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Os Associados, reunidos em AGNO realizada a 20 de abril,
no Auditório do Colégio Militar, em Lisboa, aprovaram
o Relatório Operacional e as Contas.
Foi aprovada por unanimidade a estratégia reivindicativa da ADFA
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SESSÃO SOLENE NO DIA 14 DE MAIO, PELAS 15H00
NO AUDITÓRIO JORGE MAURÍCIO, NA SEDE NACIONAL

PRESIDE À CERIMÓNIA O MINISTRO DA DEFESA NACIONAL, DR. JOSÉ PEDRO AGUIAR-BRANCO
• Conferência pelo Prof. Dr. Sampaio da Nóvoa
• Intervenção do General Ramalho Eanes
• Evocação dos 40 Anos da ADFA pelo associado António Calvinho
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Livros

Associados Falecidos

por José Diniz

O Elo apresenta sentidas condolências às famílias enlutadas

Alpoim Calvão – Honra e Dever – Uma quase
biografia

Autores: Rui Hortelão, Luís Sanches de Baêna, Abel Melo e Sousa
Edição: Caminhos Romanos, Porto, Outubro de 2012

Alpoim Calvão é um nome incontornável quando se fala na
guerra que as Forças Armadas Portuguesas travaram na Guiné.
Combatente destemido, comandante e líder incontestado, as acções dos Grupos de Fuzileiros Especiais que comandou foram decisivas para o sucesso de
grandes operações levadas a cabo naquele teatro de operações, de que destacamos apenas duas: a Operação “Tridente”, em 1964, que levou à ocupação e
pacificação da ilha do Como, e a Operação “Mar Verde”, em 1970, concebida e
comandada pelo Comandante Alpoim Calvão, que teve como grandes objectivos a destruição de meios navais e aéreos do PAIGC e da República da GuinéConakri, a neutralização de altos dirigentes do PAIGC e do Governo daquele
país, a libertação dos prisioneiros de guerra portugueses e o despoletar de um
golpe de estado na Guiné-Conakri. Desde os primeiros tempos de Guiné, a sua
coragem e valentia começaram a evidenciar-se e disso são testemunhos os
numerosos louvores e as mais altas condecorações por feitos em combate.
Insatisfeito com o rumo que a Revolução de Abril de 1974 estava a tomar, vamos encontrar Alpoim Calvão envolvido no 11 de Março de 1975, ao lado do
General Spínola, e no movimento anti-revolucionário que conduz a partir do
exílio em Espanha e no Brasil no “Verão Quente” de 1975.
Fruto de apuradas pesquisas dos seus autores e de longas entrevistas com o
biografado, este livro não nos dá apenas a conhecer aquela ideia que o grande público tem de Alpoim Calvão, um transmontano de “antes quebrar que
torcer”: militar íntegro, vertical e patriota, venerado por muitos e odiado por
alguns, guerrilheiro invencível, contra-revolucionário assumido, agente secreto apaixonado, negociante de armas. Os autores revelam-nos também as facetas menos conhecidas e que humanizam esta “postura castrense”. Como é
próprio dos grandes chefes e condutores de homens que o veneravam, Alpoim
Calvão era extremamente humano na sua acção de comando, foi e é um bom
pai de família e avô, é possuidor de uma voz de tenor que fez as delícias de
quem o ouvia em privado ou nos saraus que deu em Bissau para a sociedade
local. Consolidada a democracia em Portugal e depois de anos no Brasil como
empresário de sucesso, volta à Pátria sem ressentimentos e, com o mesmo
espírito, volta à Guiné para agora colaborar no desenvolvimento daquele jovem
país e ajudar os seus antigos fuzileiros que tão maltratados foram depois da
independência: abandonados por Portugal e perseguidos pelas novas autoridades. A pensar neles cria empresas e dá emprego a centenas de guineenses,
apesar da instabilidade política quase permanente ali vivida.
Adoptando o lema do General Spínola “por uma Guiné melhor”, o velho cabode-guerra lá continua a gerir as suas empresas, apesar dos seus quase 80
anos.
Como dizem os autores a concluir este livro: “Os projectos continuam a ser
muitos. Sabe que a vida não lhe dará os anos de que necessita para fazer
tudo o que quer, por isso, apressa-se freneticamente numa corrida contra o
tempo. Pela lei da vida será necessariamente vencido, mas não agora, não já.
Recusa render-se, não aceita descansar, ‘ainda há muito para fazer’. Por isso,
esta não é a biografia de Guilherme Almor de Alpoim Calvão, é a sua quase
biografia.”

Portugal e as Operações de Paz – Uma visão
multidimensional

Direcção : Adriano Moreira
Coordenação: Carlos Martins Branco, Francisco Proença
Garcia, Carlos Santos Pereira
Autores: Carlos Martins Branco e outros
Edição: Prefácio/Fundação Mário Soares, Lisboa, 2010
Esta obra é composta por uma colectânea de trabalhos
resultantes de projectos de investigação que o Centro
de Investigação e Formação para uma Cultura da Paz, da
Fundação Mário Soares, tem desenvolvido.
Da sua leitura destaca-se o papel que as Forças Armadas Portuguesas têm desempenhado como instrumento central da política externa portuguesa. Esse
empenho terá valido a Portugal, sem quaisquer dúvidas, uma presença reforçada na comunidade internacional e, nomeadamente, no seio das principais
organizações de que é membro: ONU, OTAM, EU e OSCE.
Alguns dos autores dos trabalhos que dão corpo a este volume são oficiais das
Forças Armadas Portuguesas e das Forças de Segurança que já participaram
em missões de paz.

Novos Associados

João Coelho Duarte, asso-

José Manuel Saraiva Gaspar, associado 6139, natural

ciado 4174, natural e residente na freguesia e concelho de
Albufeira. Serviu no Destacamento de Fuzileiros Especiais
n.º 8 na Guiné. Faleceu a 14
de Fevereiro de 2013 com 66
anos.

da freguesia de Cortes do
Meio do concelho da Covilhã
e residente na freguesia de
Mafamude do concelho de
Vila Nova de Gaia. Serviu na CCaç 612 do
BCaç 592 em Moçambique. Faleceu a 6
de Março de 2013 com 72 anos.

Manuel dos Santos Zuzarte, associado 7541, natural

Lindoro Marques de Sousa,

associado 2836, natural e
residente na freguesia de Alfena do concelho de Valongo.
Serviu na 1.ª Companhia do
BCaç 4512 na Guiné. Faleceu
no dia 8 de Março de 2013
com 62 anos.
Manuel Alves Tavares, associado 6557, natural da freguesia do Olival do concelho de
Vila Nova de Gaia e residente na freguesia de Pedroso
do mesmo concelho. Serviu
no Regimento de Infantaria de Abrantes
(19549. Faleceu a 13 de Março de 2013
com 79 anos.
Alberto Calado dos Reis,
associado 11530, natural da
freguesia de S. Marcos da
Serra do concelho de Silves, residente na freguesia e
concelho da Moita. Serviu na
CCaç 158 em Angola. Faleceu
a 11 de Abril de 2013.
Manuel Joaquim Damásio
Garcia, associado 12500, na-

tural e residente na freguesia
de Vale de Cavalos do concelho da Chamusca. Serviu na
1ª e 2ª Companhia de Fuzileiros na Guiné. Faleceu a 14 de
Setembro de 2012 com 63 anos.
Carlos Maia Bicho, associado 5104, natural da freguesia
e concelho de Montemor-oVelho, residente na freguesia
de Alhadas de Baixo do mesmo concelho. Serviu na CCaç
2710 do BCaç 1915 em Moçambique. Faleceu no dia 19 de Janeiro
de 2013 com 65 anos.
Manuel da Silva Rato Júnior,
associado 8424, natural da
freguesia e concelho de Soure, residente na freguesia de
Casal do Barril do mesmo
concelho. Serviu na Escola
Prática de Infantaria (1945). Faleceu a 24
de Janeiro de 2013 com 88 anos.
Alberto Caetano Baptista,
associado 305, natural da
freguesia de Santo Estêvão
das Galés do concelho de
Mafra, residente na freguesia
e concelho de Loures. Serviu
na Guiné. Faleceu a 26 de Janeiro de 2013 com 61 anos.
Manuel Mendes, associado
8051, natural e residente na
freguesia de Seixo de Gatões
do concelho de Montemor-oVelho. Serviu na CCaç 1633
do BCaç 1899 em Moçambique. Faleceu no dia 13 de Fevereiro de 2013 com 67 anos.

da freguesia de Cumeeira do
concelho de Penela, residente na freguesia e concelho de
Figueiró dos Vinhos. Serviu
no Esquadrão de Cavalaria nº. 2 em Moçambique. Faleceu no dia 13 de Fevereiro
de 2013 com 67 anos.
Fernando Ribeiro Anselmo
da Cruz, associado 16125,

natural da freguesia de S. Sebastião da Pedreira do concelho de Lisboa, residente
na freguesia e concelho de
Coruche. Serviu em Moçambique. Faleceu no dia 19 de Fevereiro de
2013 com 62 anos.
António Pedro de Carvalho
Machado, associado 2921,

natural da freguesia de Lordelo do concelho de Guimarães, residente na freguesia
de Santa Eulália do concelho
de Vizela. Serviu no Destacamento de Intendência 1079 em Moçambique. Faleceu no dia 23 de Fevereiro de
2013 com 69 anos.
Álvaro Neves de Abreu, associado 14594, natural da freguesia de S. Paulo de Frades
do concelho de Coimbra, residente na freguesia de Eiras
do mesmo concelho. Serviu
na CCaç 139 do BCaç 137 em
Angola. Faleceu no dia 24 de Fevereiro de
2013 com 72 anos.
Fernanda da Conceição
da Silva Ribeiro Barreto,

associada 14298, natural e
residente na freguesia de Alvarães do concelho de Viana
do Castelo. Era viúva do associado 6408, Manuel Joaquim
Abreu Barreto. Faleceu a 02 de Março de
2013 com 64 anos.
Júlio Guimarães da Cruz, associado 7347, natural e residente na freguesia de Boelhe
do concelho de Penafiel. Serviu na CArt 2742 na Guiné. Faleceu no dia 06 de Março de
2013 com 63 anos.
Domingos da Silva Polidoro,
associado 12537, natural da
freguesia de S. Sebastião da
Pedreira do concelho de Lisboa, residente na freguesia
de Monte Abraão do concelho de Sintra. Serviu no Batalhão de Caçadores Pára-quedistas nº. 12
na Guiné. Faleceu no dia 07 de Março de
2013 com 66 anos.

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

ANA MARIA SANTOS RODRIGUES FREITAS
ARMINDO MIRRA FERREIRA LOPES
DIAMANTINO DOS SANTOS
FERNANDO PASSINHAS PARDAL
JOSÉ MANUEL BUSTORFF GIÃO
JOSÉ MARQUES OLIVEIRA
JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO

MARIA LINDA CARVALHO GOUVEIA COSTA
ANTÓNIO MANUEL CAMPOS
ARMÉNIO ALMEIDA BAPTISTA
ARMINDO DO ESPÍRITO SANTOS FERNANDES
DOMINGOS DOS SANTOS RIBEIRO
HÉLDER JOSÉ MARUJO
JOEL FERNANDO MEDEIROS CARAPINHA

JOSÉ GONÇALVES JOÃO
JOSÉ ROQUE ALEXANDRE
LOURENÇO CORDEIRO
MANUEL DIAS BENTO
RUI GONÇALVES COELHO
VALTER VALENTE MOREIRA BASTOS
VIRGÍLIO DE JESUS MANUEL
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Episódios

Editorial
Pela Direcção Nacional

por MC Bastos

O “14 de Maio”

O ser e a coisa (Três episódios)

1 - Solidão
Daqui podia ver-se o mar. Uma cadeira convida a sentar-me, a
outra mais debaixo da mesa. Arrumada assim, não foi usada há
muito, embora o cinzeiro à frente. Um pires deste lado parece
solitário sem a chávena.
Ao menos podia ver-se o mar. Mas não se vê.
Duas cadeiras e uma mesa a mostrarem que faltam aqui as
pessoas.
Quando construíram este terraço os pinheiros deveriam ser
mais baixos e seria possível ver o mar, porém, nos dias mais silenciosos, ainda se deve ouvir. Hoje o rumor da brisa cria uma
cortina sonora e encobre o som das ondas. É como se o mar
não existisse. Tal como, olhando apenas, as pessoas que estiveram nesta mesa não existem. Delas não ficou nada. Apenas a
sua inexistência nas cadeiras.
A cadeira afastada da mesa por se ter levantado quem a ocupava. O pires. A pequena colher esquecida no bordo.
A mulher que bebia chá deve ter-se levantado, apenas com a
chávena na mão, talvez num impulso, para se aproximar da
varanda e ouvir melhor o mar. Talvez para se aproximar de alguém que nem estaria presente e que por isso não desarrumou
a cadeira, onde o cinzeiro evocava apenas um velho costume.
Alguém por quem o afecto sobrevivo ainda não permitia que a
sua ausência fosse assumida.
A brisa nas agulhas dos pinheiros tão diferente da brisa nas folhas das outras árvores. Não bem um rumor, como nos choupos ou mesmo nos castanheiros, em que as folhas vibram mais
suavemente. Aqui mais agreste, aumentando a solidão. Aqui,
mais um varejo que um rumor, porque fustigam o ar incansavelmente.
Talvez vá chover.
Alguns fios de erva arranjaram alimento nos interstícios das
lajes de cerâmica e acenam por causa do vento, e nos cantos
do terraço, agulhas secas de pinheiro fazem ninhos onde nada
se aconchega. Casulos sem vida. Um desarrumo a mostrar que
aquela cadeira vazia foi abandonada há muito.
Espero que não chova. Agora que sei que já não vens, seria
insuportável. A solidão ao som da chuva transformaria a tua
ausência numa doença. Agora só o som agreste do vento, por
causa das agulhas dos pinheiros espetarem o ar em todas as
direções.
Estou cansado e doem-me as pernas, mas não me atrevo a sentar-me naquela cadeira. Aquele espaço vazio não é a inexistência de uma pessoa, é o seu lugar. É o ser ausente e não apenas
uma coisa inexistente. É alguém que esperou muito tempo e
depois se levantou.
Imagino-a a aquecer a água para o chá, depois, segurando o pires, veio sentar-se aqui para conversar com alguém ausente, de
quem restava apenas aquele cinzeiro póstumo.
Talvez visse o mar. Talvez o ouvisse pelo menos. Depois de algum tempo, em que o silêncio de um e a ausência de outro
conversaram serenamente, ela levantou-se e foi terminar o chá
encostada à varanda para ouvir melhor o mar, ou por achar que
dando alguns passos ficaria mais perto das suas memórias. De
seguida, como se tivesse resolvido o conflito de toda uma vida,
foi embora. E a solidão naquele terraço terminou instantaneamente.
Não há solidão sem pessoas, e mal cheguei aqui, a solidão, que
ficou suspensa desde então, regressou como uma assombração.
Só depois soube que já não vinhas. Se tivesses vindo, ter-nosíamos sentado certamente àquela mesa para nos olharmos
e dizermos coisas que nada tivessem a ver com o nosso encontro nesta casa abandonada há muito, para permitir que
o desejo nos surpreendesse, e surpreendendo, nos tornasse
inocentes.
O desejo diminui a culpa. Esta solidão aumenta-a.

