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NOVEMBRO DEVE TRAZER-NOS EMOÇÕES
E SENTIMENTOS FORTES E POSITIVOS.
NA BELA DATA DE 23 DE NOVEMBRO DE
1974 ABRIMOS AS PORTAS DO PALÁCIO
DA INDEPENDÊNCIA; NAQUELE MESMO
DIA EDITÁMOS O NÚMERO ZERO DO
NOSSO ELO, ONDE TODOS OS MESES,
DESDE HÁ 39 ANOS, GRAVAMOS A NOSSA
MENSAGEM. NESSA DATA, REALIZÁMOS
A PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO PÚBLICA,
ONDE AFIRMÁMOS A NOSSA CONDIÇÃO
DE DEFICIENTES DAS FORÇAS ARMADAS,
EXIGINDO A REPARAÇÃO DOS NOSSOS
DANOS, PROVOCADOS PELA PARTICIPAÇÃO
DIRETA NA GUERRA COLONIAL.
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PARA A CONSOLIDAÇÃO DOS DIREITOS DOS DEFICIENTES MILITARES NO HFAR
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Livros

Associados Falecidos
por José Diniz

O ELO APRESENTA SENTIDAS
CONDOLÊNCIAS ÀS FAMÍLIAS ENLUTADAS

AUGUSTO LEAL ANDRADE
Associado 12314, natural e residente na
freguesia de Modelos do concelho de Paços de
Ferreira. Serviu na CCaç 3533 do BCaç 3875
em Angola. Faleceu no dia 20 de Outubro de
2012 com 62 anos.

MANUEL DIAS FERREIRA
Associado 3659, natural da freguesia de Cambres do concelho de Lamego, residente na freguesia e concelho de Lamego. Serviu na CCaç
2728 em Moçambique. Faleceu no dia 26 de
Julho de 2013 com 64 anos.

NELSON ALMEIDA MATOS
Associado 13961, natural da freguesia de Serrazes do concelho de S. Pedro do Sul, residente na freguesia de S. Domingos de Benﬁca do
concelho de Lisboa. Serviu em Angola. Faleceu
no dia 26 de Março de 2013 com 81 anos.

ANTÓNIO JOSÉ AMARAL
Associado 15209, natural da freguesia de Santa Cruz do concelho de Coimbra, residente na
freguesia de Eiras do mesmo concelho. Serviu
na 2.ª Companhia do Batalhão de Caçadores
Pára-quedistas n.º 32 em Moçambique. Faleceu no dia 28 de Julho de 2013 com 64 anos.

RUI FERREIRA SANTOS
Associado 13018, natural e residente na freguesia e concelho de Torres Vedras. Serviu em
várias Unidades mobilizadas cumprindo três
comissões: uma em Angola e duas na Guiné.
Faleceu no dia 26 de Maio de 2013 com 84
anos.

MÁRIO VICTORINO QUARESMA
Associado 15818, natural e residente na freguesia de Coja do concelho de Arganil. Serviu
na CCaç 808 em Moçambique. Faleceu no dia
31 de Agosto de 2013 com 70 anos.

GUERRA COLONIAL
Autor: Carlos Sobral
Edição do autor

É um pequeno caderno onde o autor, de
forma simples e despretensiosa, relata o
que foram as suas vivências na Guerra
Colonial, no teatro de operações de Angola. A linguagem coloquial que utiliza
leva-o a escrever conforme fala, o que
torna interessante a narração, como se
fosse um avô a contar aos netos a história da sua ida à guerra.
Esta forma franca e ingénua de falar,
escrevendo, prende o leitor ao texto e
até os muitos erros de ortograﬁa quase
passam despercebidos. No entanto, o
autor, ao decidir pôr em letra de forma
estas suas memórias, devia ter cuidado
mais o aspecto formal da escrita e pedir a alguém que ﬁzesse uma revisão ao
trabalho.

DO VERBO E DA LUZ

Autores: Jerónimo Nogueira, Guilherme
Duarte, Luís Graça
Edição: Edições Colibri, Lisboa, Setembro de 2012
Como se diz no prefácio, esta pequena
obra de poesia é “um tango de emoções,
uma dança tripartida entre poemas e fotos, signos e luzes, sombras e poentes,
mares e pessoas a povoar as páginas do
livro.”
E como tomou forma este livro? “A. Guilherme Duarte já tinha as fotos. Jerónimo Nogueira e Luís Graça já tinham os
poemas. Juntar textos e fotos foi um
exercício em demanda de uma coerência criativa, sem cortar a raiz das autonomias pessoais. Uma tentativa sempre
dialogada de fundir num mesmo corpo o
que encerrava textos e fotos tão dispersos entre si.”
E assim temos uma obra de arte resultante de outros dois momentos de
criação artística: a criação poética e a
criação fotográﬁca. E tanto os poemas
como as imagens que os ilustram estão
carregados de expressão simbólica, ao
ponto de não sabermos bem qual destas
duas dimensões da linguagem é a mais
forte.

MANUEL DOMINGOS JESUS ANDRADE
Associado 6409, natural da freguesia de Rio
Tinto do concelho de Gondomar, residente na
freguesia e concelho de Amarante. Serviu no
Batalhão de Caçadores Pára-quedistas 31 em
Moçambique. Faleceu no dia 10 de Junho de
2013 com 68 anos.
ANTÓNIO HENRIQUES MORÃO
Associado 12338, natural e residente na freguesia e concelho de Belmonte. Serviu na
CCaç 1785 do BCaç 1931 em Angola. Faleceu
no dia 11 de Junho de 2013 com 68 anos.

JOÃO FIRMINO NEVES GUIA
Associado 14223, natural e residente na freguesia de Algoz do concelho de Silves. Serviu
no Pelotão de Morteiros 33 em Angola. Faleceu
no dia 16 de Julho de 2013 com 72 anos.

CARLOS DE JESUS CAMPOS
Associado 5720, natural da freguesia de Gião
do concelho de Vila do Conde, residente na freguesia de Canidelo do mesmo concelho. Serviu no Regimento de Infantaria 10 (Aveiro). Faleceu no dia 25 de Julho de 2013 com 70 anos.
JOÃO SOARES SÁ ALMEIDA
Associado 5063, natural e residente na freguesia de Alcáçovas do concelho de Elvas. Serviu
no BCav 2868 na Guiné. Faleceu no dia 25 de
Julho de 2013 com 76 anos.

JOSÉ FERNANDO GOMES ARAÚJO
Associado 7296, natural da freguesia de S.
Martinho de Bougado do concelho de Santo
Tirso, residente na freguesia de Massarelos do
concelho do Porto. Serviu em várias Unidades
mobilizadas durante três comissões: duas em
Moçambique e uma em Angola. Faleceu no dia
27 de Agosto de 2013 com 80 anos.
ANTÓNIO ABREU VELOSA
Associado 5701, natural e residente na freguesia de Porto da Cruz do concelho de Machico.
Serviu na 2.ª Companhia do Batalhão de Caçadores 18 em Moçambique. Faleceu no dia 20
de Setembro de 2013 com 61 anos.
EDUARDO ALBERTO MENESES MIRANDA
Associado 13505, natural da freguesia de
Chicuma do concelho de Ganda (Angola), residente na freguesia de Almancil do concelho
de Loulé. Serviu na Academia Militar. Faleceu
no dia 24 de Setembro de 2013 com 51 anos.
MANUEL SANTOS ABREU
Associado 13436, natural e residente na freguesia e concelho de Machico. Serviu na CCaç
2423 em Moçambique. Faleceu no dia 30 de
Setembro de 2013 com 66 anos.

VITALINO AUGUSTO FRANCISCO CURTO
Associado 2094, natural da freguesia de Covão do Lobo do concelho de Vagos, residente
na freguesia de Febres do concelho de Cantanhede. Serviu na CArt 2643 do BArt 2900 em
Angola. Faleceu no dia 10 de Outubro de 2013
com 64 anos.

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

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

JORGE FERNANDO MOREIRA MATOS SILVA
JOSÉ MATEUS NUNES
FLORISA AUGUSTA PACHECO CARDOSO
ARLINDO MAIA AUGUSTO
JOSÉ MARIA ALMEIDA
MANUEL ROCHA CASQUEIRA
ANTÓNIO CONCEIÇÃO ANDRADE
ANTÓNIO MANUEL ALMEIDA

GUILHERMINA MARTINS RAMOS CASTRO
MARIA ELISABETE ALMEIDA FERNANDES GUERRA
JOSÉ FERNANDES SANTOS
HERMÍNIA MARIA GAGO FIDALGO
MARIA LUCINDA MATOS SILVA PEREIRA
DULCE MARQUES SANTOS OLIVEIRA
MARIA ALICE MARQUES FERREIRA PEREIRA
IDA MARIA VIEIRA SANTOS GUIA
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Editorial

MC Bastos

Pela Direcção Nacional

Episódios
A Pedreira
Parámos e o furriel disse:
– Mantenham-se em formação com as armas em posição de fogo até novas ordens.
E eu a pensar “Este gajo está com medo de quê, isto não
é só para proteger uns pretos a partir pedra? Queres ver
que logo no primeiro dia vamos ter porrada.”
Não sei porque me veio isto agora à ideia aqui no meio do
areal da Costa Nova, tantos anos depois. A Zulmira lá em
cima na barraca e eu a passear junto ao mar.
Porque me incomoda o mar tão calmo? Porque me dá a
ideia que algo se prepara em segredo por detrás desta
calma toda? As pessoas ao longe, onde o mar é mais fundo a nadarem numa algazarra de festa mas eu a sentir a
calma das águas e a pensar “Aqui há coisa”.
O furriel inquieto a olhar para os pretos a partir pedra no
fundo da pedreira e eu a pensar “Aqui há coisa, então nós
viemos só para proteger estes gajos e o furriel tão nervoso?”
Daí a nada o furriel a dizer entre dentes “Filho da puta”, e
eu olhei para baixo e perguntei:
– Ó furriel, há azar?
Mas ele não tirava os olhos dos pretos a partirem pedra,
e nisto, lá em baixo, um branco com uma vara a bater
num preto, e o furriel:
– Filho da puta!
Porque não me saem estas coisas da cabeça? Ao tempo que isto lá vai. Eu bem caminho pela beira-mar fora a
ver se se me limpam as ideias – agora as pessoas como
moscas ao longe, e o mar tão calmo a fazer-me impressão.
Mas estas coisas vão e voltam de novo como a maré que
traz uma espuma meio amarelada até aos meus pés e
depois a leva de volta. Um metro para cá, um metro para
lá, numa calma que me irrita.
Na minha cabeça, uma porta a bater, e a minha mãe:
– Ó Zé deixaste a porta aberta!
E eu a voltar para trás com o saco de batatas às costas
para fechar a porta da adega, tão calmo como o mar
hoje.
A voz da minha mãe, mesmo zangada nunca me irritava.
Na minha cabeça a porta da adega a bater de novo, mas
agora em vez da voz da minha mãe, o furriel:
– Filho da puta!
Tudo misturado, tudo ao mesmo tempo a fazer-me confusão. Achei que se viesse caminhar onde a areia é dura,
não a seca onde enterramos os pés, nem a que está debaixo de água, onde nos afundamos, mas aquela faixa
de areia entre o mar e a praia, aquele meio-termo onde
podemos caminhar como se fosse em terra ﬁrme, enﬁm,
achei que me acalmasse. Mas não, só imagino toda a raiva que pode estar por detrás de um mar calmo, a tempestade que se prepara algures para além do céu azul, e
esta areia molhada, nem seca nem submersa; esta indecisão, esta incerteza aumenta a minha inquietação.
Lá no fundo da pedreira os pretos a partirem pedra. O
furriel a desconﬁar de alguma coisa. O capataz a bater
no preto com a vara. O furriel a dizer “Filho da puta”. A
porta da adega a bater. A minha mãe: “Ó Zé deixaste a
porta aberta”. Parece que as coisas me vêm à ideia assim
como estilhaços de alguma coisa que se partiu, e que se
perderam as partes mais importantes.
Quando tento lembrar-me de alguma coisa é assim, só
estilhaços. Quanta coisa se perde, meu Deus, na vida de
um homem, para sempre, para sempre.
De repente o furriel a pegar no rádio e a gritar:

