido explanado
que, com base nesse documento, será feita
uma avaliação e definição do valor de compensação financeira a suportar pela ADFA.
A Direcção-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa informou eu “mantém toda a disponibilidade em colaborar
com a Associação no sentido de uma ágil
resolução deste assunto”.

ADFA em movimento
Durante o mês de Janeiro, a ADFA encontrou-se com várias entidades oficiais, na
continuação do trabalho que foi anunciado para o mandato dos novos Órgãos Sociais Nacionais.
No dia 28 de Janeiro, o general Carvalho
dos Reis, chefe da Casa Militar do Presidente da República, recebeu a ADFA
numa reunião que decorreu no quadro da
relação que a Associação mantém com a
Casa Militar do Presidente da República,
de acordo com o Plano de Acção que a Associação delineou.
Foram abordadas questões no âmbito das
reivindicações da ADFA, com destaque
para a não aplicação por parte da CGA do
n.º 1 do artigo 12.º do CIRS aos deficientes
em serviço, facto eu gera alguma indignação no seio associativo.

Foi ainda referida a aplicação do DL
296/2009, de 14 de Outubro, (actualização de pensões), referindo o general que
não dispunha de mais informações, lembrando as declarações proferidas pelo primeiro-ministro durante a sua visita à Sede
da ADFA.
Foram também referidos o 20º Aniversário da Sede Nacional (19 de Novembro de
2013) e os 40 anos da Associação.
Em 23 de Janeiro, o general Carlos Pinheiro Chaves, assessor do Gabinete do
primeiro-ministro, recebeu a ADFA numa
reunião solicitada pela Associação.
Os projectos do CAIP e da Quinta das Camélias foram o centro do trabalho realizado nesta reunião em que participaram o
presidente da DN, José Arruda, a adjunta
do SEADN Marta Leal, o presidente e o te-

A Fechar
ADFA solicita audiência ao MDN

Provedoria de Justiça dá razão à ADFA

A Associação solicitou, em ofício datado do dia 30 de Janeiro, a marcação de uma audiência como ministro da
Defesa Nacional, com o intuito de apresentar os novos Órgãos Sociais ao governante e de entregar-lhe o Programa
e Plano Operacional da Direcção Nacional da ADFA para
este novo mandato.

O Serviço de Apoio Jurídico Nacional, por solicitação da
Direcção Nacional, informou que, na sequência de queixa
apresentada pela ADFA ao Provedor de Justiça, sobre a
não aplicação do n.º 1, do art.º 12.º, do CIRS, aos deficientes militares pensionistas de invalidez, a Provedoria de
Justiça comunicou à ADFA o arquivamento do processo,
com fundamento na prolação do Despacho n.º 547/2012XIX, de 02NOV2012, do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, conforme ofício em anexo.
A Provedoria de Justiça refere que em caso de actuação
contrária, por parte da CGA ou pela Autoridade Tributária,
ao referido no despacho do SEAF, mantém-se disponível
para analisar a situação e, se necessário for, para intervir.
A ADFA apresentou queixa ao Provedor de Justiça sobre
este assunto e a resposta surgiu dos esclarecimentos
prestados na reunião que a Associação teve na Provedoria, em Setembro último, informando o Provedor que recebeu uma resposta do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais eu se esperava eu resolvesse definitivamente o
problema do enquadramento fiscal das pensões.
A Provedoria enviou, “com satisfação”, uma cópia da resposta do SEAF e do respectivo Despacho, afirmando a
convicção de que “estão por fim criadas condições para
adopção, de futuro, dos correctos procedimentos de retenção na fonte por parte da Caixa Geral de Aposentações (CGA), bom como para a regularização, por parte da
Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) das situações eu,
entre 2009 e a presente data, foram indevidamente sujeitas a tributação”.

Caixa Geral de Aposentações
responde à ASSOCIAÇÃO
A Caixa Geral de Aposentações (CGA) respondeu à
ADFA quanto à aplicação do n.º 1 do art. 12º do CIRS
aos deficientes em serviço e sobre a aplicação do DL
296/2009, 14 de Outubro, (actualização das pensões).
Relativamente ao despacho do secretário de Estado
dos Assuntos Fiscais n.º 547/2012-XIX, de 2 de Novembro, em que o governante se manifesta favorável
à pretensão da ADFA, o director central da CGA, Serafim Amorim, informou que quanto “aos pensionistas
titulares de reformas extraordinárias por invalidez,
a CGA encontra-se a aguardar resposta às questões
que colocou acerca de aspectos práticos de aplicação
do despacho em causa, solicitada a sua excelência o
SEAF”.
O director acrescenta ainda que “no que concerne
à aplicação do regime previsto no Decreto-Lei n.º
296/2009, de 14 de Outubro, a CGA irá proceder ao
novo processamento das pensões de acordo com
aquele regime a partir do próximo mês de Fevereiro”.

A Provedoria salientou ainda que no Despacho do SEAF
pode constatar-se que “ao entendimento agora sancionado foi atribuída eficácia retroactiva”, pelo que a Provedoria
considera que “a AT deverá rever as liquidações de IRS
dos contribuintes cujos rendimentos de pensões foram
tributados quando, afinal, deveriam ter ficado excluídos
de tributação”.

Orçamento do Estado para 2013
O Serviço de Apoio Jurídico Nacional informa que a norma constante do Orçamento do Estado para 2013 – art.
º 151.º – aprovado pela L 66-B/2012, de 31DEZ, que versa
sobre a Comparticipação Medicamentosa - ADM, não tem
aplicabilidade às Regiões Autónomas, ainda que o IASFA
tenha, por lapso, enviado carta/circular aos beneficiários
residentes nas Ilhas.
Para os associados residentes das Regiões Autónomas o
procedimento mantém-se, à semelhança do que ocorreu
até 31DEZ2012, ou seja, a prescrição médica fará referência ao número de beneficiário do IASFA.

Subsídio de Natal
O Decreto-Lei n.º 3/2013, de 10JAN estabelece que o
montante do subsídio de Natal respeitante às pensões do
regime da Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentações seja pago em duodécimos.
O Serviço de Apoio Jurídico Nacional informa que o subsídio de Natal referente às pensões indemnizatórias auferidas pelos deficientes militares, nessa qualidade, não
estão excepcionadas da aplicação deste regime.