O peso das chaves desta casa no meu bolso, como o peso de
um objecto roubado.
E também o peso da traição; que a traição não precisa de corpo
para pesar, nem precisa de ser consumada, basta ter sido tentada. Mas se tivesses vindo, a traição teria pelo menos a compensação do prazer, e não seria um espaço vazio como aquele
pires, como aquela cadeira, como esta casa toda, abandonada
por se ter tornado insuportável a solidão. Mas já não vens, e o
agouro da traição aumenta, porque a culpa sem a tua cumplicidade me atormenta só a mim.
Se ao menos nos amássemos, se ao menos tivéssemos a desculpa do amor, mas o nosso desejo não tem desculpa.
Porque nos castigamos? Porque nos impomos este desejo sem
alma? Porque nos atrai a transgressão sem o mínimo de ternura ou de compaixão, que faz dos nossos corpos cadáveres
animados com luxúria?
As chaves da casa no meu bolso não provam que não seja apenas um intruso sem o direito de estar aqui, sem o direito de tocar nestes objectos ocupados ainda com os espaços deixados
por quem cá viveu.
Uma casa, agora, habitada pela ausência e pelos silêncios. Uma
casa onde o calor da vida esfriou, de onde partiram, um a um,
todos os afetos; as camas nunca mais aquecidas pelos corpos
que nelas se deitavam; a cadeira, ali, que não foi afastada da
mesa por já não ter serventia e esta que foi afastada da mesa
uma derradeira vez, para deixar partir o último ser vivo que aqui
esteve.
Quando entrei e liguei a luz, parece que tudo sorriu, depois,
quando senti que não virias, a casa foi entristecendo, foi arrefecendo, até ficar apenas um cadáver.
E o vento que não pára. Os pinheiros enlouquecidos lutam uns
com os outros. E eu imóvel há uma eternidade neste terraço,
por ainda estar vestido de desejo. Devia ir-me embora.
Na verdade já cá não estou. Só o corpo se recusa a mover-se.
Sei que se for embora, não haverá retorno. Há coisas que não
têm remissão; é como tentar encher de novo um tubo de cola,
depois de espremido.
Agora, caminho até à varanda de onde não se vê o mar, de onde
nada se vê; a não ser uma fiada de pinheiros aflitos com o vento.
Mas olho como se visse o mar. Olhando assim, vou também ao
encontro das minhas memórias. Até quando não eramos mais
do que duas crianças. Tu e eu, inocentes, vendo o mundo sem o
enviesamento do desejo. Até quando sorriamos um para o outro, sem que sorrir fosse mais que sorrir.
Só um pouco mais, e esta memória de ti tornará sórdida qualquer hipótese de sensualidade. E então, a tua ausência recolocará no lugar todas as peças soltas. Só um pouco mais, e nada
restará do lume que abrasou o corpo. Depois olharei para trás
e verei apenas duas cadeiras junto à mesa e um pires e um cinzeiro esquecidos e sem préstimo. Só mais um pouco, que ainda
sinto a vertigem do desejo e o peso da culpa. Que quando despir
o desejo e nada restar, irei embora.
Tudo se resolverá dentro de mim com uma certeza absoluta, e
então, sentir-me-ei grato por não teres vindo. Sentir-me-ei grato por olhar para trás e não te ver.
Já sinto o alívio antecipado da consciência por não termos consumado uma traição.
Olho ainda os pinheiros que me encobrem o mar. O vento já um
tumulto na tarde escurecida, que não deixa ouvir mais nada.
Parece que vai mesmo chover. Não faz mal, a tua ausência já
não será uma doença para mim.
Volto-me, para me sentar na cadeira, agora sem vestígios de
alguma vez ter sido usada, e sentindo já o apelo irrecusável de
partir.
E é então, que te vejo subir as escadas sorrindo para mim.

Para deficientes visuais, está disponível a versão áudio na página do Elo de Maio, em adfa-portugal.com

Estamos a caminhar no mês de maio, é hora
de comemorar a fundação da ADFA, pilar para
o presente e certeza do nosso futuro, num
mundo conturbado, inseguro, incerto, em crise social, económica e financeira.
Entendemos questionar em que posição de
tensão estará o nosso dedo indicador sobre
o gatilho da nossa velha companheira G-3,
que carregamos quilómetros e quilómetros lá
nas picadas durante a guerra colonial, lá longe
onde se exigia só sacrifício e sofrimento e nós
cumprimos, matamos e morremos e no combate ficamos marcados por isso. Carregamos
a deficiência no corpo e na alma para sempre.
Vivemos com inquietude e ansiedade, mas, no
entanto, confiantes porque estamos à volta da
ADFA, porque a ela devemos tudo, falamos dos
direitos adquiridos e ainda os não adquiridos,
da dignidade, da nossa rica história a caminho
dos 40 anos e do nosso património.
Que dura vida enfrentamos com esse fardo
que carregamos no Serviço Militar Obrigatório, quando jovens fomos chamados a servir
Portugal.
Agora é obrigatório o cumprimento do memorando de entendimento e os compromissos
de Portugal a isso nos obrigam, fala-se em
reformas do Estado, em défice, em dívida, em
cortes de pensões. Confrontamo-nos com o
desemprego e com a pobreza, que também
comungamos desta situação através das nossas famílias e filhos.
Nós somos a essência da Condição Militar.
Nós somos uma consequência direta da Guerra Colonial.
Nós também fomos parte da essência do 25
de Abril, da Liberdade e da Democracia.
Como dizemos, temos um património que se
chama ADFA, reconheçamos com humildade
o trabalho e o empenho daqueles que fundaram a ADFA.
Os tempos são outros, por isso não há comparação, face ao contexto o esforço foi gigantesco.
Hoje só nos podemos inspirar no sonho e na
obra criada por eles!
E se não houvesse ADFA? O que seria e o que
será de nós! Mas a ADFA existe! Está viva, tem
projetos, é determinada, é solidária, dá-nos
confiança e esperança. Somos milhares de associados distribuídos pelas várias Delegações.
A última Assembleia-Geral Nacional, de 20 de
abril, realizada no Colégio Militar, aprovou por
unanimidade um documento de estratégia
reivindicativa, que está publicado neste jornal.
Este é um sinal de força, de alto sentido associativo. Em diálogo tudo faremos para que
o poder político adote legislação justa. Mais
velhos e mais doentes, mas com sabedoria,
exigimos dignidade!
Estamos, assim, certos que a comemoração
em 14 de maio, do 39º aniversário, será um
momento alto de afirmação da nossa Associação e reconhecimento da dignidade e cidadania dos Deficientes Militares, recebendo
na nossa casa, com muita honra o Senhor Ministro da Defesa Nacional, Dr. Aguiar-Branco,
o Senhor General Ramalho Eanes, o Senhor
Reitor da Universidade de Lisboa, Professor
Doutor Sampaio da Nóvoa e o nosso associado fundador, António Calvinho.
Viva o 14 de maio de 1974!
Viva o 14 de maio de 2013!
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Delegações
Coimbra

Bragança

Aniversário em convívio
associativo
A Delegação de Bragança informa os associados que o convívio associativo de celebração do aniversário da Delegação vai realizar-se no próximo dia 15 de Junho
(Sábado), em Mirandela.
Os associados que pretendam fazer a sua inscrição podem fazê-lo na Sede da Delegação.
O próximo Elo trará mais informações quanto ao local e preços para a participação
no convívio.

Castelo Branco

Passeio à Ilha de Toxa
e a Santiago de Compostela
Última chamada para inscrições para a
viagem da Delegação de Castelo Branco
à Ilha de Toxa e a Santiago de Compostela, 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 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 livretrânsito.
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 noturna
facultativa.
O segundo dia começa em Santiago de
Compostela, com regresso a casa por
Belmonte, Covilhã, Fundão e Castelo
Branco.
Durante o dia o objetivo 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.

Évora

Campanha de donativos para
as obras no Bar da Delegação
Encontram-se na sua fase terminal as
obras de remodelação da cozinha do
bar da Delegação de Évora, continuando aberta a fase de recolha de donativos
que minimizem o grande investimento
feito na obra. No primeiro mês foram
entregues donativos de 640,00 euros,
agradecendo a Delegação a todos aqueles que contribuem para este importante
melhoramento.
Os donativos podem ser endereçados
ou entregues à Delegação de Évora, que
atempadamente dará conta das ofertas
no ELO.

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

39º Aniversário da Delegação
No dia 22 de Junho, o Centro de Eventos Valle de Canas, Casal da Misarela (GPS:
40º12’16,46”N; 8º22’02,93”O) vai ser o local das comemorações do 39º Aniversário
da Delegação de Coimbra.
O preço para adultos é de 25,00 euros, para crianças dos 3 aos 10 anos é de 12,50
euros e para menores de 3 anos é grátis.
A receção aos associados e convidados tem lugar pelas 12h00 e o almoço decorre
a partir das 13h00.
Para chegar ao Centro de Eventos, no mesmo local onde decorreu o último Convívio
de Natal, os interessados podem tomar a estrada da Beira, dirigindo-se à rotunda
da Portela e seguindo pela estrada de Penacova durante 3.700 m, até ao Casal da
Misarela.

À Descoberta do Basto e Barroso

A Delegação de Coimbra está a preparar
uma viagem “À Descoberta do Basto e
Barroso”, a realizar nos dias 20 e 21 de
Julho.
O preço por pessoa em quarto duplo é
de 170,00 euros, com suplemento quarto individual de 35,00 euros.
Inscrições até 30 de Junho, com 50%
do pagamento. O preço inclui: Circuito
em autocarro de turismo; Alojamento
e pequeno-almoço no hotel; Pensão
completa, desde o almoço do 1º dia ao
almoço do último; Bebidas às refeições;
Acompanhamento por guia durante
todo o circuito; Entradas no Museu
Amadeu Sousa-Cardoso, Mosteiro de S.
Miguel de Refojos e Ecomuseu do Barroso; Taxas hoteleiras, serviços e IVA.
Excluídas estão despesas opcionais, extras de carácter particular e tudo o que
não estiver mencionado como incluído.
1º Dia: COIMBRA – AMARANTE – TERRAS DE BASTO – CHAVES, com partida
pelas 8h00 do Estádio Universitário,
junto à margem esquerda do Rio Mondego (Guarda Inglesa), em direção a
Amarante. Destaque para a velha ponte
Romana sobre o rio Tâmega, do séc. XII.
Visita ao Museu Amadeo de Souza-Cardoso instalado num antigo claustro do
mosteiro. Continuação até Cabeceiras
de Basto, vila situada na região conhe-

cida como “Terras de Basto”. Visita à
vila com destaque para as suas casas
senhoriais e Mosteiro de S. Miguel de
Refojos. Continuação para Chaves.
Visita ao centro histórico, com destaque para a bonita Praça Camões,
a Torre de Menagem datada do séc.
XIV, a Igreja Matriz de raiz medieval e
a ponte romana, que atravessa o rio
Tâmega. Jantar seguido de animação
musical e Noite de Desfolhada na eira
do Hotel, recordando usos e hábitos
ancestrais com a participação direta
do grupo. Alojamento no Hotel.
2º Dia: CHAVES – MONTALEGRE – TRAVASSOS – TOURÉM – PITÕES DAS JÚNIAS – RIO CALDO (S. BENTO DA PORTA ABERTA) – COIMBRA: Saída para
Montalegre. Visita ao centro histórico e
ao Ecomuseu de Barroso, que funciona
como Centro Interpretativo da Região,
de forma a prolongar no tempo e na
memória coletiva a história da região
Barrosã. Continuação até Travassos e
visita ao monumento dedicado ao Boi
do Povo. Prosseguimento para Tourém,
localidade fronteiriça sobre a Barragem
do Rio Salas, conhecida pelo término do
lado português do “Caminho Privilegiado” ou “Caminho do Contrabando” entre
Portugal e Espanha, através do Couto
Misto. Continuação até Pitões das Júnias. Visita a este local bem tradicional
e ao seu Mosteiro. Prosseguimento por
Paradela, Sirvozelo, Lapela, Bostochão
até Cabril (Parque Natural da PenedaGerês) com paragem e visita à Ponte da
Misarela (Ponte do Diabo). Continuação
por Vieira do Minho até Rio Caldo para
visita ao Santuário de São Bento de
Porta Aberta. Almoço no decorrer das
visitas. Tempo Livre para visita ao Santuário. Em horário a deﬁnir localmente,
início da viagem de regresso a Coimbra.