– O que é que eu faço ao gajo? Nada? Nada? Então no
plano da operação eu não vinha práqui pra proteger os
mineiros?
Lembro-me dos soldados deitados no chão a deixarem
de olhar para a mata e a olharem para ele.
– Eu vim foi guardar escravos!
Parecia um cão raivoso aos círculos.
Depois agarra na G3 como quem vai dar um tiro em alguém e dá dois passos a descer a pedreira, mas pára.
Lá em baixo o capataz batia de vez em quando num preto. Nem era com muita força, era como nós fazemos aos
bois, mais por hábito que outra coisa.
E o furriel envergonhado por lhe terem faltado os tomates para fazer ali uma desgraceira, e depois a passar por mim a dizer palavrões, com os olhos muito brilhantes.
Se tivesse ido, se tivesse descido, se o outro tivesse
resistido e se o furriel o tivesse insultado, tudo poderia
ter acontecido, porque o capataz trazia uma pistola.
Hoje, ao menos, teria uma história interessante para
recordar, assim dá-me a impressão que pouca coisa
aconteceu.
De tudo o que vivi, o que consigo recordar? Alguns estilhaços. Cada dia com vinte e quatro horas, em cada
hora tanta coisa a acontecer à nossa volta. Rostos, vozes, sentimentos, afectos e ódios. Tantas palavras ditas,
tantos gestos feitos, tantas coisas importantes que esquecemos. Se nos lembrássemos de tudo seria melhor?
Não sei, sinto o som de uma porta a bater e estas coisas
vêem-me à ideia, aos bocados, tudo misturado, mas tenho a impressão que as partes mais importantes não me
sobem à ideia, ﬁcam afundadas no esquecimento para
me pouparem. Se nos lembrássemos de tudo seriamos
escravos do passado. A memória é uma doença mental,
se não houvesse esquecimento enlouquecíamos todos.
Mas o que terá dito o furriel quando passou por mim
com os olhos a brilharem de raiva? Sei que disse alguma
coisa mas não me lembro. Dizia palavrões entre dentes,
isso eu sei, mas ele disse qualquer coisa que me intrigou
na altura e agora não me vem à ideia. Ficou esquecido e
esquecido ﬁcará para sempre, mas era uma coisa importante para eu agora entender porque sinto medo e raiva
ao ver o mar tão calmo.
Eu ponho-me a aparafusar estas coisas e acabo por
chegar à conclusão que aﬁnal éramos todos escravos.
Levaram-nos à força ou ao engano para lá, e se reﬁlássemos muito também estávamos feitos ao bife. Éramos
escravos a guardar escravos. Se calhar é mesmo assim
que as coisas funcionam. Os homens livres não guardam
escravos. Se aceitamos que um de nós seja escravo, somos todos escravos. Ah… engraçado, se não me engano
foi algo assim que o furriel disse. Faltou-lhe a coragem
para enfrentar o capataz e pôs-se ali a ﬁlosofar.
Lá em baixo na pedreira o capataz batia nos pretos com
muita calma, quase com afecto, como nós fazemos com
o gado. E a raiva do furriel a destoar daquela calma toda.
A mesma raiva que eu sinto ao ver o mar calmo.
As pessoas a mergulharem nas ondas vezes sem conta,
a chapinharem na água, a recuarem quando as ondas se
aproximam, a avançarem para a água quando ela recua
e a recuarem de novo quando ela avança, uma coisa tão
inocente, tão infantil que quase me traz as lágrimas aos
olhos, e de repente a voz do furriel: “Filho da puta!”
Porque me vêm estas coisas à ideia como uma porta a
bater?

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

O NOSSO NOVEMBRO
É DE OURO

Estamos em cima do 1 de novembro, dia em que
nós portugueses lembramos uma grande catástrofe que aconteceu no ano de 1755: o Terramoto que quase destruiu Lisboa. Segundo reza
a história, morreu muita gente e foi necessário
reconstruir a cidade. O Marquês de Pombal notabilizou-se com a célere frase “é preciso enterrar os mortos e cuidar dos vivos”.
Será que nós relativizando a circunstância do
período vivido naquele século, não deveremos
interpelar-nos perante a coragem e a ação daqueles portugueses de então?
Num passado não distante vivíamos em ditadura, obrigados a participar na Guerra Colonial
onde morreram milhares de jovens e outros milhares ﬁcaram marcados para toda a vida. Esses
somos nós ADFA, que a partir de 14 de maio de
1974, nos agregámos em redor da nossa Associação. Tudo isto só foi possível, com a Revolução de 25 de Abril, onde, mais uma vez, surgiram homens com coragem e determinados.
Então camaradas, não valeu a pena lutar pelos nossos direitos? O que seria de nós sem a
Associação, neste período que Portugal está a
viver em “resgate” ﬁnanceiro, com a soberania
ferida, com o desemprego, com o aumento da
pobreza?... Então, reconheçamos e assumamos
a importância da nossa história, do património
de valores, nos quais hoje nos sustentamos, tais
como a participação associativa em cidadania e
em solidariedade.
Novembro deve trazer-nos emoções e sentimentos fortes e positivos. Na bela data de 23 de Novembro de 1974 abrimos as portas do Palácio da
Independência; naquele mesmo dia editámos o
número zero do nosso ELO, onde todos os meses, desde há 39 anos, gravamos a nossa mensagem. Nessa data, realizámos a primeira manifestação pública, onde aﬁrmámos a nossa condição
de deﬁcientes das Forças Armadas, exigindo a
reparação dos nossos danos, provocados pela
participação direta na Guerra Colonial.
Este novembro do ano de 2013, deve ser evocado para reforçamos a união e a coesão à volta
da ADFA, lembrando também os 20 anos de
vida nas instalações da nossa Sede Nacional.
Para conquistarmos este espaço todos os associados deram o seu contributo em união de
esforços com os Órgãos Nacionais e com as
Delegações.
Há 39 anos lançámos pontes para o futuro. Hoje
devemos reforçar e projetar essas pontes com
conﬁança e esperança, sabendo que ainda tudo
isto é uma obra inacabada.

NOVEMBRO 2013 | Elo – ADFA | 

Madeira
A Delegação de Bragança informa os associados que está a organizar
a confraternização de Natal. Todos os que pretendam inscrever-se no
Almoço de Natal da Delegação poderão fazê-lo na Sede da Delegação
ou através dos contactos 273 322 412 ou 968 248 260.
No próximo Elo serão publicadas mais informações sobre a data e o
local da festa.

A Delegação da ADFA na Madeira realiza
a tradicional Festa de Natal no dia 8 de
dezembro. A festa, dedicada aos associados e familiares, realizar-se-á no Restaurante “Encumeada”.
Para mais informações e respetivas inscrições, os interessados devem contactar a
Delegação da Madeira através dos números de
telefone 291 765 171, de telemóvel 961 798 731 ou
pelo e-mail: secretaria.madeira@adfa.org.pt.

Castelo Branco

Porto

Bragança

A Delegação de Castelo Branco convida todos os associados e seus familiares para o almoço de Natal, a realizar no restaurante “ Quinta D’
Olelas, em Represa, Cebolais de Cima, no dia 14 de dezembro.
“Vem, pois vamos mostrar, mais uma vez, a nossa união na defesa intransigente dos nossos direitos” é o apelo dos Órgãos Sociais da Delegação de Castelo Branco.
A concentração será pelas 12h00 e o almoço será servido às 13h00.
O preço do almoço é de 15,00 euros para adultos, de 7,50 euros para
crianças entre os 4 e os 10 anos e é gratuito até aos 4 anos.
As inscrições deverão ser feitas na Delegação ou pelo telefone 272 341
201/918 675 108, até ao dia 11 de dezembro.
Localização:
Sentido Sul-norte PELA A23 - Saída 20 – Sarnadas de Ródão e tomar a
direção de Castelo Branco pela N3. A 1,8 km virar, à direita em direção ao
Retaxo. A 580 m, virar à esquerda em direção a Olelas/Parque Eólico.
Sentido Norte-sul - Saída 21 – Benquerenças e tomar a direção de
Abrantes/Portalegre pela N3. A 2,9 km, virar à esquerda em direção ao
Retaxo. A 580 m, virar à esquerda em direção a Olelas/Parque Eólico.

Coimbra
No dia 21 de dezembro, pelas 12h30, vai ter lugar o Convívio de Natal da
Delegação de Coimbra. A concentração e receção aos associados faz-se
pelas 12h30.
O almoço terá lugar no restaurante “A Pedreira”, na EN341, Pena, Portunhos, Cantanhede (GPS: 40º18’53.68”N 8º33’24.26”O)
As inscrições estão limitadas a 120 lugares e o pagamento terá que ser
efetuado no ato de inscrição.
O preço por pessoa é de 22,00 euros (adultos). As crianças dos 5 aos 10
anos pagam 11,00 euros.

Évora
Como vem sendo habitual, a Delegação de Évora vai realizar o seu convívio de Natal, no dia 14 de dezembro. O convívio terá lugar no restaurante
Quinta Nova do Degebe (Galhetas), situado na estrada que liga Évora ao
Redondo, a 4 Km de Évora.
O almoço terá início por volta das 12h30 e tem um custo de 20,00 euros
por adulto. As crianças dos 6 aos 12 anos pagam 10,00 euros, sendo o
convívio gratuito para crianças com menos de 6 anos.
Os associados devem concentrar-se na Sede da Delegação de Évora
pelas 10h30 para uma sempre interessante visita guiada por alguns
monumentos daquela cidade alentejana, seguindo depois para o local
do convívio

Faro
A Delegação de Faro vai realizar o seu almoço de Natal no dia 7 de dezembro, na Coopofa, em Faro, pelas 13h00.
Com uma ementa variada, o preço para adultos é de 15,00 euros e para
crianças a partir dos 7 anos é de 7,50 euros.
A inscrição dos associados e familiares pode ser feira até 4 de dezembro na Sede da Delegação.

À semelhança dos anos anteriores, vão realizar-se no próximo
mês de dezembro vários convívios de Natal nos quais poderão
participar os associados e familiares dos núcleos que os organizam, mas também aqueles que embora sendo doutras localidades
queiram estar presentes.
1 de Dezembro – Sever do Vouga . 12h30 – Concentração junto à Câmara Municipal; 13h00 – Almoço no Restaurante “O Marcelo da Quinta”.
8 de Dezembro – Santa Maria da Feira – 12h00 – Concentração na Sede do Núcleo;
13h00 – Almoço no Restaurante “Quinta Casa Grande”, na Estrada de Travanca Nº
530 (Estrada Nacional de Santa Maria da Feira para Ovar).
14 de Dezembro – Chaves – 12h30 – Concentração junto ao local do almoço; 13h00
– Almoço no Restaurante “Flôr do Tâmega”.
15 de Dezembro – Melgaço – 12h00 – Missa na Capela do Convento de Paderne;
13h00 – Almoço no Restaurante do Hotel Boavista, no Peso (junto às Termas de
Melgaço).
21 de Dezembro – Murça – 12h30 – Concentração; 13h00 – Almoço no Restaurante Borges no Lugar do Ratiço-Noura.
Os associados das áreas onde se efetuam os convívios, serão informados com
mais detalhe sobre as ementas, custos e datas de inscrição. No entanto, o Serviço de Atendimento da Delegação do Porto procederá a inscrições para todos eles,
pessoalmente ou através do telefone 228 347 201.

Viseu
O almoço de Natal da Delegação de Viseu vai ser no dia 14 de dezembro, no Restaurante “Carioquinhas”, às 12h45, com a ementa
recheada de coisas boas. O preço é de 20,00
euros por pessoa.
“Pela manhã passa pela Delegação,
põe as quotas em dia, se por esquecimento, impossibilidade ou outro
motivo qualquer não as tens atualizadas, podes pagar, como te
der mais jeito, faseadamente,
por cheque, vale postal ou por
transferência bancária”, apela a
Direção da Delegação de Viseu.
“Vamos fazer do almoço de Natal um ponto de encontro, de análise, de reflexão sobre a nossa vida
que, por vezes, só nos apercebemos como foi e é tão curta, quando vimos partir o colega do lado!
Para quê guerrilhas, imposições
e desavenças, se a vida passa tão
depressa? Vamos todos trabalhar
para uma vida melhor para toda a
família ADFA”, sublinham os dirigentes de Viseu.
Os interessados podem ligar para
a Sede da Delegação de Viseu
para se inscreverem para o almoço de Natal.

 | Elo – ADFA | NOVEMBRO 2013

Delegações
Lisboa

Fundação PT renova sala de informática de Lisboa
A Fundação da Portugal Telecom está a
renovar o equipamento informático da
sala de informática da Delegação de Lisboa da ADFA desde Setembro passado.
O projeto foi apresentado à Fundação PT
pela formadora de Informática, Marta
Almeida, no fim do mês de julho deste
ano e, na primeira semana de setembro,
a Delegação de Lisboa recebeu a notícia
de que o pedido para renovação de equipamento informático foi aprovado.
A Sala de Informática da Delegação
da ADFA em Lisboa tem agora quatro
computadores, quatro teclados e uma
impressora a jato de tinta. Este equipamento permite aos associados que
frequentam as aulas disporem de computadores mais recentes nas aulas semanais e poderem passar a configurar
documentos para impressão.
Para além disso, a Delegação de Lisboa
irá receber da Fundação Portugal Telecom um donativo no montante global
de 1.217,21 euros que deverá ser entregue até final de 2014, sendo destinado à

de Lisboa iniciaram-se em 2010 e estão
a decorrer pelo quarto ano consecutivo
(2013-2014) com mais de 22 formandos
inscritos.
As sessões decorrem às segundas
e terças-feiras entre as 10h00 e as
12h00.