Famalicão

Delegação celebra 39 anos
Tem lugar no dia 19 de Maio, Domingo, a
celebração do 39º Aniversário da Delegação de Famalicão.
A receção aos assocados, familiares,
amigos e convidados faz-se pelas 10h30
no Museu da Guerra Colonial, no Lago
Discount, Ribeirão, Vila Nova de Famalicão.
Às 11h00 têm lugar as intervenções do
presidente da Direcção da Delegação e
do representante da Autarquia, seguindo-se uma visita ao Museu e a Homenagem aos Antigos Combatentes Falecidos.

O almoço-convívio inicia-se às 12h45,
no restaurante “The Scotch”, em Joane
(Estrada Nacional n.º 206, Vila Nova
de Famalicão – Guimarães, situado em
frente e ao lado do posto de combustível da Cepsa).
As inscrições podem ser feitas até às
17h00 do dia 10 de Maio, na Sede da
Delegação ou no Núcleo de Guimarães. Podem também ser feitas pelos
telefones 252 322 848 ou 252 376 323,
pelo telemóvel 919 594 527, ou através
do e-mail: secretaria.famalicao@adfa.
org.pt.
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Breves

Reunião de associados e de ex-militares
em Aveiras-de-Cima

GABINETE DE APOIO AOS CUIDADORES DE
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
A Câmara Municipal de Cascais abriu um Gabinete de
Apoio aos Cuidadores de Pessoas com Deﬁciência.
A abertura deste gabinete faz parte do Projecto já existente – “Cuidar e Amar”.
Para mais informações pode consultar o www.cuidarmelhor.org ou contactar a Linha Cuidar e Amar: 963
519 966.

PASSEIO A CÓRDOBA, GRANADA
E SEVILHA

Realizou-se uma reunião com associados e ex-militares que estiveram na Guerra Colonial, em Aveiras-de-Cima,
no dia 30 de Abril.
No âmbito do Protocolo com a Rede Nacional de Apoio estiveram presentes associados, ex-Militares e familiares,
sendo prestados todos os esclarecimentos com intervenção da psicóloga da ADFA, Dr.ª Teresa Infante e a técnica
de Serviço Social, Dr.ª Ana Machado.

25 de Abril em Coruche

A Delegação de Lisboa, tal como foi anunciado no último número do ELO, vai organizar um passeio pela província da Andaluzia, em Espanha, na segunda semana
de Junho, nos dias 7, 8, 9 e 10 de Junho.
Dia 7 – Saída de Lisboa, passando por várias localidades e almoçando já em Córdoba. Depois do almoço
será a visita, sendo a estadia em Córdoba.
Dia 8 – Saída de Córdoba em direção a Granada. Almoço em Granada. Visita-se a cidade e a Serra Nevada. A
estadia desta noite será em Granada.
Dia 9 – Depois do pequeno-almoço visita-se Alhambra, indo-se dormir a Granada.
Dia 10 – Saída de Granada em direção a Sevilha. Almoço e visita por Sevilha. Mais tarde partida para Lisboa.
No preço a apresentar estará tudo incluindo e pode
ser pago em duas prestações.
Os interessados podem contactar os números 917 082
880 (Delegação); 919 413 356 (Francisco Janeiro); 925
981 469 (Inês Martins).

Reunião
em Alcobaça

No dia 25 de Abril a Delegação de Lisboa e o Núcleo
de Coruche comemoraram o 39º aniversário desta
data inesquecível também para a Associação, com a
presença do Presidente da Assembleia Municipal da
Câmara Municipal de Coruche, do Presidente da Câmara Municipal de Coruche e do Presidente da Junta
de Freguesia de Coruche.

Por iniciativa do Presidente da Junta de Freguesia de
Coruche foi inaugurada neste dia a exposição itinerante do Museu da Guerra Colonial da ADFA, “Uma História por Contar”, que vai estar aberto ao público até 25
de Maio, para não esquecer os 14 anos que marcaram
com a Guerra Colonial uma geração e o Povo Português.

EXPOSIÇÃO DE PINTURA “ALMA MATER”
VISITA GRATUITA | DIA 22 DE ABRIL 2013 (2ª FEIRA) | PELAS 15H00

A Delegação de Lisboa está a promover uma reunião
de associados da ADFA e de ex-militares que combateram nas três frentes da Guerra Colonial, entre 19611975, na Guiné, em Angola e em Moçambique, para o
dia 27 de Maio, às 15h00, em Alcobaça, na Rua Luís de
Camões – Edifício da Liga dos Combatentes.
Nesta reunião vai prestar-se informações sobre a Rede
Nacional de Apoio aos militares e ex-militares portugueses, portadores de Perturbações Pós-Stress Traumático ou “Stress de Guerra”.
Os oradores são a psicóloga da Delegação de Lisboa,
Dr.ª Teresa Infante, e a Dr.ª Ana Machado, técnica de
Serviço Social daquela Delegação.
Para mais informações contactar Francisco Janeiro,
pelo número 919 413 356, ou Asdrúbal Forte Jorge,
pelo número 962 946 539.

ACTIVIDADE GRATUITA MENSAL

|CHÁVENA DE CONVERSA
MARATONA DE POESIA E CANTO

DELEGAÇÃO DE LISBOA

LOCAL DO CONVIVIO: RESTAURANTE ADFA

*VilaAlda – Casa do Elétrico de Sintra, organizado pelo Núcleo de Sintra, Delegação de Lisboa da ADFA
ABERTO TODOS DOS DIAS DAS 10H00-18H00 | DE 2 A 28 DE ABRIL DE 2013

DIA 09 MAIO 2013
(5ª FEIRA)
15H00
MAIS INFORMAÇÕES contactar Comissão Organizadora do Evento:
Serviço de Ação Social, Ana Machado, tel. 217 512 622; e-mail: servico.social@adfa-portugal.com;
DEVE EFETUAR A SUA INSCRIÇÃO: PESSOALMENTE NO SAS – SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL, COM ANA MACHADO, ASSISTENTE SOCIAL DA
DELEGAÇÃO DE LISBOA, OU ATRAVÉS DOS SEGUINTES CONTATOS: 917 365 357 E/OU 217 512 622 OU E-MAIL: servico.social@adfaportugal.com

INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ AO DIA 22 DE ABRIL, PARTE DA MANHÃ
CONTAMOS COM A INSCRIÇÃO, PARTICIPAÇÃO E VISITA DOS ASSOCIADOS DA ADFA, ASSIM COMO DE TODOS OS INTERESSADOS

Associados | Sá Flores, tel. 967 014 878
|ESTA ACTIVIDADE REALIZA-SE TODAS AS SEGUNDAS 5ª FEIRAS DE CADA MÊS|
CONTAMOS COM A PRESENÇA E PARTICIPAÇÃO DOS ASSOCIADOS E DE TODOS OS INTERESSADOS
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Museu da Guerra Colonial

Faro

Rede Nacional de Apoio

Aniversário da Delegação

Seminário sobre
a Perturbação Psicológica
Crónica

FOTOS DELEGAÇÃO DE FARO

A Delegação de faro realizou o seu almoço de aniversário no dia 06 de Abril
, na Copoofa, em Faro. A festa de comemoração de mais um ano de actividade
associativa juntou cerca de oitenta associados, familiares e amigos num local em

No dia 27 de abril decorreu, nas
instalações do Museu da Guerra
Colonial, um seminário organizado pela Delegação da ADFA
do Porto, com a participação da
Rede Nacional de Apoio.
O Seminário abordou as diferentes respostas da ADFA sobre
a perturbação psicológica crónica (stress de guerra).
O auditório do Museu esteve repleto de participantes para partilhar
e encontrar respostas e soluções
sobre este assunto.
Após a receção aos participantes e
a visita ao Museu, iniciou-se a ordem de trabalhos com as seguintes
abordagens:
- A ADFA e a perturbação psicológica crónica - breve historial, por Abel
Fortuna, Presidente da Delegação
do Porto.
- Guerra Colonial e psicopatologia,
pela Dr.ª Leonor Carneiro.
- A extensão do trauma à família,
pela Dr.ª Graciete Cruz.

que já é tradição o encontro da ADFA.
A agradável confraternização contou
mais uma vez com a excelente actuação
do Grupo Coral da UATI (Universidade
do Algarve para a Terceira Idade), que
animou a festa.

Viseu

do Marques Ramos, isolado e às portas de Lisboa, sem derramamento de
sangue, cerca de duzentos militares,
entre oficiais, sargentos e praças, foram detidos. Os oficiais foram encarcerados na Trafaria. Foram libertados
com o 25 de Abril. Isto, é a história
verdadeira de um povo que deve ser
sempre contada!
A história do 16 de Março, do 25 de
Abril e porque não da ADFA, que nasceu a 14 de Maio, confundem-se, estão
ligadas pelos valores da liberdade e da
paz, tem no seu seio homens que participaram no 16 de Março e 25 de Abril,
homens que estiveram presos na luta
pelo fim de Guerra Colonial na luta pelos valores da liberdade de ambos os
povos, souberam criar e continuar a
ADFA, para defesa dos valores da justiça, da solidariedade e da paz.
Hoje, volvidos todos estes anos, faz
sentido que a Associação dos Deficientes das Forças Armadas saiba
honrar a memória de todos quantos já
partiram e saiba também atribuir um
voto de louvor, louvando aqueles que
ao longo de todos estes anos, uns porque lutaram pelos valores da liberdade e da paz e também criaram a ADFA,
outros porque a serviram nos Órgãos,
até aos dias de hoje. 14 de Maio é o
dia indicado este ano ou nos quarenta
anos da ADFA.
A Assembleia-Geral da Delegação de
Viseu pronunciou-se, aprovou o voto
de louvor e aqui fica expressa a ideia
para que Portugal e a ADFA saibam
honrar e louvar os seus heróis.

João Gonçalves

FOTOS DELEGAÇÃO DE viseu

25 de Abril

Valores de Abril
O 25 de Abril de 1974 foi há 39 anos e
a Intentona ou o Golpe das Caldas em
16 de Março de 1974, no mesmo ano.
Por força da história que não pode ser
negada, deixou marcas profundas nos
homens que se dispuseram a lutar por
um Portugal livre e democrático.
Da história da Revolta das Caldas,
percursos da “Revolução dos Cravos”
foi uma tentativa de golpe de Estado
falhado. Que levou os seus autores à
prisão, mas que serviu de balão de ensaio para o 25 de Abril.
Naquela época Portugal vivia em regime de ditadura, estava no auge a
Guerra Colonial, onde a juventude
portuguesa morria e “fabricava” pessoas deficientes aos milhares! Nos
campos, nas Universidades, o próprio Clero- Igreja, manifestavam o
seu descontentamento pela miséria
que o povo vivia e pela situação isolada de Portugal no mundo.
A história do Golpe das Caldas e do
25 de Abril de 1974 aconteceu fruto da
insatisfação entre as Forças Armadas
portuguesas com a Guerra Colonial, a
falta da liberdade política e o atraso
económico em que o País se encontrava.
Como a história o diz, naquela época
fruto das contingências mundiais e do
atraso em que Portugal se encontrava
do mundo, as comunicações eram inexistentes e quando a 16 de Março as
tropas de diversas unidades militares
era para avançarem, por falta na comunicação, apenas o Regimento n.º
5 de Caldas da Rainha avançou para
Lisboa, sob o comando desse grande
militar, bom amigo, o Capitão Arman-

- Respostas terapêuticas, pela Dr.ª
Margarida Marques.
Seguiu-se um debate moderado
pelo Dr. José Manuel Lages, onde
foram colocadas questões e abordagens relacionadas os assuntos
abordados.
Esta ação de sensibilização teve o
apoio da Delegação de Famalicão,
da Câmara Municipal de Vila Nova
de Famalicão e do Museu da Guerra
Colonial.
O evento culminou num “Porto de
Honra” servido a todos os participantes.

Aqui está uma amostra do que foi o
almoço comemorativo do 39º aniversário do 25 de Abril em Viseu, que este
ano foi em Molelinhos, nos anexos da
casa do Comandante Artur, associado muito atento e dedicado, sempre
pronto a colaborar. Comemorar Abril é
lembrar o que foi Portugal antes do 25
de Abril de 1974, do tempo da ditadura
e o Portugal de hoje, um país em liber-

dade! E foi assim que fomos buscar a
vida em ditadura e Guerra Colonial e a
vida de hoje, em liberdade, com Portugal em crise permanente mas que se
na verdade compararmos, vale bem a
pena viver a vida em liberdade.
Um bem haja muito grande aos Capitães de Abril, homens que tudo arriscaram para nos darem um Portugal
livre e democrático.

Batalha de La Lys
Para a cerimónia comemorativa do 95º aniversário da Batalha de La Lys, a Delegação, em conjunto com a Liga dos Combatentes de Viseu, deslocaram-se
no dia 6 de Abril à Batalha e no dia 9, em Viseu, ao Monumento do Soldado
Desconhecido, sendo prestada homenagem aos mortos em defesa da Pátria e
deposta uma coroa de flores em sua honra.