AULAS DE INFORMÁTICA

aquisição de quatro monitores, à prestação do Serviço ADSL para acesso à Internet durante 24 meses.
A Delegação de Lisboa já enviou um do-

Reunião de associados
associados e ex-militares
em Coina
Decorreu no dia 24 de Outubro, na União
Recreativa de Cultura e Desporto de Coina, mais uma reunião de associados da
ADFA, estando também presentes outros
antigos combatentes da Guerra Colonial.
Foram prestadas informações sobre a
Rede Nacional de Apoio aos portadores
de perturbações Pós-Stress Traumático
- “Stress de Guerra”.
As oradoras presentes foram as técnicas
da Delegação de Lisboa, nomeadamente, a Dr.ª Teresa Infante (Psicóloga) e a
Dr.ª Ana Machado (Assistente Social).

cumento de compromisso e respetivos
dados necessários para formalizar o recebimento daquela importância.
As sessões de informática na Delegação

Hidro-Moderada

mações sobre a Rede Nacional de Apoio
aos portadores de perturbações PósStress Traumático - “Stress de Guerra”.
A reunião vai ter lugar no Auditório Municipal da Câmara Municipal de Torres
Vedras, na Av. 5 de outubro.
Mais informações com Francisco Janeiro,
presidente da Delegação (919413356).

No dia 14 de novembro, quinta-feira, entre as 15h00 e as 17h00, vai realizar-se
uma reunião de associados e de antigos
combatentes da Guerra Colonial em Oeiras.
Serão prestadas informações sobre a
Rede Nacional de Apoio aos portadores
em Torres Vedras.
No dia 21 de novembro, quinta-feira, das de perturbações Pós-Stress Traumático
15h00 às 17h00, irá decorrer, em Torres - “Stress de Guerra”.
Vedras, mais uma reunião de associados A reunião será realizada em local ainda
Informações com Francisco Jae Encontram-se
de pessoas
antigos
da(todasaasdefinir.
a decorrer,
desdecombatentes
o dia 27 de setembro
6ª feiras – 10h30/12h30), no Auditório do Edifício
neiro,
pelo
telemóvel 919 413 356.
Guerra Colonial. Vão ser prestadas infor-

Iniciou-se a Hidro–Moderada na Piscina
do Lar Militar da Cruz Vermelha Portuguesa, no dia 9 de outubro, com a participação de 20 associados e amigos.
As aulas são orientadas pela professora
Carla.
Inscreve-te, ainda há vagas para ti!

Pintura na ADFA

No passado dia 12 de outubro, a escola
de pintura, orientada pela pintora Angelina Lemos, inaugurou uma exposição na
Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Queluz, integrada nas
comemorações do 92º aniversário desta quase centenária instituição, a qual
estará aberta ao púbico até ao dia 12 de
novembro.
A cerimónia contou com a presença de
vários elementos da Direção dos Bombeiros de Queluz e com a presença do
presidente da Delegação de Lisboa,
Francisco Janeiro.
No dia 8 de novembro realiza-se mais
uma Noite de Fados nas instalações do
Núcleo de Sintra, em Massamá. Convida-se todos os associados, amigos e
familiares para estarem presentes nesta
noite de convívio, pelas 21h00.
Como é habitual, será um momento de
confraternização e partilha. Cada um
leva os seus petiscos e o Núcleo oferece
as bebidas.
Estão abertas as inscrições até ao dia 5
de novembro, através do Núcleo de Sintra, pelo telefone 214 041 200 ou ligando
para António Fernandes (919 371 779) ou
pelo adfanucleosintra@gmail.com.

Encontram-se a decorrer, desde o dia 27 de setembro, todas as sextas-feiras, entre as
10h30 e as 12h30, no Auditório do Edifício Sede da ADFA, as aulas de pintura coordenadas pelo Serviço de Ação Social da Delegação de Lisboa.
As sessões contam com o apoio de duas monitoras voluntárias licenciadas em Belas
Artes e com aproximadamente 15 inscritos, na maioria associados e esposas.
O trabalho prático de desenho e pintura, conjuntamente com o desenvolvimento de
competências, permite-nos afirmar que a qualquer momento, com maior ou menor
vocação, todos podem aprender a pintar.

Informação

Associadas
viúvas de DFA
As associadas viúvas de DFA (cartão lista vermelha) cujos maridos
tenham falecido em 2010/2011 e
2012 devem contactar a Delegação
de Lisboa para saberem se têm retroativos a receber.

em Oeiras

Sede da ADFA, as AULAS DE PINTURA, coordenadas pelo Serviço de Ação Social da Delegação de Lisboa (Ana
Machado), que contam com o apoio de duas Monitoras Voluntárias, Licenciadas em Belas Artes e com
aproximadamente 15 inscritos, na maioria associados e esposas. Assim, o trabalho prático de desenho e pintura,
conjuntamente com o desenvolvimento de competências, permite-nos afirmar que a qualquer momento com maior
ou menor vocação, todos podem aprender a pintar.

As aulas de Informática na Delegação de
Lisboa são lecionadas pela formadora
Marta Almeida desde 2010, todas as semanas, às segundas e terças-feiras, das
10h00 às 12h00. Este ano tem um total
de 25 alunos. O grupo de alunos é composto essencialmente por associados
e esposas, que se dividem nestes dois
dias.
O objetivo é desenvolver as competências básicas dos formandos, para que os
mesmos consigam trabalhar de forma
autónoma com o seu computador. As
inscrições também estão abertas ainda à segunda-feira. O valor mensal é de
9,50 euros por mês.

Núcleo de Sintra

Atividades
Associativas

Breves
Semana Tradicional
A Delegação de Lisboa vai realizar, entre o
dia 2 e o dia 6 de dezembro, das 9h00 às
17h00, uma semana tradicional onde vão
estar patentes artesanato, gastronomia
e produtos regionais. Será uma mostra e
venda de vários produtos das diversas regiões, nomeadamente: queijos, enchidos,
doces e artesanato regional e urbano.
A Delegação de Lisboa aceita a participação de associados, familiares ou amigos
que eventualmente queiram expor ou
vender peças de artesanato. As inscrições para o efeito, podem ser feitas junto
do sector de restauração da Delegação.

São Martinho – Magusto
A Delegação de Lisboa convida todos os
associados, familiares, amigos e trabalhadores a participarem na Festa de São
Martinho, num Magusto que vai realizar-se na área da Restauração/Bar, com
castanhas assadas e cozidas e água-pé, a
partir das 16h00.
“É um momento de convívio, contamos
com a vossa presença para comemorar
o São Martinho”, convida a Delegação de
Lisboa.

Noite de Fados
A Delegação de Lisboa informa os associados, familiares e amigos que vai realizar uma grande Noite de Fados, no dia 15
de novembro, a partir das 20h00.
O preço, que inclui jantar e ceia, é de
20,00 euros por pessoa.
Participa! Inscreve-te até 22 de novembro
na Delegação de lisboa. Para mais informações contactar Francisco Janeiro (919
413 356).
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Delegações
Viseu

Homenagem

Eleições Autárquicas

quando foste para o além, eras crente à A pedido das candidaturas do PSD e PS de Viseu, a Direção da Delegação de Viseu
tua maneira. Ajudaste a ediﬁcar a ADFA recebeu ambos nas instalações da Delegação. Tanto o Dr. Almeida Henriques, do PSD,
e a igreja de Orgens. Nestes anos, para como o Dr. José Junqueiro, do PS, puderam apresentar os seus programas de candiquem acredita, viu como te aproximaste datura à Câmara Municipal e principal freguesia da cidade de Viseu, aﬁrmando que
de Deus. E Deus viu e admira a tua obra queriam contar com a ADFA/Delegação de Viseu como parceiro.
de bom companheiro, bom irmão, bom A Delegação pôde também apresentar o que de mais importante consta para a cidamarido, bom pai, de militar exemplar, de de Viseu ao nível social, saúde, cultural e associativo, mostrando-se disponível a
como o demonstra a tua folha de servi- colaborar na resolução dos problemas que afeta o cidadão deﬁciente.
ço testemunhada pelos teus camaradas.
Mesmo nos momentos difíceis nunca
demonstraste medo, eras amigo do teu
amigo e sabias bem cultivar as amizades,
“O tempo vai passando e chegará
estando sempre presente! A tua família “Mulher Combatente- Estilhaços
um a tua
dia falta
em eque
já vê
não
haveráSilenciosos da Guerra Colonial” é
sente muito
a ADFA
assim
contar esta
parte daum livro de Lurdes Loureiro, com
partir umninguém
grande para
e saudoso
dirigente
que queria
ver todos
os pontos
legislati- prefácio de Manuela Eanes, esposa
História,
na primeira
pessoa.”
vos resolvidos, toda a família deﬁciente do General Ramalho Eanes. A nova
militar bem, nem que para isso tivesse obra vai ser apresentada na Deleluta
em
várias que
frentesgação da ADFA de Viseu, dia 16 de
que haver“Ademulher
relações
com
aqueles
de nem
combate,
nada fazem,
deixamnuma
fazer!luta desigualnovembro pelas 15h00 em local a
Do lugar onde
encontras, os
davida,divulgar.
pela te
sobrevivência
daÓrgãos
própria
“Neste livro, fala-se dos múltiplos
Delegação
pedem
que
ajudes
a
iluminar
família e sanidade mental, bem como
quem pode dentro da ADFA a apresentar problemas das mulheres, heroínas
suporta todas as consequências
ao governo o necessário para resolver de Portugal, testemunhos vivos,
seu cargo,
umecombatente
tudo isto de
queter
tu atanto
apoiavas
deseja- contados na primeira pessoa, tão
estigmatizado
pela
guerra.
Pelocomoventes quanto corajosas e alvas ver realizado.
Este é um livro dedicado a todas as mulheres envolvidas nas malhas
Daqui se que
agradece
ao
jornal
ELO,
aos
Óreste livro é essencialmentetruístas”, resume a Delegação de Viseu.
asPortuguesa
ﬁlhas e os combatentes
deﬁcientes
militares,
a não
gãos Nacionais e locais, trabalhadores Entre as mães, as mulheres,
Colonial
(1961-1974). Muitas
delas vivem
ainda
na sombra
dedicado a todas as mulheres
cientes das Forças Armadas, poucos são os que falam desta
da ADFA, aos associados, colegas mili- ser a Associação dos Deﬁ
esquecimento histórico e social, encontrando-se prisioneiras desta gu
corajosas
e lutadoras, algumas
tares e amigos
a manifestação
de pesardelasfaceta da vida de que muito pouco se sabe.
dizem: “para
com a destas
nossa morte
a guerra
que se interessam
por muitas,
mostrarsó
o sentir
pessoas
que acab
à exaustão
ou parae além
que nos ﬁaté
zeram
e fazem chegar
daqui,dela,“É de felicitar pessoasconforme
desde
a
década
dos
anos
60/70,
do
século
passado,
todos
sofrem
em
silêncio
os
hortestemunhos na primeira pessoa, tão comoventes quanto corajosos e
mais uma 
vez, transmitimos
à família.
  Ƥ ǡ
 
substituindo-se ao Estado português”, realça o presidente
Até sempre
amigo! que
Os amigos
te es-pararores da Guerra Colonial,
Trata-se de uma faceta de vida de que pouco se fala, e de que pouco
conversas
com elasnão
mantive
das Direção da Delegação de Viseu, João Gonçalves.
quecem!
TÂNIA PARDAL

Lançamento de Livro em Viseu

Ƥ

Faleceu o Tesoureiro da Delegação de
Viseu, associado João Pereira, sargento-mor ao abrigo do DL 134/97, de 31 de
maio, foi o primeiro na ADFA.
A Delegação de Viseu dava um passo importante para que todos fossem abrangidos. Assim não aconteceu, como a
atualização das pensões ao abrigo do DL
43/76, de 20 de janeiro. Parou!
O João Pereira era uma pessoa solidária,
contra as injustiças, apoiou sempre o
Presidente da Delegação na luta pelo direito à pensão das viúvas, que veio a ser
uma realidade no ano de 1998 e a viúva,
D. Laurentina, que não tinha casa e hoje
tem, foi aquela mulher com 11 ﬁlhos, deu
a cara com a sua Delegação, e ganharam
todas as viúvas que não tinham nada
para o seu sustento.
O João Pereira preocupava-se com os
homens deﬁcientes em serviço, com
aqueles que menos têm, um caso sem
solução à vista, que a ADFA não consegue resolver nesta legislativa.
O João Pereira deu todo o apoio à greve
de fome do presidente da Delegação de
Viseu para fazer aprovar a saúde a 100%
mas deixou as mulheres de fora! Viseu
levou o caso às Assembleias-Gerais que
nunca fez aprovar porque alguém não
quis e a assistência médica para as mulheres a 100% ﬁcou de fora e que agora
está para acabar!
João Pereira, amigo, companheiro de luta
de muitas horas! Partiste sereno. Sabias
como estava o teu estado de saúde e

elaborar o presente testemunho.”