Dia da Unidade no RI 14
O Regimento de Infantaria 14, de Viseu, comemora todos os anos o seu Dia da
Unidade no dia 19 de Março, data em que se reconhece o serviço prestado à
Pátria, ao país de todos quanto têm sabido, tão bem, fazer e perpetuar o nosso
Regimento de Infantaria número catorze.
“Que continue a servir bem o país, a cidade de Viseu, situada no coração de
Portugal, são os desejos das gentes de Viseu e da Beira”, realçou o presidente
da Direção da Delegação de Viseu.
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Município de Ponte da Barca
homenageia Marques Júnior

Jantar de confraternização
em Vila do Conde

FOTO DELEGAÇÃO porto

O município de Ponte da Barca homenageou o Capitão de Abril Marques Júnior, em
cerimónia pública realizada no dia 25 de Abril, nos Paços do Concelho.
A ADFA participou nesta homenagem, através do Presidente da Direção da Delegação do Porto, Abel Fortuna, que neste ato fez uma intervenção em que realçou o carácter e o contributo de Marques Júnior no aprofundamento dos valores genuínos
do 25 de Abril e abordou as consequências na sociedade portuguesa de 13 anos de
Guerra Colonial.
Depois da Sessão Solene da Assembleia Municipal realizou-se uma homenagem aos
mortos do Concelho na Guerra Colonial e uma homenagem no Cemitério Municipal
aos combatentes.
Estiveram presentes muitos associados da ADFA do Concelho de Ponte da Barca,
membros do Executivo local, representantes dos Partidos Políticos, Presidentes de
Junta de Freguesia, entre outras entidades militares e civis do Concelho.

A Guerra Colonial na Escola
de Perafita - Matosinhos

FOTO DELEGAÇÃO porto

Realizou-se no dia 28 de Março, Quinta-Feira Santa, o jantar de confraternização dos
associados de Vila do Conde e de Póvoa de Varzim.
Compareceram 35 associados e familiares, a maior parte dos quais sempre estiveram presentes nos convívios anteriores, apesar da noite ter sido chuvosa e fria, mas o
calor associativo aqueceu o ambiente.
A organização do convívio esteve a cargo dos associados de Vila do Conde.

Breves
Passeio ao Alentejo

A Escola EB 2/3 de Perafita – Matosinhos
convidou a Delegação do Porto da ADFA
para que alguns dos seus elementos
dessem testemunho da sua participação
na Guerra Colonial e no “25 de Abril”.
Aceite o convite, os elementos da Direção da Delegação, Abel Fortuna e Joaquim Batista estiveram na referida Escola nos dias 23 e 24 de Abril.
Nas palestras que se realizaram nestes
dois momentos participou mais de uma
centena de alunos do 9º ano, uma turma
do 5º ano e outros elementos da comunidade escolar que interessadamente
ouviram os testemunhos e colocaram
algumas questões sobre factos e episó-

dios desse período da história do nosso
país.
Também foi visionado um documentário
curto sobre a Guerra em Moçambique
que serviu para demonstrar a dureza de
alguns combates e um pouco da vida
quotidiana dos militares no teatro de
guerra.
A conclusão mais relevante retirada destas ações na Escola EB 2/3 de Perafita
foi a de que os manuais escolares pouco ou nada se referem a este período da
história de Portugal e que estes testemunhos contribuem para um melhor esclarecimento da realidade que foi a Guerra
Colonial.

Dias 8, 9 e 10 de Junho, a Delegação do
Porto organiza uma viagem em autocarro pelo Alentejo, com guia, almoços
e jantares, para saborear a boa gastronomia.
Primeiro dia (08 de Junho) - Porto
– Grândola; Segundo dia (09 de Junho)
- Grândola, Portalegre, Alter-do-Chão,
Elvas, Estremoz, Monsaraz, Grândola;
Terceiro dia (10 de Junho) Grândola, Troia, Setúbal, Estoril, Porto.
Faça a sua inscrição o mais rápido possível
através do Serviço de Atendimento, pelo
telefone 228 347 200.

Adaptação de Viaturas
Os associados cujas deficiências exigem
a adaptação das suas viaturas gozam
do direito de serem ressarcidos pelos

montantes do custo dessas adaptações
(Dec. Lei 43/76 e 314/98).
A Delegação do Porto informa que para
o pedido de adaptação da viatura se torna necessário juntar ao processo orçamentos de três empresas.
A Delegação dá apoio na organização do
processo e encaminhamento do mesmo
para as entidades militares, à semelhança do que tem vindo a fazer.

Viagem “Pérolas do Báltico”
A viagem anual da Delegação tem como
destino as capitais do Báltico e realizase de 22 a 28 de Agosto de 2013.
Os Países a visitar são a “Finlândia, Estónia, Letónia e Lituânia”.
A informação detalhada e as inscrições
devem ser efetuadas no Serviço de
Atendimento do Porto.

AUDITÓRIO
JORGE MAURÍCIO
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Notícias
25 de Abril na ADFA com Diniz d’Almeida

“E interessante contar a história da
ADFA, mas também a sua pré-história”,
disse Diniz d’Almeida, capitão de Abril,
a iniciar a sua palestra na sessão comemorativa do 39.º aniversário da Revolução de 25 de Abril de 1974.
Esta afirmação veio na sequência das
palavras de apresentação do conferencista proferidas por António Calvinho, sócio fundador da ADFA e que
viveu como ninguém essa pré-história
na companhia de Diniz d’Almeida, oficiais da mesma Unidade de Comandos, o primeiro miliciano e o segundo
do quadro permanente. Nasceu nas
matas de Moçambique uma amizade
e uma cumplicidade entre os dois que
nunca mais se desvaneceu e que veio
a ser muito útil na fase conspiratória
que antecedeu o 25 de Abril, no arranque e consolidação da revolução e no
nascimento da ADFA logo a 14 de Maio
de 1974.

Pela sua génese e pelos novos horizontes que rasgou, “a ADFA tem qualquer
coisa de magnífico, de dignidade (...),
a ADFA veio trazer uma nova alma ao
mundo da deficiência; veio acabar com
os desgraçadinhos, com os coitadinhos,
com os cegos a tocar acordeão nas esquinas”, afirmou Calvinho antes de passar a palavra àquele capitão de Abril.
Convidado de honra desta comemoração, o Coronel Diniz d’Almeida desenvolveu a sua intervenção afirmando que foi
nas frentes de combate que os jovens
de então tomaram consciência das consequências da guerra e da necessidade
de as suas vítimas se organizarem para
a defesa da sua dignidade, ao mesmo
tempo que os quadros se davam conta de que o conflito não levava a lado
nenhum e era necessário arranjar uma
forma de lhe pôr fim.
Pelos sacrifícios que suportou e pelo
sofrimento que passou, “a nossa gera-

ção é especial: foi a única em cem anos
que travou uma guerra” reforçou Diniz
d’Almeida, afirmando mais adiante:
“Somos de uma geração que tem muito para contar: somos uma biblioteca
viva”.
Sobre a Revolução este capitão de Abril
defendeu que “o 25 de Abril não tem
nem pode ter dono, mas tem autores” e
insurgiu-se contra alguns “actores travestidos de autores”.
Fiel aos princípios que sempre perfilhou
depois de Abril não fugiu à polémica e
fez uma apreciação muito crítica ao
rumo que a democracia portuguesa tem
levado, culpando as forças políticas que
têm alternado no poder nestes últimos
36 anos pela situação em que o País se
encontra.
Terminou a sua conferência apelando
aos valores pátrios, lembrando que “a
nossa juventude partidária foram as
Forças Armadas”.

Revolução dos Cravos celebrada no Porto
A Delegação do Porto evocou o 25 de Abril com a
realização de um programa que decorreu nas suas
instalações durante todo o dia.
O evento iniciou-se com a cerimónia de hasteamento das bandeiras a que assistiram associados e amigos da ADFA.
Seguiu-se a realização do torneio de futebol no campo de jogos, “Troféu Liberdade”, que envolveu quatro
equipas, contando com 40 participantes. Uma equipa foi constituída por associados e familiares, em
representação da ADFA e outras três equipas foram
constituídas por elementos da comunidade local.
O antigo árbitro internacional Armando Parati dirigiu os vários jogos, apesar da sua já avançada idade, mantendo no entanto uma jovial presença como
demonstrou no almoço em que declamou dois poemas, um referente à cidade do Porto e outro aos
jovens, de sensibilização para que não enveredem
pelos caminhos das “drogas”.
A equipa representante dos “Móveis A. Dias” venceu
o torneio e nos lugares seguintes ficaram as equipas
“AZ81”, “Sirgueirenses” e a da ADFA.
No final do torneio teve lugar o almoço-convívio com
os atletas, associados e familiares, revivendo-se o
espírito do 25 de Abril e os valores genuínos que a
“Revolução do Cravos” trouxe, nomeadamente o fim
da Guerra Colonial. À tarde decorreu um “Torneio de
Sueca”, na Sala de Convívio, em que participaram
associados e amigos, prolongando-se o convívio.
Saiu vencedora a equipa Sampaio-Ribeiro, que bateu no final a dupla Correia-Moreno.

FOTOS FARINHO LOPES

Distribuídas as taças com vivas ao 25 de Abril, encerrou-se uma jornada de participação associativa
que reforçou o princípio prosseguido pelos dirigen-

Das intervenções que se seguiram no
período de perguntas e respostas é de
salientar as palavras de uma senhora dirigente e fundadora das CERCI,
recordando o exemplo e o apoio que
a ADFA deu para a criação daquelas
organizações de apoio às crianças deficientes.
Lavouras Lopes, outro dos grandes
obreiros da ADFA considerou que “Diniz d’Almeida é autor do 25 de Abril e
é o autor moral da ADFA”. Em especial
através do Calvinho a ADFA na sua “préhistória” e nos seus primeiros passos
contou sempre com o seu entusiasmo e
apoio incondicional.
O presidente da DN, José Arruda, que
no início agradeceu a presença do Coronel Diniz d’Almeida e saudou os convidados e associados presentes, encerrou
a sessão congratulando-se pela forma
como decorreu esta celebração do 25
de Abril.

FOTO delegação porto

tes da Delegação do Porto que consiste em “envolver a comunidade local, abrindo-lhe as suas instalações”.
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Notícias
ASSEMBLEIA-GERAL NACIONAL ORDINÁRIA

Proposta
1. Considerando que o objetivo dos Órgãos Sociais Nacionais da ADFA, foi e continua a ser a
coesão nacional,
2. Considerando que o ponto constante na ordem
de trabalhos para aumento de quotas, vem na
sequência da recomendação do Conselho Nacional, para que houvesse uma actualização
das mesmas,
3. Considerando que os recursos ﬁnanceiros da
ADFA, cada vez são menores e a manter-se a
situação tal como vem evoluindo nos últimos
anos, pode por em causa a sustentabilidade da
ADFA,
4. Considerando que se torna necessário iniciar
um trabalho de análise e estudo de propostas
que venham a redeﬁnir os objectivos de curto e
médio e longo prazo e adequar a sua estrutura
social e de gestão a esse plano,
5. Os Órgãos Nacionais da ADFA, na sequência da
decisão do último Conselho Nacional para que
estas matérias sejam tratadas, quer no âmbito
estatutário, quer no âmbito da estrutura funcional a implementar, propõem:
Que os Órgãos Sociais Nacionais promovam a
criação de um grupo de missão, representativo
do universo da ADFA com o objectivo de elaborar
um plano a ser apresentado a uma AssembleiaGeral Extraordinária até ﬁnal de Outubro de 2013
onde, para além das diferentes vertentes desse
trabalho, o valor das quotas a pagar a partir de 1
de Janeiro de 2014 seja apreciado e votado.

TODOS NA DEFESA DOS DIREITOS
DOS DEFICIENTES MILITARES
Os associados, reunidos em AssembleiaGeral Nacional Ordinária realizada no dia 20
de Abril, no Auditório do Colégio Militar, em
Lisboa, aprovaram por maioria o Relatório
Operacional e as Contas. Foi aprovada por
unanimidade a estratégia reivindicativa da
ADFA.
Os associados aprovaram por maioria o Relatório do Conselho Nacional e o Parecer do
conselho Nacional sobre o Orçamento.
José Arruda, Presidente da Direção Nacional, saudou os associados pela comparência neste importante momento associativo
e lembrou as ocasiões difíceis do ano transato, fazendo também um balanço sobre as
atividades da ADFA.
Foi realçada a legislação que lesava os direitos dos deﬁcientes militares e que a ADFA
denunciou e que, em conjunto com o MDN,
resolveu. O Presidente alertou, no entanto,
para o trabalho que ainda falta fazer na defesa do caráter indemnizatório das pensões
dos deﬁcientes militares.