Associado falecido

A Direção da delegação de Viseu
in Mulher Combatente
Lurdes Loureiro

Faleceu o associado João “República”, antigo combatente, deﬁciente das Forças Armadas, a sofrer de stress
pós-traumático de guerra. Morreu todo queimado em
sua casa, em Canas de Senhorim, Nelas.
O João vivia sozinho. Não queria ir para nenhum lar,
estava traumatizado por na Guerra Colonial ter pas-

Mostrar o sentir destas mulheres à luz da consciência de todos, é
objetivo primeiro desta obra.

sado por situações muito difíceis. Vivia triste e, de
vez em quando, tinha que ser internado no Hospital
Psiquiátrico de Abraveses, Viseu, para efetuar tratamentos.
O João fumava muito e pensa-se que foi uma beata mal
apagada que pegou fogo à casa, o que o veio a matar.

O João estava a passar mal, a Delegação da ADFA em
Viseu estava a fazer tudo para que ele fosse para um lar.
Infelizmente já não fomos a tempo, o que esperamos e
desejamos é que não aconteçam no país outros casos
como o do João “República”
Com 62 anos de idade, partiu para a terra dos justos!

ISBN
978-989-8522-31-3
ISBN
978-989-8522-31-3

Famalicão

Lançamento de livro

Madeira

Da Madeira – Um “Olhar Cultural”
9 789898 522313

AUDITÓRIO
JORGE MAURÍCIO
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DELEGAÇÃO DA MADEIRA

No dia 23 de novembro, sábado, a Delegação de Vila Nova de Famalicão vai realizar o lançamento do livro “Mulher Combatente - Estilhaços silenciosos da Guerra Colonial”, da autoria de Lurdes Loureiro, das Edições Mahatma, com prefácio
de Manuela Ramalho Eanes.
capa_mulhercombatente.indd 1
O local escolhido para este lançamento foi o Museu da Guerra Colonial, na rua dos
Museus – Parque Lago Discount, em Ribeirão, Vila Nova de Famalicão.
A apresentação do livro será feita pelo Dr. Artur Sá da Costa e contará com a presença da Dra. Manuela Ramalho Eanes.

Quantas vezes conhecemos tantos lugares por esse mundo além e não aproveitamos para visitar verdadeiras maravilhas da Natureza que estão mesmo
próximo de nós.
No dia 26 de outubro, um grupo de 60
associados e familiares da ADFA, tiveram oportunidade, através do Projeto
“Olhar Cultural” coﬁnanciado pelo INR,
de visitar, na parte da manhã, o Aquário
do Porto Moniz e, após o almoço, as Grutas de São Vicente, aqui na Madeira.

Um dia de convívio associativo que se
iniciou pelas 9 horas, à entrada para
o autocarro, e se prolongou durante
o dia, até às 19 horas, sempre pautado pela boa disposição e por um
melhor conhecimento entre familiares e amigos, que deixaram vincado
o seu agradecimento e desejo de que
a ADFA possa promover outras iniciativas que envolvam maior e melhor
participação ativa, no seio da nossa
Associação.
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Delegações
Porto

Reuniões Decentralizadas

Como foi noticiado, ﬁnalizou o segundo ciclo anual de
reuniões descentralizadas para informação e debate.
Os assuntos tratados foram a aplicação de Art.º 12 do
CIRS aos deﬁcientes militares (lista verde), os novos

procedimentos nas comparticipações do IASFA / ADM,
o Dec. Lei Nº 296/2009 e as suas implicações e a “ADFA
como garante dos nossos direitos”, este último tema integrado nas iniciativas que estão a ser preparadas para

Comemorações
do 39.º Aniversário da Delegação
No dia 7 de dezembro completam-se 39
anos de existência da Delegação do Porto, cuja data da fundação remonta à primeira reunião de deﬁcientes militares no
Regimento de Infantaria do Porto, atualmente Escola Prática de Transmissões.
Como se trata de um sábado será a data
assinalada com a realização de um almoço, conforme programa: 10h30 – Receção dos participantes na Delegação com
um “Porto de Honra”; 12h00 – Partida
para o local do almoço; 13h00 – Almoço

DELEGAÇÃO DO PORTO

no Restaurante Boucinha, situada na Av.
Vasco da Gama (EN 222), junto às instalações do Salvador Caetano em Vila
Nova de Gaia.
Marque a sua presença e a dos seus familiares, atempadamente, não deixando
para os últimos dias. Inscrições até 3 de
dezembro junto do Serviço de Atendimento da Delegação, pelo telefone 228
347 201.
Vamos fazer desse dia uma jornada de
convívio associativo.

A ADFA na casa de associados
Na última edição do ELO, a Delegação do Porto deu conta de visitas, no mês de Agosto, de elementos da Delegação à casa de associados de várias localidades.
No entanto, não foram mencionadas todas as visitas que se efetuaram nesse mês,
para neste ELO a Delegação do Porto dedicar este espaço aos associados de Vila
Real.
A Delegação informa sobre a receção acolhedora e familiar dispensada pelos associados Irineu e Alcides e também alguns meses antes, pelos associados Armando e
Clemente.
Todos, sem exceção, se sentiram satisfeitos por receber os elementos da ADFA e por
partilhar a boa gastronomia transmontana.
Porque o associado Aires há muito tempo se encontra desavindo com a ADFA, também foi visitado e a receção na sua casa foi acolhedora, ﬁcando no ar o regresso para
breve deste “ﬁlho pródigo”.
No entanto, a Delegação do Porto não quer deixar de salientar que, ao longo dos muitos anos em que a descentralização associativa faz parte da sua matriz, sempre as
portas das casas dos associados do distrito de Vila Real estiveram abertas à ADFA e
aos seus representantes.

assinalar os 40 anos da Associação. A resposta dos
associados foi muito satisfatória em face do elevado
número de presenças no que se refere à forma como
questionaram os assuntos em discussão.

A ADFA na Casa da Música
Como o ELO já noticiou, a ADFA através da Delegação do Porto e a “Casa da Música”,
estão a preparar uma iniciativa para assinalar os 100 anos do início da Primeira Guerra Mundial (1914/2014).
Os ensaios começaram nos dias 19 e 20 de outubro, com participação de músicos,
bailarinos do Ballet Teatro do Porto e de um grupo de associados e familiares, sob a
orientação de Tim Yeallande e de Jorge Prendas.
O espetáculo, que vai ser apresentado no mês de Abril de 2014, no auditório da Casa
da Música, focará algumas das vivências da Guerra Colonial, estando a gerar alguma
expectativa junto dos que estão a participar, pela criatividade com que este programa
está a ser concebido.

Comemorações do 5 de outubro
no Porto
O “Cinco de outubro”, foi comemorado no Porto com iniciativas organizadas pela Associação Cívica e Cultural 31 de janeiro.
O programa constou de uma conferência no dia 4, no Ateneu Comercial do Porto,
pelo Professor Doutor António Sampaio da Nóvoa, em torno da República e dos seus
ideais.
No dia 5 de outubro realizou-se uma homenagem no cemitério do Prado do Repouso aos “revoltosos do 31 de janeiro no Porto”, com o hastear da Bandeira Nacional e
breves alocuções por parte dos representantes da organização e das entidades civis
e militares presentes.
A ADFA, através da Delegação do Porto, fez-se representar nesta cerimónia e, numa
curta intervenção, evocou a cidadania como um dos valores republicanos que a Associação integrou na sua matriz associativa.

Campanha Pró-saúde
A Delegação do Porto vai assinalar o “Dia Mundial do Diabético”, 14 de novembro, com
uma campanha de sensibilização para alguns dos fatores de risco de doenças cardiovasculares (diabetes mellitus, hipertensão arterial, obesidade, etc.), com início no
dia 26 de novembro. Inscreva-se pessoalmente ou através do telefone 228 347 202,
e faça o seu exame.

Falecimento
de Rogério Nascimento
O associado Rogério Nascimento, Deﬁciente das Forças Armadas, por ter sido ferido em combate em Moçambique, faleceu no dia 8 de setembro de 2013, após
doença prolongada.
Rogério Nascimento foi trabalhador da Delegação do
Porto durante vários anos e quando passou à reforma,
colaborou com a Delegação como voluntário enquanto
a sua saúde o permitiu.
Era muito estimado por todos e o seu desaparecimento deixou uma marca de pesar na Delegação do Porto.



http://www.adfa-portugal.com/pt/jornal-elo-digital
http://www.adfa-portugal.com/pt/jornal-elo-digital
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Notícias
ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2014

ADFA solicita audiência à Comissão Parlamentar de Defesa Nacional
No âmbito da apresentação da proposta
para o Orçamento do Estado para 2014,
a ADFA entendeu solicitar uma audiência à Comissão Parlamentar de Defesa
Nacional, tendo também enviado um
documento sobre o assunto à Secretária
de Estado Adjunta e da Defesa Nacional.
Na audiência a ADFA pretende também
renovar os cumprimentos dos seus Órgãos Sociais, aproveitando a ocasião
para também entregar um pequeno
dossiê, relativo à aplicação por parte da
Administração Pública, da legislação relativa aos deﬁcientes militares.
No pedido endereçado ao Presidente da
Comissão de Defesa Nacional, Dr. António Matos Correia, a Proposta de Lei
n.º 178/XII – Orçamento do Estado para
2014 é um tema central.
A Associação vai assim apresentar o seu
contributo e “argumentos que entendemos serem relevantes para a alteração
de algumas normas que constam da proposta do OE 2014”, realçou José Arruda,
presidente da Direção Nacional.
A Secretária de Estado Adjunta e da Defesa Nacional, Dra. Berta Cabral, e o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais,
Dr. Paulo Núncio, também receberam
um documento da ADFA relativo ao Orçamento do estado para 2014.
No documento, a ADFA destaca questões como: a aplicação da Contribuição
Extraordinária de Solidariedade (CES)
sendo que para efeitos deste regime
consideram-se a soma de todas as pensões pagas, nomeadamente, pela Caixa
Geral de Aposentações e Centro Nacional de Pensões; a previsão da redução da
pensão de sobrevivência quando o titular receba valor global mensal, a título de
pensão, igual ou superior a 2.000 euros;
a previsão da aplicação da sobretaxa
sobre o rendimento coletável de 3,5%
na parte que exceda o valor anual da
RMMG, por sujeito passivo; e as alterações ao Código
do Imposto sobre Veículos (ISV).
A ADFA destaca o carácter indemnizatório das pensões dos deﬁcientes das Forças Armadas, pelo que
defende que os deﬁcientes militares não devem ser
abrangidos por alterações que violem os seus direitos
à reparação pelo sacrifício feito por Portugal durante a
Guerra Colonial.
A ADFA apela à governante para salvaguardar os direitos de todos os deﬁcientes militares.
Durante uma visita à única empresa no país a produzir
e comercializar aeronaves não tripuladas, em Torres

Vedras, o Ministro da Defesa Nacional aﬁrmou, em 14
de outubro, que os deﬁcientes das Forças Armadas
e os antigos combatentes estão de fora dos cortes
anunciados nas pensões, no Orçamento de Estado
para 2014 que foi apresentado pelo Governo.
“No que diz respeito aos deﬁcientes das Forças Armadas e aos antigos combatentes, tem sido um esforço
que ﬁquem à margem de situações penalizadoras
para quem deu tanto pela pátria e por quem teve uma
disponibilidade da própria vida em relação a serviço
público desta dimensão de sentido patriótico e esse
esforço está a ser conseguido”, declarou José Pedro
Aguiar-Branco.