O dirigente nacional aludiu às reuniões de
trabalho, às visitas oﬁciais e audiências com
várias entidades, que “são a marca de que o
nosso trabalho por todo o país, também através das Delegações, é reconhecido e válido”.
Sobre a atualização de quotas para 2014,
foram aprovadas por maioria e em conjunto duas propostas de associados do Porto
e dos Órgãos Sociais Nacionais que recomendavam, a bem da coesão associativa,
a realização de um estudo por um grupo de
missão que deverá ser levado a cabo para
que, até Outubro de 2013 seja marcada uma
Assembleia-Geral Nacional Extraordinária
para deﬁnir essa atualização de quotas (ver
documento aprovado, na íntegra, na caixa
ao lado).
Sobre as reivindicações da ADFA, a Direção
Nacional apresentou um documento estratégico que foi aprovado por unanimidade e
aclamação, realçando o Presidente José Arruda que “nada está adquirido e que é preciso lutar e trabalhar em união associativa”.
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Assembleia-Geral Nacional Ordinária
20 de abril de 2013

A Assembleia-Geral Nacional (AGN) é o
órgão soberano da ADFA que orienta a
estratégia reivindicativa da mesma, como
decorre dos Estatutos.
A Direção Nacional (DN), de acordo com
as suas competências estatutárias, executa as deliberações aprovadas nas AGN,
cuja prática tem vindo a ser reforçada
nestes dois últimos mandatos, sempre
em articulação com os órgãos sociais das
Delegações.
Neste último ciclo de seis anos podemos
considerar positivos os resultados alcançados, conscientes do pragmatismo que
os novos tempos exigem, pois sabemos
que ainda não resolvemos tudo, mas
acreditando que podemos chegar mais
longe.
Lembramos que foi de acordo com a decisão da AGN, de 19 de abril de 2008, efetuada na Feira Internacional de Lisboa (FIL)
que decidimos realizar a última manifestação pública, a 14 de maio do mesmo
ano, e todos os associados reconhecerão
que teve eco no poder político e internamente reforçou a coesão e a unidade associativa.
O Governo de então reconheceu a natureza indemnizatória das pensões auferidas
pelos deficientes militares, indo ao encontro da justa reivindicação da ADFA, e repôs
a assistência médica e medicamentosa,
alargando o seu âmbito, em cujo processo foi essencial o contributo do Parlamento, pela unanimidade de todos os grupos
parlamentares, destacando, aqui, a ADFA
o papel politicamente empenhado da Comissão de Defesa Nacional.
No novo ciclo de reafirmação dos direitos
à reparação moral e material dos deficientes militares, S. E. o Presidente da República, Comandante Supremo das Forças Armadas, atribuiu à ADFA a Ordem da
Liberdade, em dezembro de 2008, distinguindo “os relevantes serviços prestados
pela Associação dos Deficientes das Forças Armadas, traduzidos na permanente
defesa dos valores da civilização, em prol
da dignificação do ser humano, da justiça
social e da promoção da liberdade”.
Camaradas falemos claro: o processo
de reconhecimento da dignidade que
merecemos por parte de Portugal só se
concretizou com a participação ativa de
todos os associados, em ligação direta
às suas delegações e continuará a ser o
garante para prosseguirmos o caminho
de afirmação do estatuto específico que
a nossa condição militar exige.
Este percurso é sinuoso, até contraditório

para alguns de nós, mas como refere o poeta da grande utopia lusitana “tudo vale a
pena quando a alma não é pequena”.
Reconhecemos que a ADFA sempre pautou a sua história reivindicativa, nestes
trinta e nove anos, assumindo, eticamente, variados cenários e contextos, e, por
este facto, é necessário preservar esse
património.
Este legado histórico-associativo assenta em três momentos altos da vida
da ADFA: o primeiro através da nossa
fundação, o segundo na implementação
nacional da ADFA através das suas delegações no Continente e Regiões Autónomas e o terceiro nas duas primeiras manifestações, a 23 de novembro de 1974
e a 19 de setembro de 1975, esta última
que desencadeou a denominada luta da
ADFA e que culminou com a publicação
do Decreto-Lei n.º 43/76, de 20 de janeiro. Este diploma, aprovado na liberdade
que o 25 de abril nos trouxe, constitui a
nossa bandeira que todos temos sabido
erguer e que o então Presidente da Assembleia da República, Dr. Jaime Gama,
em 14 de maio de 2007, durante a evocação do trigésimo terceiro aniversário
da ADFA, reconheceu ao afirmar que se
“está verdadeiramente perante a excepção das excepções, ou seja a prioridade
das prioridades.”
Com esta alocução, o Presidente da Assembleia da República deu substância ao
nosso lema: “nós somos a força justa das
vítimas de uma guerra injusta”. Que a nossa memória nunca nos atraiçoe.
“Com o saber de experiências feitas”
relembramos todo o trabalho empreendido para que até ao dia de hoje, com
humildade, pudessem estar eliminadas
as injustiças legislativas aplicadas aos
deficientes do serviço militar obrigatório
e pelas quais pugnamos desde 14 de maio
de 1974: uma legislação justa e que não se
falasse de deficientes em serviço e dos do
DL 43/76. Esta utopia vai continuar!
Prosseguiremos, assim, conscientes de
que Portugal vive, neste momento, amarrado ao Memorando de Entendimento,
que se traduz em austeridade, recessão,
pobreza, desemprego e profunda ansiedade, cenário transversal a toda a sociedade e da qual nós somos, por direito,
parte integrante.
Realçamos que, tendo sempre em consideração a nossa origem: o serviço militar obrigatório e a participação direta
na Guerra Colonial, que são o nosso selo
e que justificam a exceção que, mesmo

em tempo de crise, foi a chave para que
os órgãos de soberania reconhecessem
o caracter indemnizatório das pensões
auferidas pelos deficientes militares, que
abriu o campo legislativo para outras medidas.
Nada se leva com arrogância, por isso
assumamos a nossa história com solidariedade e camaradagem. Reafirmemos a
unidade e a coesão associativa.
Assim, propomos à AGN, como linhas
orientadoras, para reforçar a defesa dos
nossos direitos:
01 – Evocação da nossa história, pugnando para que em 2014 seja editado
um livro que conta a história dos
deficientes militares, no ano em que
comemoraremos os quarenta anos,
com a participação dos associados e
envolvência das Delegações.
02 – Com firmeza e intransigência, até
aos limites, defenderemos o DL
43/76, de 20JAN.
03 – Que toda a legislação em vigor relativa aos deficientes militares, ainda
que em período crise, seja corretamente interpretada e consequentemente aplicada.
04 – Criar condições para que a Assembleia da República legisle no sentido
da adoção de uma “carta magna”
dos direitos reconhecidos aos deficientes militares, decorrentes do
cumprimento do serviço militar
obrigatório e da sua participação na
Guerra Colonial.
05 – Tendo em consideração as decisões
aprovadas nas anteriores AGN, nomeadamente a de 06NOV2010, na
Academia Militar, na Amadora, e
a de 14ABR2012, na Universidade
de Coimbra, a DN vai continuar a
trabalhar no sentido da execução
das mesmas junto do Ministério da
Defesa Nacional e outros órgãos de
soberania.
06 – Reforçar relações de cooperação
com a instituição militar, a quem
compete a instrução dos processos
com vista à qualificação como deficiente militar, nas diversas fases dos
mesmos.
07 – A ADFA deve acompanhar, em permanência, a implementação do
HFAR, Pólo de Lisboa, Pólo do Porto e Centros de Saúde Militares, de
modo a garantir o direito à saúde
e reabilitação, devidamente consagrado em legislação específica,
como seja o DL 43/76, de 20JAN e

a PRT 1034/2009, de 11SET, e exigir a criação do gabinete do utente
deficiente militar, no estrito cumprimento da Carta das Nações Unidas, da Declaração Universal dos
Direitos Humanos e da Convenção
sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência.
08 – Que seja dada prioridade às matérias relativas aos deficientes militares em serviço (cartão de lista verde), como sejam:
a) Atribuição do abono suplementar de invalidez;
b) Abertura do prazo para revisão
do processo por agravamento
das lesões [pensionistas de
cartão lista verde e lista azul
(GDFA)];
c) Inscrição na Acão Social Complementar do IASFA.
09 – Pugnar pela agilização da tramitação
dos processos com vista à qualificação como deficiente militar e a não
aplicação do regime do DL 503/99,
de 20NOV, aos deficientes militares
do serviço militar obrigatório.
10 – Reforçar o apoio da ADFA aos associados que vivem no estrangeiro,
nomeadamente os residente nos
PALOP.
11 – Pugnar pela execução célere do despacho do SEADN, de 05FEV2013,
relativo aos cidadãos dos PALOP que
se encontram alojados nas unidades
militares, salvaguardando a posição
da ADFA, no quadro dos direitos humanos.
12 – Pugnar pela defesa do estatuto das
viúvas dos deficientes militares, tendo em consideração a pensão indemnizatória auferida em consequência
do falecimento do deficiente militar.
13 – Tendo em consideração o Ano Europeu dos Cidadãos, que a ADFA adote
um ciclo de conferência, convidando
para o efeito cidadãos de relevo na
sociedade portuguesa e instituições
que reforcem os valores da cidadania
e participação.
A Direção Nacional saúda e reconhece a
importância da participação ativa dos associados na vida da ADFA e, em particular, nesta AGN e regista a forma solidária
como a MAGN e o CFN têm acompanhado o trabalho desenvolvido pela DN, sendo os seus contributos uma mais-valia
para a ADFA.

A Direção Nacional da ADFA
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Notícias
Assembleia da República

Sessão Solene Comemorativa do 39º Aniversário do 25 de Abril

sempre nos caracterizou. Ao dramatismo
de várias situações de carência, os Portugueses têm respondido com um exemplar trabalho de entreajuda e com uma
extraordinária solidariedade”.
Sobre a situação atual, disse que “além
dos jovens, onde o desemprego atinge os
40%, outro grupo tem sido gravemente
afetado e infelizmente esquecido”, referindo-se “àqueles que têm entre 45 e 65
anos de idade e que se encontram expostos, de forma particular, ao risco de exclusão permanente do mercado de trabalho.
De um modo geral, são detentores de experiência e conhecimentos profissionais
muito relevantes e possuem um capital
de vida que não podemos desperdiçar”.
O Chefe do Estado sublinhou que “é essencial alcançar um consenso político
alargado que garanta que, quaisquer que

27.ª Assembleia-Geral da FMAC
Entre 18 e 22 de Novembro de 2012
realizou-se a 27.ª Assembleia-Geral da
Federação Mundial dos Antigos Combatentes e Vítimas de Guerra (FMAC).
Nesta reunião, que teve lugar no Mar
Morto -Amman- na Jordânia, participaram 161 delegados de 43 países. A organização esteve a cargo da Associação

sejam as conceções político-ideológicas,
quaisquer que sejam os partidos que se
encontrem no Governo, o País, depois de
encerrado o atual ciclo do programa de
ajustamento, adotará políticas compatíveis com as regras fixadas no Tratado Orçamental que Portugal subscreveu”.
Rematando, o Presidente Cavaco Silva,
evocou que em 2013, a União assinala o
“Ano Europeu dos Cidadãos”, salientando
que “é tempo de as instituições e os líderes
europeus ouvirem a voz da cidadania”, para
“reconquistar a confiança dos europeus
num projeto que assegurou a paz durante
décadas e que deve garantir o desenvolvimento harmonioso entre os vários Estados
membros, com respeito pelos princípios
da justiça e da dignidade humana”.
“Há quase 40 anos, Portugal mostrou ao
mundo como é possível mudar de regime

sem violência. Agora, pelo nosso sentido
de responsabilidade, devemos contribuir
para a construção de uma Europa mais
solidária, mais justa e mais unida”, finalizou o Presidente.
A Presidente da Assembleia da República, Dr.ª Assunção Esteves, referiu que “é
em nome do espaço público que é preciso combater a pobreza. A pobreza exclui
da sociedade, exclui da participação na
sociedade. A pobreza, com os seus muros, atinge a dignidade individual e a universalidade da democracia. Atinge-nos a
todos”.
A Presidente, na sua intervenção, realçou
que “Abril foi um grito para além do seu
tempo concreto. Um grito que nos desperta uma espécie de memória de futuro,
de intenção para os novos espaços públicos, de uma humanidade alargada e mais
humana. Sentimos que esse grito nos
empurra, que ele faz o combate sagrado
desta sala. Que nos desafia para a vontade moral e o conseguimento. Que nos diz
que o mal das sociedades está nos seus
muros e a justiça consiste em derrubálos”.
Após a cerimónia teve lugar a inauguração do Centro de Acolhimento ao Cidadão
da Assembleia da República, instalado no
Antigo Refeitório dos Monges do Convento de São Bento.
A ADFA esteve representada na cerimónia
pelo Presidente da DN, José Arruda.

bleia-Geral da FMAC por a mesma coincidir com o período eleitoral interno,
pela necessidade de acompanhamento
da elaboração/discussão do Orçamento do Estado para 2013, no que concerne às implicações do mesmo sobre os
direitos dos DFA.
Foram aprovadas 25 resoluções, duas

das quais submetidas pela ADFA: Resolução 12 – Convenção sobre os direitos das pessoas deficientes, bem como
o protocolo facultativo adoptado pela
ONU em 30 de Julho de 2009;
Resolução 13 – a crise económica não
deve justificar a perda de direitos por
parte dos deficientes militares.

FOTO PR

O Presidente da República, Professor Cavaco Silva, participou, na Assembleia da
República, na Sessão Solene Comemorativa do 39º Aniversário do 25 de Abril.
No seu discurso alusivo à data, o Chefe do
Estado lembrou que “Assinalamos hoje o
aniversário daquela madrugada que, ao
fim de 48 anos de ditadura, nos trouxe a
liberdade e a democracia por que tanto
ansiávamos. Em 2014, iremos comemorar o quadragésimo aniversário do 25 de
abril. O 25 de abril é património de todos e
por todos os Portugueses será festejado”.
Para o Presidente da República, “as efemérides nacionais são um motivo de celebração, mas devem ser também uma
ocasião para refletirmos sobre os caminhos que percorremos no passado. Só
assim conseguiremos extrair lições da
História e transmitir a nossa experiência
às novas gerações”.
Um balanço sobre os últimos dois anos
“muito difíceis” o Presidente realçou
como aspeto relevante “o sentido de responsabilidade revelado pelos Portugueses”, uma vez que considera que “o nosso
povo foi confrontado com grandes sacrifícios e duras exigências e deu mostras
da sua maturidade cívica, consolidada ao
fim de quatro décadas de democracia”.
O Presidente Cavaco Silva destacou que
“não perdemos a identificação com os
valores da democracia nem abandonámos o espírito de coesão nacional que

Económica e Social do Pessoal Militar
Reformado e dos Antigos Combatentes
(ESARSU) da Jordânia e teve o apoio do
Governo e da Casa Real daquele país do
Médio Oriente.
O Secretário-Geral da ONU, M. Ban-KiMoon, enviou uma mensagem.
A ADFA não participou nesta Assem-

No dia 28 de Junho – 15h00

A cerimónia de descerramento de uma
placa evocativa dos 50 anos da passagem de muitos DFA pelo Hospital Militar
de Hamburgo, importante unidade de
saúde militar alemã, terá lugar no próximo dia 28 de Junho, pelas 15h00, nas
instalações do Hospital.
A deslocação para Hamburgo foi trabalhada entre a ADFA e a Agência MARIPOZA VIAGENS. O programa está disponível para um máximo de inscrições
de 35 pessoas.
Todos os transportes públicos em Hamburgo estão preparados para grandes
deficientes em cadeiras de rodas.
As reservas e qualquer questão sobre a
viagem, podem ser feitas para o seguinte contacto: MARIPOZA VIAGENS - Maria de Aires Pimenta - Av. da Liberdade,
110, 1º andar, 1269-046 LISBOA - Telemóvel 964 317 921 ou e-mail: geral@
maripozaviagens.pt.
A ADFA reuniu-se, em 25 de Abril, com a
Direção do Hospital Militar de Hamburgo, para discutir e acertar alguns detalhes da proposta da cerimónia.
O associado José Fernandes Costa, coordenador do projeto da colocação da
placa, residente na Alemanha, Carlos
Fanado, 3º Secretário da Direção Nacional, e Pedro de Macedo, intérprete
e amigo da ADFA, foram recebidos pelo
Brigadeiro-General Médico, Dr. Joachim
Hoitz, Diretor do Hospital Militar de

Hamburgo, e pelo Chefe da Administração do Hospital, Tenente-Coronel KarlHeinz Busche, numa reunião para ultimar os pormenores da cerimónia.
A delegação da ADFA foi informada
que a representação oficial alemã será
constituída pelo Major-General Inspetor
do Serviço de Saúde, pelo BrigadeiroGeneral Diretor do Hospital Militar de
Hamburgo, pelo Coronel Médico Diretor
do Serviço de Ortopedia e Cirurgia, pelo
Tenente Coronel Diretor do Serviço Administrativo “Controlling”, entre outras
pessoas a indicar posteriormente.
Portugal será oficialmente representado por um elemento do Ministério da
Defesa Nacional e por um elemento do
Ministério dos Negócios Estrangeiros
ainda a designar, pelo Presidente da
DN, José Arruda, pelo 3º secretário da
DN, Carlos Fanado, e outras pessoas a
indicar.
Destacam-se como convidados de honra, entre outros, Margret Traut, viúva do
Dr. Franz Traut, antigo diretor do Serviço
de Ortopedia, bem como o seu filho, Dr.
Ralf Traut, Frauke Maltusch, antiga fisioterapeuta, e Thomas Kirscher, antigo
massagista, que durante muitos anos
trataram muitos portugueses, Klaus
Vollmert, gerente da firma Rosenau,
que em 1966 era aprendiz de técnico
de próteses e ortóteses na firma Thiede e que mais tarde se transferiu com a
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Homenagem no Hospital Militar de Hamburgo

empresa Rudolf Müller para o recinto do
Hospital Militar e que continua a fazer
próteses para os deficientes de guerra
portugueses e muitos outros. Também
serão convidados de honra os filhos da
enfermeira Waltraud Beier, Oliver e Michael Beier Costa, como representantes
da sua mãe, que a maioria dos pacientes
portugueses conhecia como a Paulinha,
e Martin Rosenau, proprietário da Firma
Rosenau, directa sucessora da Firma
Rudolf Müller.
Em 1981, o Dr. Franz Traut, a fisioterapeuta Frauke Maltusch e outros elementos
ligados aos Deficientes das Forças Armadas Portugueses foram condecorados pelo então Chefe do Estado-Maior

do Exército, General Garcia dos Santos,
em cerimónia pública no Estado-Maior
do Exército.
Pela parte portuguesa, os convidados
de honra serão: Pedro de Macedo, durante muitos anos enfermeiro português, no Hospital Militar; um grupo de
antigos pacientes do Hospital Militar
diretamente ligado à ADFA e à Liga os
Combatentes e seus familiares; Isabel
Arnedo Campina, funcionária de muitos
anos da Caritas-Hamburgo, que sempre
apoiou os pacientes portugueses, no
Hospital Militar, e a Associação LusoHanseática de Hamburgo.
As autoridades militares alemãs estão a
dar grande relevo a esta cerimónia.
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Notícias
DIA DO COMBATENTE 2013

Cerimónias oficiais em homenagem aos combatentes

Secretário de Estado em
França
“Sei que a dívida da Pátria para com os
seus Combatentes jamais poderá ser
saldada”, afirmou o Secretário de Estado
Adjunto e da Defesa Nacional, Paulo Braga Lino, acrescentando que “os Combatentes sofrem, ainda, com dificuldades
na plena aplicação do estatuto a que
têm direito” e que “os sinais públicos de
reconhecimento nacional pelo contributo dos Combatentes devem ser claros e
devidamente assumidos”. O governante
falou assim durante a sua deslocação
a Richebourg/La Couture, em França,
para prestar homenagem aos soldados
portugueses que combateram na batalha de La Lys e que “constituiu um marco
relevante na Guerra de 14-18”.
Paulo Braga Lino sublinhou também nas
cerimónias do dia 13 de Abril, em França,
que hoje importa ter “como referência o
exemplo dos combatentes das trincheiras de La Lys, o seu sentido patriótico,
a sua coragem e a sua esperança” e
que, no âmbito destas comemorações,
é justo recordar “todos os Combatentes
que, em múltiplos e diversificados teatros, têm vindo a defender a Pátria que
é sua”.
Na sua alocução, o secretário de Estado referiu que, “ao ouvirmos o toque de
silêncio e o toque de alvorada, é com
profunda emoção que evocamos todos
os soldados portugueses que combateram em La Lys”, destacando que “foi a
coragem destes militares, a sua determinação, o seu sacrifício pelo bem da
Humanidade que permitiu a paz, a liberdade e a justiça na Europa e no Mundo,
no início do século XX”.

O governante acrescentou que ao homenagear os combatentes, “homenageamos, igualmente, os familiares de
todos os que aqui combateram, e que
sofreram diretamente com o destino
dos seus pais, filhos e maridos. Também
eles estiveram na frente de combate,
sofrendo com o destino das batalhas,
dos exércitos e dos soldados. Também
eles merecem o profundo respeito da
Nação”.

comemorações na Batalha
As cerimónias comemorativas do Dia do
Combatente realizaram-se no dia 06 de
abril, no Mosteiro Santa Maria da Vitória, na Batalha. Nesta data celebrou-se
o Dia do Combatente, a 77.ª Romagem
ao Túmulo do Soldado Desconhecido e
o 95.º Aniversário da Batalha de La Lys.
Depois da concentração dos convidados, deputações de Combatentes em
frente ao Mosteiro, teve lugar uma Missa de Sufrágio pelos Combatentes falecidos, presidida pelo Bispo das Forças
Armadas, Dom Januário Torgal Ferreira.
Prestadas de Honras Militares, foram
proferidas as alocuções do presidente
da Direção Central da Liga dos Combatentes, General Chito Rodrigues, e
do CEMGFA, General Luís Evangelista
Araújo que presidiu à cerimónia.
As Forças em Parada desfilaram perante as altas individualidades presentes,
entre as quais o Secretário de Estado
Adjunto e da Defesa Nacional, Paulo
Braga Lino. A ADFA esteve representada
pelo Presidente da DN, José Arruda.
As cerimónias prosseguiram no Museu
das Oferendas junto ao Livro de Ouro da
Liga dos Combatentes. Na Sala do Capí-

tulo o CEMGFA fez uma alocução junto
ao Túmulo do Soldado Desconhecido,
seguindo-se a deposição de coroas de
flores e o Hino Nacional.
As cerimónias culminaram num almoço-convívio no Regimento de Artilharia
de Leiria.
O General Chito Rodrigues dirigiu uma
palavra ao Bispo das Forças Armadas
e das Forças de Segurança, D. Januário Torgal Ferreira, que na ocasião ali
se encontrava pela última vez nessas
funções, recordando os 20 anos em
que participou em eventos na Batalha
e noutras cerimónias e no “apoio direto aos combatentes e suas famílias em
momentos difíceis”.
O Presidente da Liga dos Combatentes evocou todos os Combatentes que
deram o seu contributo em defesa da
Pátria, ao longo dos anos e em diversos
tipos de conflitos, deixando-lhes a sua
sentida homenagem.
O CEMGFA, General Luís Araújo, na sua
intervenção junto ao Túmulo do Soldado
Desconhecido, manifestou o seu “testemunho de profundo apreço aos meus
camaradas de armas, aqui presentes
que, como tantos outros que passaram pela instituição militar, têm, ao
longo dos anos, com notável dignidade,
exemplar patriotismo e elevado sentido
de missão, contribuído para que continuemos a afirmar Portugal”. Continuou
dizendo que “ao assinalarmos o Dia do
Combatente, junto ao Túmulo do Soldado Desconhecido e evocando a batalha
de La Lys, é meu dever trazer à memória
coletiva e recordar com saudade, todos
os que sacrificaram a vida ao serviço da
pátria, bem como aqueles que, no cum-

FOTOS FARINHO LOPES

primento escrupuloso do dever, foram
feridos, ficaram incapacitados ou foram
feitos prisioneiros, dando um exemplo
patriótico de dignidade e de disponibilidade para bem servir, atitude que
honra o nosso percurso histórico e que
nos impele a continuar a servir Portugal
com igual abnegação”.
Como Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas afirmou que
aquele é o melhor local para “me curvar
perante a força moral, a coragem e o
sacrifício do numeroso contingente de
combatentes que deram tudo, muitos a
própria vida, pela nossa pátria”.
“Ao serviço de Portugal, os militares
portugueses, com a energia que alimenta o esforço do dia-a-dia e os motiva “a fazer mais e melhor” na procura
constante, de serem sempre mais úteis
ao bem comum, têm-se assumido na
defesa dos superiores interesses nacionais, orgulhando-se de, continuamente,
fazer bem para servir bem, persistindo
em afirmar: “estamos prontos…onde e
quando necessário” por Portugal”, disse
o General.
Aos presentes, “muitos de vós, antigos
combatentes, vindos das mais diversas
partes do país, que lutaram nos diversos teatros de guerra para onde foram
projetados e que aqui se reúnem para
prestarem homenagem aos que morreram em nome de Portugal”, o General
CEMGFA dirigiu uma “saudação muito
especial, expressando a minha gratidão
pela vossa participação nesta cerimónia”, uma vez que “foi com homens como
vós, com honra e com dignidade, com
sacrifício, com coragem e com valentia,
que se fez e se continuou Portugal”.

ADFA - 40 ANOS

Recolha de depoimentos para o livro comemorativo
A comissão encarregada de organizar o livro comemorativo dos 40 anos da ADFA vem solicitar o testemunho dos associadso sobre acontecimentos presenciados ou vividos ao longo da vida da ADFA e da
sua vivência como deficiente militar e associado.
Damos em seguida uma relação dos temas sobre os
quais poderá prestar o seu depoimento, mas pode escolher outros que melhor se enquadrem nas suas memórias e que considere relevantes para a ilustração
da vida dos deficientes militares enquanto grupo.
Como objetivos desta iniciativa, a ADFA estabeleceu
os seguintes:
Conhecimento público do percurso de vida dos Deficientes das Forças Armadas (DFA); evidência da
exemplaridade histórica dos DFA; divulgação dos

esforços de integração social realizados pelos DFA;
Contributo dos DFA para a criação de uma sociedade
mais inclusiva.
Indicamos alguns temas sobre os quais poderão dar o
vosso testemunho: Acidente, evacuação, tratamento
hospitalar e juntas médicas. Reabilitação e integração familiar e profissional. Antecedentes da criação
da ADFA.
Criação da ADFA em Maio de 1974 e sua afirmação
inicial (reivindicações, lutas, ocupações, assembleias
gerais até à publicação do DL 43/76). Participação em
projetos e atividades da ADFA (reestruturações e revisões estatutárias, reabilitação, legislação, formação
escolar e profissional, atividades desportivas, culturais
e recreativas). Contributos da ADFA para o movimento

de deficientes (criação do SNR e do CRPG). Contributos das Delegações para a história da ADFA. A ADFA e a
FMAC e a cooperação com as associações congéneres
dos PALOP. Exemplos de sucesso e de fracasso na reabilitação funcional e profissional. A ADFA na atualidade
e perspetivas para o futuro. Outros temas
O seu depoimento deverá ser enviado a esta comissão até 30Jun2013, por correio, registo gravado ou
em suporte eletrónico para o seguinte e-mail: cdi@
adfa-portugal.com.
Relativamente à Declaração de Cedência de Direitos,
a mesma deverá ser endereçada digitalizada para o
endereço eletrónico referido ou em suporte de papel
para a seguinte direção: ADFA - A/C CDI, Av. Padre
Cruz – Edifício ADFA - 1600-560 LISBOA.
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Informação da Caixa Geral
de Aposentações

Notícias
Foto de António Lopes/MDN

HFAR – Urgências inauguradas

No dia 2 de abril foi inaugurado o serviço de urgência do novo Hospital das
Forças Armadas – Pólo de Lisboa pelo
Ministro da Defesa Nacional, Dr. José
Pedro Aguiar-Branco, no quadro da reforma da saúde militar em curso.
O Ministro declarou que “o novo Hospital das Forças Armadas estará a funcionar dentro do prazo e apontou-o como
um bom exemplo que a instituição militar dá num momento difícil”.
A instalação deste Pólo fez-se no espaço do antigo Hospital da Força Aérea,
no Lumiar, em Lisboa, prevista desde 5
de dezembro de 2011.
O Diretor do HFAR, General Silva Graça,
referiu que, durante a primeira semana
de abril, ficaram concluídas as trans-

ferências das unidades de serviço de
urgência do Hospital da Estrela, de cuidados intensivos, o bloco operatório, o
departamento de cirurgia, a unidade de
medicina transfusional e o serviço de
medicina dentária.
Até 30 de junho, estarão concluídas a
atualização dos sistemas de informação, a centralização dos serviços administrativos, a transferência de responsabilidade da lavandaria para o novo pólo
e as transferências de recursos das áreas de Anatomia Patológica, de Medicina
Física e Reabilitação. Segundo o que foi
noticiado na imprensa diária, o HFAR,
que deverá estar a funcionar em pleno
no verão de 2014, vai ter um custo de
16 milhões de euros.