Enquanto decorria ainda o Conselho de Ministros, o
vice-primeiro-ministro Paulo Portas já tinha referido
que as exceções aos cortes nas pensões de sobrevivência são as pensões dos deﬁcientes das Forças Armadas, as pensões de sangue ou de relevantes serviços à Pátria, como são a dos ex-combatentes.
Paulo Portas declarou que 86,5% dos pensionistas de
sobrevivência em Portugal não são afetados pela medida, que abrange quem receba mais de dois mil euros
de duas ou mais pensões. Uma delas é a pensão de
sobrevivência, que é recebida por viúvos ou órfãos e
que representa 60% da pensão que seria devia ao familiar falecido.

Reunião com CRPG
A ADFA reuniu com os representantes
do Centro de Reabilitação Proﬁssional
de Gaia – CRPG, durante o mês de outubro, para tratar questões relativas ao
CRPG e possíveis desenvolvimentos da
sua ação no domínio da reabilitação de
manutenção dos deﬁcientes militares.
No encontro participaram a Direção
Nacional, a Delegação do Porto, representantes da ADFA no Conselho de Administração e na Comissão de Fiscalização do CRPG e o Diretor do CRPG.
Foi apresentado o posicionamento da
ADFA sobre eventual desenvolvimento da intervenção do CRPG na reabilitação de manutenção dos deﬁcientes
militares.

Foram debatidos os desenvolvimentos
estratégicos da intervenção do Centro
em preparação: SAPA – Sistema de
Atribuição de Produtos de Apoio; Projeto de Interpretação de língua gestual
portuguesa à distância para apoio aos
centros de emprego e de formação do
país- parceria com o IEFP; Intervenção do Centro na área dos produtos de
apoio; Centro de emprego protegido.
Foram ainda abordadas questões ligadas aos terrenos e do projeto de desenvolvimento das instalações do Centro,
aos representantes da ADFA nos Órgãos
Sociais do CRPG e ao envolvimento da
ADFA nas articulações com tutelas governamentais do Centro.

O ELO à distância
de um clique
adfa-portugal.com
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Assistência médica e fornecimento de produtos de apoio pelo Pólo de Lisboa do HFAR

ADFA em reunião no Ministério da Defesa Nacional
A ADFA numa primeira reação considera que a reunião
correu bem avançando-se
com as seguintes conclusões:
1.ª A Direção do HFAR responsabilizou-se para que,
até ao dia 15 de outubro de
2013, todas as requisições
de produtos de apoio prescritas até 31 de julho ficariam solucionadas;
2.ª A Direção do HFAR responsabilizou-se ainda que, a
partir de agora, os processos
de aquisição de produtos de
apoio terão uma resposta no
prazo de máximo de 15 dias;
3.ª Relativamente às situações consideradas urgentes
de fornecimento de produtos de apoio, houve um compromisso de se encontrar
um procedimento de forma
a responder a estas emergências.
A ADFA regista mais uma
vez “a total disponibilidade
de vontade política por parte
do MDN no sentido de que a
assistência médica-protésica aos deficientes militares
seja garantida nas melhores condições, numa dinâmica
de reabilitação e bem-estar social”.
ARQUIVO

A ADFA foi convocada para
uma reunião, em 7 de outubro, com a Secretária de
Estado Adjunta e da Defesa Nacional, Berta Cabral,
para tratar do problema relativo à assistência médica
e fornecimento de produtos de apoio pelo Pólo de
Lisboa do Hospital das Forças Armadas
Nesta reunião de alto nível convocada pelo MDN
estiveram, pela Direção da
ADFA, o Presidente José
Arruda, o Primeiro VicePresidente, Garcia Miranda, e o segundo Vice-Presidente Manuel Lopes Dias,
participando também o Dr.
Paulo Cutileiro Correia, representante do Ministro da
Defesa Nacional, o Dr. Alberto Coelho, Diretor-Geral da DGPRM, a Dr.ª Isabel
Madeira, da Direção de
Saúde, Assuntos Sociais e
Antigos Combatentes e o
Major-General Silva Graça,
Diretor do HFAR, o MajorGeneral Eduardo Santos, Tenente-Coronel Vieira e o
Dr. Carlos Andrade, da Direção do Hospital das Forças
Armadas.

Relativamente ao atraso no fornecimento de produtos de apoio, foi feita uma análise global do que
levou a esta situação insustentável, conforme divulgado no ELO de Setembro/Outubro.

Trabalho contínuo
A intervenção da ADFA relativamente ao fornecimento
de produtos de apoio e ajudas técnicas aos Deficientes das Forças Armadas pelo Pólo de Lisboa do HFAR
passou pelo envio de um memorando sobre a situação,
com o contributo da Associação para resolução do problema, a diversas entidades como a Secretária de Estado Adjunta e da Defesa Nacional, o General CEMGFA,
o General Chefe do Gabinete do Ministro da Defesa
Nacional, com conhecimento ao Assessor Militar do
Ministro da Defesa Nacional, ao Diretor-Geral da Direção-Geral do Património e Recrutamento Militar e ao
Diretor do Pólo de Lisboa do HFAR.
O documento enviado defende que “Os produtos de
apoio e ajudas técnicas constituem uma condição fundamental, imprescindível para a vida dos deficientes
que delas carecem para assegurar a sua funcionalidade”.
A ADFA realçou que essas ajudas técnicas e produtos
de apoio devem ser disponibilizadas “no tempo certo,
no exato momento em que são necessárias” e ser fornecidas “num contexto de serviço técnico, no âmbito
de uma dinâmica de reabilitação, e não num contexto
de venda de produtos, de mera transação comercial”.

Entre as considerações relativas ao serviço no HFAR, a
Associação afirmou que “não existem, ou são manifestamente insuficientes, os mecanismos para acautelar
uma correta e rigorosa adequação das ajudas fornecidas, e da sua qualidade”.
A ADFA sublinha não serem admissíveis tempos de
espera “para além do que for estritamente necessário”.
Salientando que foi atingida uma situação limite nesta
área, a ADFA considerou que “Devem ser de imediato
resolvidas as situações que se encontram pendentes,
com o desbloquear dos processos de fornecimento
que se encontram a aguardar desenvolvimento”, impondo-se uma “urgente análise” de todas as questões
que se colocam para assegurar um correto processo
de fornecimento das ajudas técnicas aos deficientes
militares, seja quanto aos pressupostos técnicos em
que deve ocorrer, seja no que respeita aos tempos e
dinâmicas da atribuição.
Para a Associação, as soluções adequadas para o problema passam por “significativas mudanças e não apenas por pequenos ajustes de natureza administrativa
nas dinâmicas atuais”.

Audiência com
o General CEMGFA
No dia 14 de outubro, a ADFA foi recebida em
audiência pelo Chefe do Estado-Maior General
das Forças Armadas, General Luís Araújo, em
Lisboa.
Foi feito um ponto de situação sobre a assistência médica no Hospital das Forças Armadas, tendo a Direção Nacional entregue a documentação
já alvo de notícia no ELO sobre esta matéria.
A ADFA havia enviado ao CEMGFA um memorando de posicionamento relativo ao fornecimento
de produtos de apoio e ajudas técnicas aos Deficientes das Forças Armadas pelo Pólo de Lisboa
do Hospital das Forças Armadas.
“Este memorando é um contributo reenquadrador, numa perspetiva dinâmica de todo o processo reabilitacional no Pólo de Lisboa no HFAR”,
realçou a Direção Nacional.
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O Presidente da República, Cavaco Silva, presidiu à Cerimónia de Comemoração dos 103 anos da Proclamação da
República, em 5 de outubro, nos Paços
do Concelho, em Lisboa.
Na sua alocução durante a cerimónia, o
Chefe do Estado afirmou que “na República, não há cidadãos de primeira nem
de segunda. Na República, vigora a regra da inclusão plena: ninguém pode ser
privado dos seus direitos de cidadania,
seja no plano político, seja no plano económico ou social”. Falando de cidadãos
de pleno direito, o Presidente referiu os
“trabalhadores no ativo ou reformados,
jovens ou idosos, homens ou mulheres,
empregados ou desempregados”, que
“devem ser tratados como tal, no respeito pelos princípios da igualdade e da
dignidade humana inscritos na nossa
Lei Fundamental”, a Constituição.
Frisou também que, “se todos somos
cidadãos iguais nos direitos que temos,
ninguém está acima da lei e dos imperativos patrióticos de cidadania”. Cava-

d.r.

Cerimónia de Comemoração dos 103 anos
da Proclamação da República

co Silva sublinhou que “ninguém pode
eximir-se do dever de contribuir para o
bem comum, sobretudo nos momentos
em que todos, sem exceção, somos chamados a fazer pesados sacrifícios, em

General Ramalho Eanes recebe
ADFA

Na audiência concedida pelo General Ramalho Eanes à ADFA, no dia 8 de outubro,
em Lisboa, o presidente da Direção Nacional, José Arruda, e o presidente do Núcleo
da ADFA em Hamburgo, associado José Fernandes Costa, que se fez acompanhar da
sua esposa, Angelika Fernandes Costa, ofereceram-lhe uma lembrança em nome do
Núcleo da ADFA em território alemão.
A audiência teve como objetivo dar conhecimento ao General sobre o Núcleo em
Hamburgo e também sobre o tratamento que foi dado aos DFA ao longo de 50 anos
no Hospital Militar de Hamburgo, facto lembrado no dia 28 de junho passado com a
colocação de uma placa evocativa naquele Hospital.
A oferta que a ADFA entregou ao General Eanes foi um relógio de bolso antigo, como
“reconhecimento pela forma como tem dignificado a nossa Associação”, referiu José
Arruda.

Proteção das vítimas de acidentes
ADFA participou no PORTUGAL SEGURO 2O13, evento dedicado à proteção
das vítimas de acidentes. A Conferência,
ocorrida em 23 de outubro, no Museu do
Oriente, realizou-se no âmbito da comemoração do 31º aniversário da Associação Portuguesa de Seguradores.
Jerónimo de Sousa, diretor do CRPG
- Centro de Reabilitação Profissional de
Gaia, interveio como orador no segundo
painel intitulado “Ações para melhorar a
proteção e acompanhamento das vítimas de acidentes - modelo de intervenção e acompanhamento das pessoas
acidentadas com alterações graves na
funcionalidade”.

Neste painel também participou José Alvarez Quintero, administrador da Fidelidade Companhia de Seguros e presidente da Comissão Técnica Auto e Acidentes
da APS, com a intervenção Seguro de
Condutor”. Na conferência foram ainda
abordados temas como a proteção das
vítimas de acidentes de trabalho e de automóvel em cem anos de história, o Seguro Automóvel de 1979 até ao presente,
as propostas de ações legislativas para
a atualização do sistema de proteção
às vítimas (revisão do DL 291/2007), a
revisão da tabela de incapacidades em
direito civil e a revisão da legislação de
Acidentes de Trabalho.

nome de um futuro melhor para Portugal e para as gerações vindouras”.
O Presidente da República relevou “a
importância de valorizarmos o conhecimento da nossa História, de salvaguar-

darmos o património que herdámos
do passado, de cumprirmos um dever
de memória perante as gerações que
nos precederam”, considerando que
em democracia, “a memória coletiva,
justamente porque é coletiva, constitui
um património de todos”, pelo que “a
História não é monopólio de ninguém”
mas “uma narrativa aberta, que todos
são chamados a estudar e conhecer”.
Evocando as datas mais marcantes da
sociedade portuguesa, Cavaco Silva
lembrou que no próximo ano celebrase o quadragésimo aniversário do 25 de
Abril, referindo que, “juntamente com o
5 de outubro, a Revolução de Abril constitui um dos lugares de memória da nossa democracia, que devemos preservar
e legar às gerações futuras”.
O Presidente da República afirmou que
“é essencial, neste contexto, revitalizar a
mensagem de 1974, naquilo que ela tem
de comum com a mensagem de 1910: a
aspiração por um Portugal mais livre e democrático, mais justo e desenvolvido”.