Despacho n.º 5566/2013 aprova regulamento

MDN reforça tratamento
dos deficientes militares no HFAR
Foi aprovado o Regulamento Interno do Pólo de Lisboa do HFAR, através do Despacho n.º 5566/2013, proferido pelo Ministro da Defesa Nacional, que dispõe que
compete ao serviço de gestão de doentes, do HFAR, “assegurar o fornecimento de
ajudas técnicas ou material de apoio aos Deficientes das Forças Armadas, de acordo com a legislação em vigor.” (alínea t), do n.º 2, do art.º 30.º), em tempo útil.
A ADFA reputa de “relevante” a publicação deste despacho como “mais um garante
do exercício do direito à reabilitação e à assistência médica e protésica dos Deficientes Militares, devidamente consagrada em legislação específica”.

Comparticipação dos meios
de diagnóstico complementares
no âmbito da ADM
A ADFA contactou o Presidente do
Conselho Diretivo do Instituto de Ação
Social das Forças Armadas, TGEN Fialho da Rosa, tendo em consideração a
norma do n.º 2, do art.º 151.º, da L 66B/2012, de 31DEZ – OE2013 – que prevê a assunção integral pelo SNS, a partir de 01JUL2013, da comparticipação
com os “meios de diagnóstico complementares”, no âmbito da ADM, solicitando ao Presidente do IASFA informação
sobre o modo de implementação desta

norma em relação aos deficientes militares.
No ofício enviado, a ADFA mostrouse “convicta de que, à semelhança do
procedimento ocorrido para a implementação do n.º 1, do art.º 151.º, seja
devidamente salvaguardado o regime
específico aplicável aos deficientes militares e familiares, nomeadamente DL
43/76, de 20JAN, L 26/2009, de 18JUN
e PRT 1034/2009, de 11SET, e seus familiares”.

Presidente do IASFA
visita a ADFA

Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Ação Social das Forças Armadas,
TGEN Fialho da Rosa, visitou a ADFA no dia 22 de abril.
No encontro falou-se da saúde militar e sobre a comparticipação dos meios complementares de diagnóstico e sua aplicação aos deficientes militares.
A ADFA realça o reconhecimento manifestado pelo General Fialho da Rosa quanto
às questões dos deficientes militares.
No Livro de Honra da Associação o General Fialho da Rosa inscreveu algumas palavras que o ELO reproduz: “Viver, partilhando riscos, fez deficientes nos militares
das Forças Armadas, hoje bons intérpretes dos valores humanos e da amizade,
ainda eu pugnando, justamente, pelo reconhecimento das penalizações físicas,
psicológicas e sociais sofridas”.

Na sequência de informação solicitada
pela ADFA à Caixa Geral de Aposentações (CGA), sobre a aplicação do DL
296/2009, de 14OUT, e do Despacho
n.º 547/2012-XIX, de 02NOV, do SEAF,
a Associação divulgou às Delegações o
seguinte:
1 – DL 296/2009: a CGA informa que
no mês de abril procedeu ao pagamento dos “retroativos” relativos ao ano de
2012.
Quanto aos anos de 2010 e 2011, os
“retroativos” serão processados no
decorrer do ano de 2013, em meses a
confirmar.
2 – Despacho 547/2012-XIX, de 02NOV,
do SEAF: a CGA informa que no próximo mês de maio “vai ser possível pa-

gar corretamente aos pensionistas de
invalidez (militares do serviço militar
obrigatório), …, com os devidos acertos
de IRS, desde 2013-01-01” e no “mês
de junho serão enviadas, ..., as declarações retificativas de IRS respeitantes
aos anos de 2009 a 2012”. Mais informa
que está previsto para o mês de junho
“o tratamento dos casos de reforma
extraordinária (militares dos quadros
permanentes), …, a quem, na vida ativa foi atribuído grau de desvalorização,
relacionado com acidente ou doença
profissional.”
A ADFA congratula-se com a informação recebida e destaca o empenho do
Diretor Central da CGA, Serafim Amorim.

Reunião com o General CEME
FOTO DR

A Associação foi recebida pelo General
CEME, Pina Monteiro, no âmbito das
suas relações com a Instituição Militar.
Na reunião estiveram com o presidente
José Arruda, os presidentes das Delegações de Lisboa, Francisco Janeiro, e
de Famalicão, Anquises Carvalho (também representante do Museu da Guerra
Colonial).
A ADFA abordou questões relacionadas
com a tramitação processual na qualificação como DFA, solicitando a intervenção do CEME para abreviar este
processo burocrático.
Foi também solicitado material para o
Museu da Guerra Colonial, uma vez que
a sua exposição e acervo permanente
poderiam, com as cedências futuras,

ser ampliados e melhorados, em prol do
testemunho que a ADFA e o Museu da
Guerra Colonial pretendem fazer evoluir.
O 3º secretário da DN, Carlos Fanado,
expôs o evento a realizar no Hospital Militar de Hamburgo, com o descerramento de uma placa comemorativa dos 50
anos da passagem dos DFA por aquela
unidade de saúde militar alemã.
Sobre o DL 296/09, 14OUT (atualização de pensões), a ADFA solicitou informação sobre o critério de aplicação
daquele diploma e o General indicou
um interlocutor para tratamento dessa
questão.
A ADFA realça o empenho do General
CEME no acompanhamento das questões apresentadas.

Tomada de Posse
dos Órgãos da FPDD
O Auditório Jorge Maurício, na Sede Nacional da ADFA, em Lisboa, foi o local
onde decorreu a cerimónia de Tomada
de Posse dos Órgãos Sociais da Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência (FPDD), no dia 4 de
abril.
José Carlos Pavoeiro, que também é
associado e já foi dirigente da ADFA tomou posse como Presidente da Direção,
numa cerimónia em que esteve presente o Secretário de Estado da Juventude
e Desporto, Dr. Alexandre Mestre, bem
como os antigos presidentes de anteriores Direções daquela instituição que a
ADFA também ajudou a crescer.
Carlos Noivo, também associado da
ADFA, também tomou posse, como Presidente da Assembleia-Geral da FPDD.
Num evento em que a emoção foi patente nas diversas intervenções, o Secretário de Estado Alexandre Mestre congratulou-se por poder participar num
evento que reforça a participação dos
cidadãos portadores de deficiência no
mundo do Desporto.

FOTO FARINHO LOPES

“Temos que trabalhar em conjunto para
definir estratégias e o Governo conta
com a experiência das Associações e da
Federação”, sublinhou o governante.
José Pavoeiro realçou que a presença de
tantas individualidades ligadas ao desporto e à deficiência é a evidência de que
“estamos vivos e atuantes, num tempo
de arregaçar as mangas e de trabalhar”,
cumprimentando os atletas paralímpicos e antigos presidentes presentes na
cerimónia.
No evento foram ainda entregues diplomas aos associados honorários e aos
associados de mérito.
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Saúde e Bem-estar
Hipertensão – “assassina silenciosa”
A Hipertensão Arterial (HTA) é uma
doença crónica em que a pressão sanguínea se encontra constantemente
elevada.
O valor da pressão arterial (PA) é representado por PA sistólica e PA diastólica, sendo os valores de referência
apresentados no quadro abaixo.
Geralmente, esta doença não apresenta sintomas, daí ser chamada de
“assassina silenciosa” e quando não é
tratada, verificam-se danos nas artérias e órgãos vitais, estando por isso
associada a um maior risco de doenças
cardiovasculares (DCV), em particular,
acidente vascular cerebral.
São fatores de risco para a HTA os hábitos alimentares desadequados: pelo
consumo excessivo de sal e bebidas alcoólicas e pelo baixo consumo de frutos, hortaliças e legumes.

O sedentarismo, a obesidade, o
tabagismo, a idade, a diabetes e
a hereditariedade são também
fatores de risco a considerar.
Tendo em conta os principais fatores
de risco, a alimentação adequada representa uma das chaves prevenir ou
ajudar no tratamento. As recomendações passam por uma alimentação diária equilibrada que garanta:
- Ingestão adequada de frutos, hortícolas (cerca de 400 g) e de lacticínios;
- Moderação de cereais (pão, broa, arroz, massa), pescado, aves e frutos secos;
- Limitação de carnes vermelhas, doces e produtos açucarados;
- Pobreza em gordura (preferir o azeite)
e produtos ricos em gordura (enchidos,
fritos …)

Tabela 1: Classificação da pressão arterial
PA sistólica (mmHg)
Normal

PA diastólica (mmHg)

< 120

E

Pré-hipertensão

120 - 139

Ou

80-89

Hipertensão grau I

140 - 159

Ou

90-99

Hipertensão grau II

>= 160

Ou

>= 100

- Restrição do consumo de sal e de alimentos salgados (salgadinhos, fumados, conservas, refeições congeladas,
caldos …). Para substituir o sal como
tempero, utilizar especiarias (açafrão,
caril, tomilho…), ervas aromáticas (salsa, coentros, louro …), limão, vinagre.
Recorrer a marinadas sempre que possível;
- Moderação de bebidas alcoólicas (2
copos de vinho para homens e 1 copo
de vinho para mulheres).

< 80

Quer na prevenção quer no tratamento, é essencial que se pratique exercício físico regularmente, de preferência
todos os dias, e se atinja e mantenha
um peso saudável ao longo do tempo.
Hábitos de vida saudáveis contribuem
para manter a PA normal e diminuir o
risco de DCV.

Ângela Henriques
Nutricionista da Delegação do Porto

Cidadãos informados em plena cidadania
Sendo 2013 o Ano Europeu dos Cidadãos faz todo o
sentido falar de direitos e falar de direitos é contribuir
para o exercício de uma cidadania ativa: cidadãos informados são cidadãos responsáveis pela gestão da
sua própria vida.
O envelhecimento é um processo natural, sujeito a mudanças físicas, psicológicas, sociais e que consequentemente podem levar a enfrentar perdas, diminuição
do nível de saúde e diversas situações desfavoráveis
não controláveis. Neste contexto é essencial encontrar o apoio na família, na vizinhança, nos amigos e nas
instituições.
Apesar das limitações e/ou incapacidades, as pessoas idosas devem ser vistas como pessoas válidas, por
isso, é muito importante que ter consciência da necessidade de procurar-se uma solução para manter o seu
bem-estar físico, emocional e material.
Existem vários equipamentos e respostas sociais que
têm como objectivo melhorar a qualidade de vida da
pessoa idosa, por isso, a resposta deve ser a mais adequada, de acordo com a vontade e a necessidade.
Segundo o Guia dos Direitos das Pessoas Idosas, as
respostas sociais apoiadas pelo Instituto da Segurança Social são desenvolvidas por Instituições Privadas

com Fins Lucrativos ou por Instituições Particulares
de Solidariedade Social (IPSS) ou equiparadas, como
Santas Casas da Misericórdia, Centros Sociais e Paroquiais, Cooperativas, Casas do Povo, entre outras.
Em função das necessidades e do grau de autonomia da pessoa existem vários tipos de respostas,
nomeadamente:
Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) - Equipa de profissionais que vão a casa das pessoas e ajudam a limpar
a casa, levam comida pronta ou fazem as refeições na
sua própria casa, tratam das roupas, cuidam da higiene
pessoal e fazem pequenas reparações na habitação.
Centro de Dia - Locais que funcionam durante o dia e
que prestam serviços que satisfazem necessidades
básicas, promovem a animação e ajudam a manter as
pessoas idosas no seu meio social e familiar.
Acolhimento Familiar para pessoas idosas - Alojamento temporário ou permanente de pessoas idosas em
casa de famílias capazes de lhes proporcionar um ambiente estável e seguro, quando não possam ficar em
suas casas.
Lar de idosos - Alojamento colectivo, temporário ou
permanente, para pessoas idosas em situação de risco de perda da sua independência ou autonomia.

Residências - Apartamentos com alojamento temporário ou permanente e com espaços e/ou serviços de
utilização comum, para pessoas idosas com autonomia, com vista a garantir uma vida confortável num
ambiente calmo e humanizado.
Importa ainda referir as actividades das Universidades
Seniores, o Cartão do Idoso (Autarquias e Juntas de
Freguesia), o Turismo Sénior – Inatel.
Ao nível dos cuidados de saúde temos a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) que
é constituída por um conjunto de instituições, públicas ou privadas, que prestam cuidados continuados
de saúde e de apoio social a pessoas em situação de
dependência, tanto na sua casa como em instalações
próprias.
Sempre que necessário procure apoio junto das Delegações e da Sede Nacional. O importante é promover
a sua autonomia e participação na sociedade como
cidadão de plenos direitos, independentemente das
suas limitações e/ou incapacidades.

Edite Machado Ribeiro
Serviço de Ação Social Nacional

Departamento de Desenvolvimento Social da CML
promove Serviço de Teleassistência
Está a ser divulgado o Serviço de Teleassistência, promovido pelo Departamento de Desenvolvimento Social
da Câmara Municipal de Lisboa (CML).
Este serviço tem como finalidade promover a autonomia da população idosa ou com incapacidade, proporcionando uma resposta imediata 24h por dia, 365 dias
por ano.
O serviço resulta da parceria protocolada entre a autarquia lisboeta e a Fundação PT.
Este serviço é operacionalizado através da disponibilização aos respetivos beneficiários, sem quaisquer en-

cargos, de um equipamento telefónico com capacidade
de efetuar, de forma simplificada, uma ligação para a
Sala de Operações Conjuntas (SALOC) da Câmara Municipal de Lisboa, que integra os serviços da Proteção
Civil, do Regimento de Sapadores de Bombeiros e Polícia Municipal, garantindo-se o atendimento personalizado e o auxílio imediato em situações de emergência.
Podem beneficiar do Serviço de Teleassistência os munícipes da cidade de Lisboa com idade igual ou superior
a 65 anos, desde que com rendimentos iguais ou inferiores ao valor do Salário Mínimo Nacional, per capita.

NORMÉDICA e AJUTEC
A EXPONOR organiza, de 9 a 12 de maio, dois eventos simultâneos para a apresentação das suas novidades aos profissionais dos sectores da saúde, da reabilitação
e ajudas técnicas que já são tradição para quem pretende estar atualizado nestas
matérias: NORMÉDICA e AJUTEC.
Os certames que a Feira Internacional do Porto acolhe em maio têm em agenda
várias iniciativas e reflexões sobre temáticas atuais e importantes para as áreas da
saúde e reabilitação.
A NORMÉDICA – Feira da Saúde é um certame que já realiza a sua 13.ª edição.
A AJUTEC - 14.ª Feira Internacional de Tecnologias de Apoio para Necessidades Especiais é, a cada dois anos, um evento que evidencia as tecnologias de apoio e soluções
inclusivas. Os certames expõem equipamentos, produtos e serviços representativos
dos últimos avanços técnicos, científicos e industriais no setor, desdobrando-se em
várias iniciativas complementares para renovar o debate e a reflexão em torno das temáticas mais atuais e importantes nestas áreas.

Poderão ainda ser beneficiários deste serviço munícipes portadores de deficiência ou doença crónica determinante de incapacidade, se esta for igual ou superior a
60% e desde que com rendimentos iguais ou inferiores
ao valor do Salário Mínimo Nacional, per capita.
O Serviço de Teleassistência é gratuito, implicando apenas a disponibilidade de linha telefónica da rede fixa,
na residência do requerente. Para mais informações
poderá ser contactado o Núcleo Envelhecimento ou o
Núcleo Deficiência através dos telefones 21 798 84 31 e
21 798 91 08, respetivamente.

Sessão de Abertura da Campanha
Pirilampo Mágico 2013
A Campanha de 2013 do Pirilampo Mágico inicia-se com a Sessão de Abertura no próximo dia 13 de Maio, presidida
pela Primeira Dama, Dr.ª Maria Cavaco
Silva.
A iniciativa é da FENACERCI e da Antena 1 e vai ter lugar em Lisboa, no Navio
Cruzeiro MSC Opera – Terminal de Passageiros de Santa Apolónia, incluindo
almoço e possibilidade de visita ao navio.
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Escrevem os Associados
Adeus

D.R.

Ao ELO

Por ser um assunto que afecta muitos antigos combatentes com processos pendentes de qualiﬁcação como DFA, e também muitos dos nossos associados, resolvemos trazer às páginas do ELO o “adeus ao n/ camarada ex-furriel miliciano
José Albano Pimentel Tavares”.
Faleceu no dia 12 de Abril de 2013, nos Açores, com 64 anos de idade e enfrentou
uma doença psicológica, logo que passou à disponibilidade, passados 24 meses
de comissão na Província de Moçambique.
Não obstante a doença psicológica se ter agravado, outras complicações físicas
o afectaram.
Nestes últimos dez anos ﬁcou dependente de terceiros e honras para a sua esposa, que sempre soube tratá-lo de uma forma carinhosa e sublime.
Há um processo em curso, para ser considerado DFA, mas não foi ainda concluído.
Pensamos e seria muito justo a sua aprovação.
É com muita mágoa que recebemos esta perda de um grande amigo e, onde quer
que esteja, nunca o esqueceremos.
Apresentamos condolências a toda a família.

João Mangana, associado 2019
Mário Dias, associado 716
Sangue Suor e Lágrimas. Sonhos desfeitos. Vidas Perdidas. Corações destroçados.
O ﬁm de tudo para muitos, em lentas agonias. O local onde nem os deuses nem o
diabo se atreviam a entrar. Apenas e só o sofrimento, a dor, a angústia e quantas
vezes o desejo de uma morte que tardava em chegar É tudo isto e muito mais se
encerra dentro destas paredes do Hospital Militar de Bissau.
Quero expressar aqui a minha gratidão para todos, HOMENS e MULHERES que
aqui prestaram serviço, porque o realizaram o melhor que puderam e sabiam, com
sentido de responsabilidade, com respeito e carinho.A todos o meu obrigado...

– CONVÍVIO DE CAMARADAS DE ARMAS –
Convívio conjunto da 3ª. Companhia e C.C.S. pertencentes ao
BAT. CAÇ. 5010/74-Angola no dia 1 de Junho, em Leiria.
Contactos: Azevedo 936 243 332/252 086 084 ou Mendes
– 214 363 968/966 033 491.

Fernando Sousa, associado n.º 210
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Associação dos Deficientes das Forças Armadas

Notícias

foto presidência da república

nanças do Governo Regional dos Açores,
em 1984.
Em 1988 foi nomeada Diretora Regional dos Transportes e Comunicações,
na Secretaria Regional da Economia
do Governo Regional dos Açores e, em
1991, assumiu as funções de Administradora da Empresa de Eletricidade dos
Açores.
Em Junho de 1994, tornou-se Presidente
do Conselho de Administração da SATA
Air Açores (até 1995).
Integrou o Governo Regional dos Açores,
na pasta de Secretária Regional das Finanças e Administração Pública, e em
2001 foi eleita Presidente da Câmara
Municipal de Ponta Delgada, tendo sido
reeleita em 2005.
A ADFA saudou e cumprimentou a governante pela nomeação e tomada de
posse como Secretária de Estado Adjunta e da Defesa Nacional do XIX Governo Constitucional, revelando-se a

Associação “convicta da profunda solidariedade que V. Ex.ª nutre pela causa e
pelo processo de inclusão e reabilitação
dos Deficientes Militares, num quadro
de diálogo e cooperação ativa com esta
Instituição, que na sua qualidade de Organização Não Governamental (ONG),
tem consciência, que só no respeito pelas Instituições Democráticas se podem
alcançar as reparações morais e materiais devidas aos Deficientes das Forças
Armadas”.

Paulo Braga Lino cessa funções como SEADN

Reconhecimento da ADFA
FOTOS FARINHO LOPES

A ADFA tomou conhecimento que o Dr.
Paulo Braga Lino cessaria funções como
Secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional, do XIX Governo Constitucional, cargo que assumiu em 2011. A
Associação manifestou ao governante
cessante “reconhecimento pelo empenho e solidariedade que dedicou às
várias matérias do processo de reabilitação e inclusão social dos Deficientes
Militares”.
“Estamos convictos de que as expetativas e vontade política manifestadas por
V. Ex.ª concorreram e concorrerão para
a garantia e qualidade de vida de todos
aqueles que no cumprimento do serviço militar obrigatório se deficientaram
ao serviço de Portugal, durante o período da Guerra Colonial (1961/1975)”,
sublinhou a ADFA.
Na última audiência que a ADFA teve
com o Dr. Paulo Braga Lino, em 16 de
abril, foi feito um ponto de situação so-

14 de Maio
de 2013
A Associação dos Deficientes das
Forças Armadas vai comemorar o
seu 39º Aniversário com uma Sessão Solene Comemorativa presidida pelo Ministro da Defesa Nacional, Dr. José Pedro Aguiar-Branco,
no dia 14 de Maio, às 15h00, na
Sede Nacional, em Lisboa.
O ELO apresenta o programa da
celebração.

PROGRAMA
14h30 – C
 hegada dos Convidados
14h50 – C
 hegada de Sua Excelência, o Ministro da Defesa
Nacional – Dr. José Pedro
Aguiar-Branco
15h00 – I nício da Sessão Solene
Comemorativa:
Apresentação de Boas
Vindas pelo Presidente
da Mesa da AssembleiaGeral da ADFA – Dr. Joaquim Mano Póvoas
Momento Cultural (Evocação do Inicio do Quadragésimo Aniversário da
ADFA)

bre os projetos do CAI Porto e da Quinta
das Camélias, em Lisboa, informando a
ADFA que, quanto ao CAIP, já foi apresentado o estudo sobre esta matéria e
que, sobre a Quinta das Camélias, estão
a ser feitos contactos com entidades
como a Fundação Montepio, a Compa-

nhia Fidelidade e com a EPUL, no âmbito desse projeto. Sobre a preparação da
AGNO, a ADFA reiterou que os direitos
dos deficientes militares devem ser reconhecidos e tratados e que continuam
“em cima da mesa, apesar do quadro
económico atual”.

Hospital das Forças Armadas

Atraso no fornecimento de Próteses e Silicones
A ADFA enviou um ofício ao Diretor do
Hospital das Forças Armadas (HFAR),
Major-General António Manuel Netas
Silva Graça, devido ao atraso no fornecimento de próteses e silicones naquela
unidade de saúde militar, dando conhecimento desse documento ao Ministro
da Defesa Nacional e à Secretária de
Estado Adjunta e da Defesa Nacional.
Na sequência da audiência que o Diretor do HFAR concedeu, em 12 de Abril,
a ADFA foi informada que “o atraso no
fornecimento de próteses só se devia a
questões meramente administrativas,
tendo sido garantido que todas as situ-

Os textos assinados não reproduzem necessariamente as posições da
ADFA ou da Direcção do ELO, sendo da responsabilidade dos seus autores,
assim como é da responsabilidade das direcções das Delegações o
conteúdo dos respectivos espaços.

Comemoração
do 39.º Aniversário
da ADFA

Nova Secretária de Estado Adjunta
e da Defesa Nacional tomou posse
O Presidente da República deu posse
à nova Secretária de Estado Adjunta e
da Defesa Nacional, Dr.ª Berta Cabral,
numa cerimónia que decorreu no dia
22 de abril, no Palácio de Belém, em
Lisboa.
Também foram empossados os novos
secretários de Estado Francisco de Almeida Leite (Negócios Estrangeiros e da
Cooperação), Fernando Alexandre (Adjunto do Ministro da Administração Interna), António Leitão Amaro (Administração Local), e Manuel Castro Almeida
(Desenvolvimento Regional).
Berta Cabral é natural de Ponta Delgada,
Açores, e licenciou-se em Finanças pelo
Instituto Superior de Economia da Universidade Técnica de Lisboa em 1975.
Foi Técnica Superior da Junta Nacional
de Produtos Pecuários, no Ministério da
Agricultura, em Lisboa, até 1980. Assumiu as funções de Diretora Regional do
Tesouro, na Secretaria Regional das Fi-

ColaboRADORES MCBastos, Nuno Santa Clara e Victor Sengo
correspondentes Paulo Teves (Açores), Domingos Seca
(Bragança), João Carmona (Castelo Branco), José Girão (Coimbra),
Manuel Branco (Évora), Anquises Carvalho (Famalicão), José Rufino
(Faro), Francisco Janeiro (Lisboa), João Nobre (Madeira), Abel Fortuna
(Porto), José Faria (Setúbal) e João Gonçalves (Viseu)
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ações ficariam resolvidas no prazo de
30 dias e que seriam agilizados todos
os procedimentos para uma resposta
célere aos associados que se encontravam em condição clínica e psicológica
mais grave”.
A ADFA entende que “é injustificável
que os Deficientes Militares tenham que
aguardar meses por um bem essencial
e imprescindível para assegurar as suas
necessidades básicas, pondo em causa
a sua saúde física, psicológica e de reabilitação”, apesar de ter conhecimento
“de todas as diligências já efetuadas
pelo HFAR”.

A Associação referiu que está a ser
“confrontada, diariamente, com a indignação e a revolta dos nossos associados por toda esta situação intolerável”.
Na audiência em que recebeu a ADFA,
o Diretor do HFAR manifestou a sua
compreensão para com as pretensões da Associação, que solicitou o
tratamento urgente das situações
que carecem de intervenção mais
premente.
A ADFA deixa uma nota de confiança
aos associados que, em caso de dúvida,
devem contactar a Associação.

Declamação do Poema –
“No Cais do Desespero“,
pelo autor e associado
fundador da ADFA, Coronel António Guerreiro
Calvinho
15h30 – C
 onferência “Os Deficientes Militares como
Cidadãos de Corpo Inteiro”, pelo Professor Doutor
António Sampaio da Nóvoa
16h30 – Intervenção de Sua Excelência o Senhor General
António Ramalho Eanes,
em saudação ao início do
40º Aniversário da ADFA
16h45 – I ntervenção do Presidente da Direção Nacional da
ADFA, Comendador José
Eduardo Gaspar Arruda
17h00 – I ntervenção de Sua Excelência, o Ministro da Defesa Nacional – Dr. José
Pedro Aguiar-Branco
Após a Sessão Solene será servido um Porto de Honra Comemorativo no Restaurante da Sede Nacional da ADFA.