Encontro “Deficiência e Inclusão”
A Fundação Calouste Gulbenkian, o Consórcio Europeu de Fundações para a Deficiência do European Foundation Center
e o Centro Português de Fundações organizam o Encontro “Deficiência e Inclusão”, que decorrerá na sala 1 da Fundação Gulbenkian, em Lisboa, no dia 11 de
novembro, com início pelas 10h00.
Artur Santos Silva, presidente da Fundação Calouste Gulbenkian vai abrir o primeiro painel “Deficiência: um Desafio”,
sendo também apresentado o Consórcio Europeu de Fundações e os resultados do Estudo de Avaliação do impacto
dos Planos de Austeridade dos Governos
Europeus sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência, por Brian-KearneyGrieve, diretor do Programa Conciliação
& Direitos Humanos da Atlantic Philanthropies.
As alterações nas políticas nos últimos
anos na área da deficiência será o tema
do segundo painel, com a intervenção de
José Serôdio, presidente do Instituto Nacional para a Reabilitação.
André Gubbels, general director for Persons with Disabilities, da Belgian Federal
Public Service Social Security, vai falar
sobre as “pontes” entre as autoridades
públicas e a sociedade civil.
As políticas europeias para a deficiência
vão ser alvo de outro painel, que focará
os objetivos estratégicos, as oportunidades de financiamento e próximas iniciativas, com a intervenção de Sofia Lourenço, gestora de Políticas, DG Justiça,

Unidade D3, CE – Direitos das Pessoas
com Deficiência.
No fim da manhã vai ter lugar a alocução
“Mainstreaming Disability: a practical
tool for Foundations to mainstreaming
disability into their work”, por Carmen
Arroyo de Sande, do Centro Europeu de
Fundações, Bélgica. Segue-se Sabdra
Gassner, diretora para a Investigação e
Práticas Inovadoras, ESL Foundation,
Áustria, com a intervenção “Innovative
practices on employment of persons
with disabilities”.
Depois do almoço haverá uma mesaredonda intitulada DEFICIÊNCIA E INCLUSÃO: UM DESAFIO PARA TODAS AS
PARTES, moderada por Cristina Louro,
vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa. Intervêm Miguel Palha, presidente da Associação Diferença, Jorge
Casimiro, comunicador de ciência, Jorge Falcato Simões, da Equipa do Plano
de Acessibilidade Pedonal de Lisboa,
Roque da Cunha Ferreira, da Associação Novamente, e Salvador Mendes de
Almeida, presidente da Associação Salvador.
Pelas 17h00 terá lugar a conclusão e encerramento dos trabalhos, com Isabel
Mota, administradora da Fundação Calouste Gulbenkian.
A confirmação de presenças pode ser
feita até 6 de novembro para: hsilva@
gulbenkian.pt ou pelo telefone 217 823
156 - Fundação Calouste Gulbenkian, Av.
de Berna, 45ª, 1067- 001 Lisboa.

Dia Internacional da Bengala
Branca
No dia 15 de outubro celebrou-se o Dia
Internacional da Bengala Branca, efeméride que tem por objetivo reconhecer a independência das pessoas com
deficiência visual e sua plena participação na sociedade.
Neste dia consagram-se os princípios
da dignidade, da autonomia individual
e da liberdade de escolha e de independência patentes na Convenção sobre
os Direitos Humanos das Pessoas com
Deficiência.

A data foi instituída pela Federação Internacional de Cegos, em 1970.
No dia 10 de outubro comemorou-se o
Dia Mundial da Visão, para assinalar a
importância da prevenção e tratamento
da cegueira. O Dia Mundial da Visão é
uma iniciativa da Organização Mundial
de Saúde (OMS), no âmbito do Programa Visão 20/20, cuja missão é eliminar
as principais causas de toda a cegueira
prevenível e tratável como um problema
de saúde pública até o ano 2020.
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Eusébio e Hilário

Antigas glórias do futebol português visitam a ADFA
A ADFA recebeu, na Sede Nacional, em
Lisboa, no dia 10 de outubro, a visita
dos antigos jogadores Eusébio e Hilário, eternas glórias do futebol nacional,
figuras incontornáveis do desporto português.
Associados, dirigentes, familiares, amigos e trabalhadores participaram num
almoço com os antigos jogadores convidados, numa animada ocasião em que,
entre abraços e conversas, houve autógrafos e sessão fotográfica.
O ELO também esteve presente no convívio que trouxe à ADFA jogadores que
tantas vitórias e alegrias deram aos
portugueses.
“É sempre uma grande honra receber
na nossa casa homens como Eusébio e Hilário, que tanto nos dignificaram como portugueses e que tantas
alegrias nos têm dado”, salientou o
presidente da Direção Nacional, José
Arruda, que recordou que, durante o
serviço militar na Guerra Colonial ou
já no Hospital Militar, os deficientes
militares vibravam com os feitos futebolísticos destes jogadores. “Quem
não se lembra do futebol do ‘Pantera

Negra’?”, sublinhou o presidente, garantindo que também os jogadores e
as emoções que representaram então

Serviços LISBOA
Secretariado da Delegação – Apoio aos Órgãos
Sociais e aos Núcleos
Maria Inês Martins
direccao.del.lisboa@adfa-portugal.com
Serviços Clínicos
Conceição Valente
Serviço de Apoio aos Sócios, Serviço
de Secretaria/Atendimento
Pedro Rodrigues; Ana Lúcia ; Elisabete Carvalho
Serviço de Acção Social
Dra. Ana Machado (Assistente Social)
servico.social@adfa-portugal.com
Serviços Jurídicos
Dra. Inês de Castro
Por marcação previa na secretária da Delegação de Lisboa
i.castro@adfa-portugal.com
gabjur.adfa.lisboa@gmail.com
Fax – 21 751 26 60.
Serviço de Animação Cultural,
Desporto e Lazer (SACDL) Secção de Pesca;
Secção de Ciclo turismo:
Pedro Rodrigues
Atendimento e Marcações: Conceição Valente
Tel.: 21 751 26 12 de 2ª feira a 6.ª feira das 9:00 às 17:30
Medicina Geral
Dr. Fernando Brito, 2.ª feira e 5.ª feira às 10:00

“ajudaram os deficientes militares na
sua difícil reabilitação”. Num brinde à
presença das glórias do futebol por-

tuguês, José Arruda congratulou-se
com a dinâmica social da ADFA e com
o convívio que a visita motivou.

Serviços PORTO
Urologia/ Andrologia
3.ª feira - Quinzenal às 13:00
Psiquiatria
Dra. Margarida Botelho, 2.ª feira das 12:00 às 15:00
Dr. Rodolfo Coutinho, 4.ª feira e 5.ª feira das 15:00 às 17:30
Psicologia (Stress de Guerra)
Dra. Teresa Infante, Todos os dias das 08:00 às 17:00
Medicina Dentária
Dra. Petra Marques, 2.ª feira das 9:00 às 12:00
Dra. Vanessa Norte, 5.ª feira das 09:00 às 12:30
Protésico, Sr. Carlos Lopes, 4.ª às 9:30
Fisiatria
4.ª feira às 10:00
Terapia da Fala
José Paulo Arruda – 4.ª feira às 11h00
Fisioterapia
Fisioterapeuta Patrícia Mascate
De 2.ª feira à 6.ª feira das 08:00 às 12:30 e das 13:30 às 16:30
Análises Clínicas
6.ª feira das 9:00 às 10:00

Os serviços clínicos estão abertos a privados, mediante
marcação prévia. As marcações devem ser efectuadas
através de Conceição Valente, para o número acima
mencionado. Estacionamento gratuito, dentro do horário
de funcionamento da Clínica.

ATENDIMENTO AOS ASSOCIADOS
Sónia Aguiar – Isabel Pereira
Dias úteis das 09H00 às 12H30 e das 13H30 às 17H30; Primeiro Sábado de cada mês das 10H00 às 13H00 e das 14H00 às
17H00; Tel.: 22 834 72 01

Consultas de Psiquiatria
Dra. Leonor Carneiro – Segundas-feiras das 15H00 às 18H00
Dra. Ivone Vale Castro – Terças-feiras das 09H30 às 13H00
Consulta de Nutrição
Dra. Ângela Henriques. Por marcação

GABINETE JURÍDICO
Dra. Manuela Santos – Dias úteis das 15H00 às 18H00, com
marcação prévia pela própria.; Tel.: 22 834 72 00

Marcações para Elisabeth Couto, dias úteis das 09H00
às 15H00 – Tel.: 22 834 72 02 / 91 256 75 46

GABINETE DO SERVIÇO SOCIAL
Dra. Margarida Marques – Dias úteis – Tel.: 22 834 72 07
SERVIÇO DE REFEIÇÕES – (RESTAURANTE)
Dias úteis das 12h30 às 14H00; Primeiro Sábado de cada mês
das 13h00 às 14H00 – Tel.: 22 834 72 06
BAR, SALÃO DE CONVÍVIO, JOGOS, QUIOSQUE VIRTUAL
Dias úteis das 08H00 às 19H00
Sábados à tarde – Tel.: 228347205
DESPORTO, LAZER E CULTURA
Piscina: Sextas-feiras das 11H00 às 12H00 com o Prof. Tiago
Mendes. Com inscrição prévia. Campo de Jogos / Ginásio:
Aluguer para aa prática desportiva. Com marcação.
Tel.: 22 834 72 05
Futebol de 5 para associados e familiares, aos Domingos de
manhã das 10H00 às 12H00 no Campo de Jogos.
SERVIÇOS CLÍNICOS
Consultas de Clínica Geral
Dra. Elizabeth Fontes – Quartas-feiras das 10H00 às 12H30
Consultas de Psicologia
Dra. Graciete Cruz – Segunda a Quinta-feira das 09H00 às 17H30

CENTRO DE ACTIVIDADES OCUPACIONAIS (CAO)
Segunda a Quinta-feira das 10H00 às 16H30 – Sextas-feiras
das 10H00 às 12H30
Actividades: Artes Plásticas; Terapia Ocupacional;
Educação Física e Informática.
Inscrições com a Coordenadora Dra. Margarida Marques
– Tel.: 22 834 72 07
NÚCLEO DE CHAVES
Atendimento aos sócios: Quartas-feiras das 09H00 às
12H00; Sextas-feiras das 14H00 17H00
Serviços de Enfermagem: Quartas-feiras de manhã
Consultas de Clínica Geral:
Dr. Alberto Lopes – Segunda Quarta-feira do mês das 09H30
às 12H00
Dra. Graça Batista – Última Quarta-feira do mês das 09H30
às 12H00
Telefone / Fax: 276334017
Edifício Raposeira, Rua Morais Sarmento, Bloco 6, R/C
5400-482 CHAVES
NÚCLEO DE SANTA MARIA DA FEIRA
Atendimento aos sócios no último Sábado de cada mês das
14H00 às 17H00
Rua Dr. Elísio de Castro, 37 A – 4520-223 SANTA MARIA DA FEIRA
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Notícias
LANÇAMENTO DO LIVRO NA SEDE NACIONAL, EM 3 DE NOVEMBRO - 16H00

“Mulher Combatente - Estilhaços Silenciosos da Guerra Colonial”
Vai ser apresentado na ADFA, na Sede
Nacional, em Lisboa, no dia 3 de novembro, pelas 16h00, o livro intitulado
“Mulher Combatente - Estilhaços Silenciosos da Guerra Colonial”, da autoria de Lurdes Loureiro.
O novo livro reúne testemunhos de
antigos combatentes e deﬁcientes militares, sempre com destaque para as
suas mulheres, numa “partilha de experiências que poderá ser uma ajuda
para as mulheres que ainda convivem
com os rigores da Guerra Colonial no
seio da sua família”, segundo resume
a autora Lurdes Loureiro.
O prefácio do livro é da Dra. Manuela
Eanes, numa obra da Editora Mahatma.
Lurdes Loureiro nasceu a 10 de junho,
no concelho de Tondela, distrito de Viseu, onde viveu e estudou até 1969.
A maior parte da sua vida proﬁssional
e pessoal decorreu em Lisboa, onde
viveu e trabalhou durante mais de 20
anos. Já na década de 90 regressou a
Viseu, e a sua vida reparte-se atualmente entre esta cidade e a capital.
O gosto pela escrita revelou-se desde
muito cedo, o que levou à publicação
de alguns dos seus poemas em jornais
regionais.
Muito jovem apercebeu-se da sua
sensibilidade para as palavras dita-

das pelos sentimentos, algumas delas publicadas em jornais regionais,
outras em ”jornalitos” de um grupo
de ex-combatentes da Guerra Colonial.
Em 2011, por ocasião da comemoração dos 50 anos da Guerra Colonial,
os Serviços Sociais da Universidade
de Coimbra elaboraram uma antologia da Memória Poética da Guerra Colonial, tendo sido selecionado o seu
poema “Rapazes do Meu País” (também incluído neste livro) dedicado
aos ex-combatentes.
No início de 2012, ao concorrer a um
concurso de Literatura e Poesia organizado pelos Serviços Sociais da
Função Pública, adquire o estímulo e
autoconﬁança necessários para dar
um passo em frente. Sensivelmente
um mês depois lançou-se na aventura
de escrever.
Em dezembro de 2012 foi lançado o
seu primeiro livro “Mãe, porque não
escreves um livro?”, na sequência de
um desaﬁo lançado pelos serviços
sociais da administração pública que
frequenta.
Mulher Combatente é o seu segundo livro, e o primeiro que edita com a
chancela das Edições Mahatma.
Novas sessões de apresentação do livro “Mulher Combatente - Estilhaços

Silenciosos da Guerra Colonial” estão
a ser preparadas em Lisboa, Viseu, Famalicão e Coimbra. A ADFA convida os

associados, familiares e amigos para
conhecer esta obra sobre um tema
que toca todos.

Programa “Consigo” na ADFA
A equipa de reportagem do Programa “Consigo”, da
RTP, esteve na Sede Nacional da ADFA, em Lisboa,
no dia 10 de outubro, para realizar uma entrevista
ao presidente da Direcção Nacional, José Arruda.
Numa manhã especial, pois a Associação aguardava
a chegada das antigas glórias do futebol português,
Eusébio e Hilário, para um almoço-convívio, a equipa de reportagem televisiva foi também convidada
a participar no encontro, colhendo algumas imagens dos jogadores que ﬁzeram sensação entre os
associados, dirigentes, familiares e amigos que se
juntaram à festa.
O Consigo, em parceria com o Instituto Nacional
para a Reabilitação, IP, “procura mudar mentalidades e mostrar o que de bom se vai fazendo pela inclusão dos cidadãos com necessidades especiais”,
refere-se no site da RTP.
“A juntar a quem nasce com deﬁciência, Portugal
tem muitos cidadãos incapacitados pela guerra colonial, pelo elevado número de acidentes rodoviários e, cada vez mais, pela idade. Por isso, é urgente
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indicando casos de sucesso, apresentando inovações e informação útil na área da deﬁciência e da
cidadania.
O Consigo é produzido pela Videomedia, grupo de
produção audiovisual criado em Espanha em 1982,
também presente em Portugal (desde 1993) e Itália
(2000).

A EQUIPA DO CONSIGO

valorizar a diferença e tornar o país mais inclusivo”,
refere-se no site, explicando o âmbito do programa
televisivo.
A saúde, a educação, as novas tecnologias, o turismo, entre tantos outros, são temas que o programa
da RTP2 “Consigo” tem como alvo de reportagens,

Diretor Geral: Germán Susín; Apresentadora: Sandra Torres; Conselho Editorial INR: Adalberto Fernandes, Catarina Correia, Miguel Ferro, Carmo Medeiros, Soﬁa Isidoro; Produção: Patrícia Rolo Duarte
(Chefe de Produção), Pedro Bravo (Assistente de
produção), Mário Nobre (Produtor técnico); Redação: Dora Alexandre (Chefe de Redação), Sandra
Torres (Jornalista); Equipa técnica: César Ganso
(Edição), Pedro Macedo (Realização e imagem),
Luís Graciano Afonso (Realização e imagem), Bruno
Grilo (Realização e imagem); Voz Off: Carla Rocha;
Intérprete de Língua Gestual: Deolinda Grilo.
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Notícias
ADFA-PM visita Sede Nacional

CEMFA condecorado com
Grande Cruz do Mérito
Aeronáutico de Espanha
O Chefe do Estado-Maior da Força Aérea Portuguesa (CEMFA), General José
Araújo Pinheiro, foi condecorado com a
Grande Cruz do Mérito Aeronáutico de
Espanha, no dia 15 de outubro, numa
cerimónia realizada na residência do
embaixador espanhol em Lisboa, informou a representação diplomática,
sendo a notícia divulgada pela Agência
Lusa.
A condecoração, proposta pelo Ministro da Defesa de Espanha, foi atribuída
ao General José Araújo Pinheiro como
demonstração de amizade e proximidade com Portugal, “um país vizinho,
amigo e aliado”, afirmou Francisco

García Arnaíz, Chefe de Estado-Maior
do Exército do Ar espanhol.
Para o General José Araújo Pinheiro,
a condecoração representa “o reconhecimento de Espanha à Força Aérea
Portuguesa”.
O Ministro da Defesa Nacional, José
Pedro Aguiar-Branco, o Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas,
General Luís Evangelista Araújo, e os
chefes do Estado-Maior do Exército e
da Armada de Portugal, General Artur
Pina Monteiro e Almirante José Saldanha Lopes também estiveram presentes na cerimónia cujo anfitrião foi o
embaixador Eduardo Junco Bonet.

Prémio de Jornalismo 2013
No âmbito de uma deslocação em tratamento no HFAR, os representantes
da ADFA-PM, associação congénere da
ADFA sediada em Maputo, Moçambique, participaram numa reunião de trabalho na Sede Nacional, em Lisboa, no
dia 10 de outubro.
João Manhula Cassimo, presidente daquela organização não-governamental moçambicana, falou com o ELO
no mesmo dia em que esteve reunido
com a Direção Nacional da ADFA para
trabalhar os conteúdos da agenda de
uma reunião a realizar com o Ministério da Defesa Nacional português. O
presidente da ADFA-PM relatou ao ELO
como ocorreu a visita à sede daquela
instituição do novo cônsul de Portugal
em Maputo.
A visita realizou-se em setembro último.
“Foi um encontro excelente”, resumiu,
acrescentando que “recebemos com
muito gosto este representante da República Portuguesa na nossa Sede, em
Maputo”. O Consulado Geral em Maputo tem ajudado a Associação, que também conta com o apoio da Embaixada
de Portugal em Moçambique.
“O senhor cônsul sentiu-se em casa e
referiu que tudo fará para apoiar os deficientes militares moçambicanos, pois
é filho de um combatente em Moçambique e sente-se orgulhoso por visitarnos”, relatou João Manhula.
O cônsul inteirou-se do trabalho da
ADFA-PM e do apoio que os seus antecessores têm dado à Associação.
Deixou palavras de apreço no Livro de
Honra da ADFA-PM.
João Manhula aproveitou para apresentar os planos futuros da ADFA-PM

ao ELO. Estes novos desafios serão levados ao Ministério da Defesa Nacional, em reunião a conceder, na busca
de apoios que os dirigentes da ADFAPM têm desenvolvido.
Para a audiência no MDN os dirigentes levavam a apresentação de um
projeto de ampliação das suas instalações, que permita o alojamento
temporário de deficientes militares
e famílias que procurem resolver
os seus processos de qualificação
ou outros. “Será uma boa forma de
apoiar quem mora longe e não tem
meios financeiros para estar deslocado”, referiu o dirigente.
No pedido de ajuda da ADFA-PM ao
MDN, a Associação conta com a colaboração da ADFA, que tem acompanhado
os trabalhos preparatórios da reunião,
“estando empenhada na causa dos
deficientes militares moçambicanos,
o que é muito importante para nós”,
afirmou João Manhula, que também
realçou a importância da comunicação
interinstitucional como base da cooperação que “é vital para o sucesso dos
nossos projetos”, concluiu o presidente
da ADFA-PM.
Entretanto, no dia 24 de outubro, realizou-se uma reunião da ADFA-PM
com o diretor da Direção-Geral de
Pessoal e Recrutamento Militar, Dr.
Alberto Coelho, com a responsável
pelos Serviços de Saúde/MDN, Dra.
Isabel Madeira, tendo também participado os presidentes da DN e do CFN
da ADFA e o presidente da Delegação
de Lisboa.
A ADFA-PM solicitou ainda a marcação
de uma reunião com o Chefe do EstadoMaior do Exército.

Direitos Humanos e Integração
Os Prémios de Jornalismo “Direitos
Humanos & Integração” são atribuídos anualmente pelo Gabinete para
os Meios de Comunicação Social e
a Comissão Nacional da UNESCO e
destinam-se a galardoar os melhores
trabalhos jornalísticos sobre direitos
humanos e integração que tenham
sido publicados ou difundidos nos
órgãos de comunicação social portugueses. Os prémios da 8ª Edição, ano
2103, foram anunciados e entregues
numa cerimónia pública que se realizou
no dia 2 de outubro de 2013, Dia Internacional da Não-Violência, no Palácio
Foz, em Lisboa.
Os vencedores foram:
Prémio Comunicação social regional e
local - Bruna Filipa Soares, pela peça “A
eterna crise dos ciganos”, publicada no
jornal Diário do Alentejo; 1.º Prémio Imprensa Escrita - Paulo Moura, pela peça
“A revolução virá do campo”, publicada
no jornal Público; 1.º Prémio Rádio - Maria Augusta Casaca, pela peça “Vidas de
solidão”, transmitida na TSF; 1.º Prémio
Meios Audiovisuais - Cândida Pinto,
Jorge Pelicano, João Nuno Assunção,
Marco Carrasqueira e Inês Rueff, pela
peça “Vítor - O fecho da fábrica”, transmitida na SIC.
Menções Honrosas:
Na categoria de Imprensa Escrita Gabriela Lourenço e José Carlos Carvalho, pela peça “Mãe há só duas”,
publicada na revista Visão; Na categoria de Rádio - Noémia Malva Novais,
pela peça “Muito mais que um corpo”,
transmitida na TSF; Ana Sofia Freitas,
pela peça “Até amanhã Timor”, transmitida na TSF; Na categoria de Meios

Audiovisuais - António Mateus, pela
peça “Nelson Mandela – Os caminhos
da liberdade”, transmitida na RTP;
Cândida Pinto, Jorge Pelicano, João
Nuno Assunção, Marco Carrasqueira
e Inês Rueff, pelas peças “Germano e
Elisa – a entrega da casa”, “Ivo e Hélder – o casamento”, “Alexandra – viver
com HIV” e“Maria Amélia – de casa
para o lar”, todas transmitidas na SIC.
As peças vencedoras foram anunciadas no dia 2 de outubro, Dia Internacional da Não-Violência, na cerimónia
pública de entrega dos Prémios, que
teve lugar na Sala dos Espelhos do Palácio Foz, Praça dos Restauradores, em
Lisboa.
O programa da cerimónia integrou um
momento musical, sendo servido um
beberete no final. O Prémio contemplou as seguintes categorias e montantes: Imprensa, 2.500 euros; Rádio,
2.500 euros; Meios Audiovisuais, 2.500
euros; Comunicação Social Regional e
Local, 2.500 euros.
Este ano foi atribuído, pela primeira vez,
um prémio à comunicação social regional e local.
Candidataram-se ao Prémio 72 peças
jornalísticas: 33 de imprensa escrita; 31
de meios audiovisuais; 8 de rádio.
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Saúde e Bem-estar
PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA – CUIDADOS DE SAÚDE

Prevenção das Úlceras de Pressão (Escaras)
Segundo a Direção Geral de Saúde as
úlceras de pressão constituem um problema recorrente em Portugal, são um
problema de saúde pública e um indicador da qualidade dos cuidados prestados.
Causam sofrimento e diminuição da qualidade de vida, podendo levar à morte.
Estima-se que cerca de 95% das úlceras de pressão são evitáveis através da
identiﬁcação precoce do grau de risco.
O conhecimento da etiologia e fatores
de risco associados ao desenvolvimento de úlceras de pressão são a chave
para o sucesso das estratégias de prevenção.
Os doentes com úlcera de pressão, têm
um maior número de dias de internamento e readmissões, o que se traduz
em maiores encargos ﬁnanceiros.
Uma úlcera de pressão (ferida de cama
ou ferida de pressão) é uma descontinuidade na pele causada pelo facto de
se estar sentado ou deitado numa determinada posição, durante um longo
período de tempo. Isto acontece frequentemente em utilizadores de cadeiras de rodas e acamados, mesmo em
períodos curtos de tempo. A pressão
constante contra a pele reduz o abastecimento arterial nessa área e o tecido
afetado morre. A fricção (roçar) da sua
pele pode contribuir para o aparecimento de úlceras de pressão como quando a
pele é arrastada sobre uma superfície.
Há vários métodos de classiﬁcação das
úlceras de pressão, sendo o mais comum aquele que atribui graus às estruturas e tecidos lesados.
GRAU I – Presença de eritema cutâneo
que não desaparece ao ﬁm de 15 min de
alívio da pressão. Apesar da integridade
cutânea, já não está presente resposta
capilar.
GRAU II – A derme, epiderme ou ambas
estão destruídas. Podem observar-se
ﬂictenas e escoriações.
GRAU III – Ausência da pele, com lesão
ou necrose do tecido subcutâneo, sem
atingir a fascia muscular.
GRAU IV – Ausência total da pele com
necrose do tecido subcutâneo ou lesão

do músculo, osso ou estruturas de suporte (tendão, cápsula articular, etc.)
As úlceras de pressão também são conhecidas como úlceras de decúbito,
escaras ou escaras de decúbito. O local
mais frequente para o seu desenvolvimento é na região sacra, cóxis, calcâneos (calcanhares), nádegas, trocânteres (zona superior da coxa), cotovelos,
ombros, orelhas, região occipital (nuca)
e tronco, pois nestas zonas pode existir
compressão continuada entre uma proeminência óssea e uma superfície mais
dura (colchão, cadeira, almofada), o que
vai causar a lesão dos tecidos.
São vários os fatores que podem aumentar o risco para o desenvolvimento
das úlceras de pressão como: imobilidade, pressões prolongadas, fricção, traumatismos, idade avançada, desnutrição,
desidratação, incontinência urinária e
fecal, infeção, deﬁciências vitamínicas,
hipertensão arterial, humidade excessiva da pele e edemas.
Os proﬁssionais de saúde e cuidadores
informais devem estar atentos para o
risco de formação de úlceras de pressão, especialmente ao cuidar de pessoas acamadas ou com diﬁculdades de
mobilização.
A prevenção é prioridade máxima, no
entanto quando as úlceras de pressão
evoluem para escaras (feridas abertas)
é necessário que os cuidadores procurem a ajuda de um proﬁssional de saúde, evitando deste modo situações mais
graves.

COMO PREVENIR AS ÚLCERAS DE
PRESSÃO
Medidas de alívio da pressão
– Estabelecer um esquema de mudança
frequente de posição (tempo médio 2
a 3 horas).
– Usar almofadas de apoio, por exemplo
entre os joelhos ou na zona anterior
ao calcanhar, de forma a evitar pressão prolongada nessas zonas
– Não voltar a exercer pressão sobre a
zona enquanto pele se encontrar ruborizada ou lesionada.

– Usar emoliente/creme hidratante,
com função de barreira, após os cuidados de higiene.
– Não massajar a pele sobre as proeminências ósseas (calcanhares, tornozelos, cotovelos, cóxis, etc).
– Limpar pele logo após evacuação ou
micção.
– Evitar que a pele ﬁque molhada ou em
contacto com fezes ou urina.
– Quando não for possível a limpeza
imediata após evacuação, aplicar
agentes hidratantes barreira (por
exemplo cremes à base de Vitamina
A) e fraldas altamente absorventes.

MEDIDAS NUTRICIONAIS

– Usar colchões e almofadas de ar, gel
ou outros materiais para proteger
proeminências ósseas de se tocarem
entre si ou entre superfícies duras
(entre os joelhos, entre os calcanhares e o colchão, etc).
– Incentivar a pessoa a levantar-se da
cama para o cadeirão, a deambular
ou fazer pequenos percursos a pé,
mesmo que por poucas horas, pois
preserva o tónus muscular, melhora
a circulação e sobretudo alivia a pressão contínua nas áreas de maior risco

EVITAR FRICÇÃO
– Os lençóis devem estar limpos e bem
esticados, sem rugas nem restos de
comida.
– A roupa da cama deve ser em algodão.
– Usar a técnica correta para voltar, posicionar e transferir a pessoa (deve
utilizar-se a técnica do resguardo para
movimentar.

MEDIDAS DE CONFORTO, HIGIENE E
HIDRATAÇÃO CUTÂNEA
– Manter pele limpa e seca.
– Usar agentes de limpeza suaves.
– Evitar água demasiado quente e fricção excessiva.

– Indivíduos portadores de doença ou
deﬁciência ou em situação de acamados precisam de uma alimentação
adequada, com valor energético acima do basal.
– As proteínas são fundamentais para a
regeneração tecidular e estimulam a
função imunitária.
– A arginina aumenta a irrigação na área
da ferida e facilita a regeneração do
tecido.
– As vitaminas, principalmente a vitamina C, ajudam na anulação dos radicais
livres obtendo-se uma melhor síntese
de colagéneos.
– O zinco facilita a mitose, com consequente aceleração do processo cicatricial.
Termino relembrando a todos os cuidadores que a PREVENÇÃO é primordial.

Edite Machado Ribeiro
Serviço de Ação Social Nacional
Bibliograﬁa
Direção Geral de Saúde (2011), Orientação n.º
17 de 19 de maio
Direção Geral de Saúde (2007), Orientações de
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Ribeiro, António Ricardo (2008), Úlceras de
Pressão - Revisão de Conceitos, http://feridas.
no.sapo.pt/ulceras_de_pressao.pdf - Acesso:
24/10/2013

Alimentação na diabetes
A Diabetes Mellitus tipo 2 (DMT2) é
um distúrbio metabólico de etiologia
diversa e complexa, envolvendo fatores
genéticos e ambientais, que se caracteriza por hiperglicemia (açúcar elevado no sangue) crónica, resultante de
defeitos da secreção insulínica ou ação
da insulina ou ambas. A longo prazo,
associa-se a disfunção e falência de
vários órgãos.
Consideram-se de elevado risco para o
desenvolvimento de DMT2 os seguintes fatores: excesso de peso, perímetro
de cintura ≥ 80 cm Ð e ≥ 94 cm Ð, sedentarismo, anomalia da glicemia em
jejum, diminuição da tolerância à glicose, hipertensão arterial, dislipidemia,
história familiar de DMT2 em primeiro
grau, entre outros.
Os primeiros 7 fatores de risco são modiﬁcáveis, pelo que intervenções no
estilo de vida, em particular na alimentação e no exercício físico, possibilitam
a prevenção ou auxiliam signiﬁcativamente no tratamento da doença.
A alimentação do diabético não tem
que ser especial, no sentido de ser diferente da restante população, pelo contrário, as recomendações para a sua ali-

mentação estão em plena consonância
com as regras da alimentação saudável
(consultar Elo de junho de 2013). Estes
princípios em conjunto com a prática
regular de exercício físico moderado
ajudam o organismo a manter os níveis
de açúcar no sangue estáveis, reduzindo as complicações da diabetes.
De salientar que o diabético deve planear as refeições logo no início do dia,
procurando comer em horários regulares e incluir prioritariamente os alimentos presentes na Roda dos Alimentos.
Apenas em ocasiões especiais, e caso
a diabetes esteja compensada, admitese um alimento extra: bolo, refrigerante
ou bebida alcoólica…
Optar por uma culinária simples e
agradável é fundamental, dando preferência a cozidos, grelhados, estufados
em cru e assados sem adição de gordura, temperando com pouco azeite e
sal, mas elegendo o sumo limão, ervas
aromáticas e especiarias.
As refeições principais devem começar
por sopa de legumes e hortaliças. No
prato principal, pelo menos metade do
prato deve ser ocupado com hortícolas. A carne, o peixe ou o ovo devem ser

consumidos numa quantiA leitura dos rótulos é tamDia Mundial
dade equivalente ao tamabém indispensável no diado Diabético:
nho da palma da mão. No
bético. Consultar e compa14 de novembro
que respeita ao pão, batarar a lista de ingredientes
ta, arroz, massa ou legumi(reduzir o consumo de
nosas secas, devem estar
produtos cujos primeiros
presentes, ocupando (o
ingredientes sejam açúcar/
conjunto, se preferir) cersacarose, gorduras, óleos,
ca de ¼ do prato. A fruta
sal, mel, maltose, glicose,
deve ser a escolha para sobremesa. Na frutose, dextrose, xarope de açúcar, açútotalidade do dia, 2 a 3 peças são su- car invertido) e a informação nutricional
ﬁcientes. Frutos como os ﬁgos, dióspi- (adquirir os produtos mais pobres em
ros, uvas, bananas e cerejas, por serem açúcares, lípidos/gorduras e sal/sódio).
mais doces, devem ser ingeridos em Para garantir o cumprimento de uma
pequenas quantidades e após as refei- alimentação adequada poderá consulções principais.
tar um nutricionista e um proﬁssional
Atentar à variedade de alimentos, es- do exercício.
pecialmente no grupo dos hortícolas,
Ângela Henriques
frutos, carne e pescado, para que não
Nutricionista da Delegação do Porto
existam déﬁces nem excessos nutricionais.
CAMPANHA PRÓ-SAÚDE
A hidratação é essencial. Água, chá, Vigilância de fatores de risco para
confeções ricas em água (caldeirada, doenças cardiovasculares (diabetes
arroz malandro…) contribuem para mellitus, hipertensão arterial, obesidauma hidratação completa. As bebidas de…) com a Dr.ª Elizabeth Fontes.
simples poderão ser adoçadas não Dia 26 de novembro, a partir das 14:30,
com açúcar mas com adoçante cons- nos Serviços Clínicos da Delegação do
tituído por sacarina, acessulfame k ou Porto, mediante inscrição prévia atraaspartame.
vés do 228 347 202.
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Notícias
IASFA/ADM

Autorização Prévia para Exames
Foi divulgada informação sobre alguns novos procedimentos no subsistema IASFA/ADM: desde 1 de outubro, alguns
atos clínicos necessitam de prévia autorização por parte da
ADM. São eles: Realização de cirurgia estética ou mamária; Realização de braquiterapia prostática; Realização de
exames de tomografia axial computorizada (TAC) a mais de
uma região, tomografia por emissão de positrões (PET) ou
ressonância magnética em regime ambulatório (RM); aquisição de meio de correcção e compensação (MCC) que não
esteja especificada na Tabela; Realização de mais um tratamento específico de medicina física e de reabilitação ou

de cinco diferentes por dia; permanência em internamento
superior a 120 dias.
Antes de realizar alguns destes actos clínicos, os interessados
devem possuir a necessária autorização por parte da ADM.
Para obter esta autorização devem remeter ao IASFA/ADM
um impresso próprio disponível no portal da ADM, acompanhado da requisição ou prescrição médica, com vinheta do
respetivo médico.
As delegações apoiam os associados que tenham dificuldades, assim como prestam todas as informações relacionadas
com o assunto.

Livro dos 40 anos da ADFA

Balanço dos trabalhos
Numa reunião realizada no dia 29 de outubro, convocada
pela DN, foi feito o balanço e o ponto da situação dos trabalhos preparatórios para a concretização deste grande
projeto que é a apresentação de um livro que reflectirá a
vida da ADFA e dos seus associados nos últimos 40 anos e
que marcará as comemorações do 40.º aniversário da desta Associação.
Além da equipa coordenadora do projeto, participaram
neste encontro as Delegações do Porto, Lisboa, Coimbra e
Castelo Branco e alguns associados que já deram os seus
testemunhos ou que estão diretamente envolvidos na redação dos vários capítulos. Cada um deu conta das dificuldades encontradas, das necessidades de pesquisa de

documentos ou de recolha de depoimentos para melhor
articular o trabalho de escrita. Alguns capítulos já estão a
tomar forma, outros estão menos avançados, mas ficou-se
com a certeza que os trabalhos já ganharam velocidade de
cruzeiro e que o livro dos 40 anos da ADFA vai ser uma realidade durante o próximo ano.
Alguns associados corresponderam ao apelo que tem sido
feito para darem o seu depoimento ou cederem documentos, mas muitos mais ainda poderão fazê-lo para que as
memórias não se percam. Toda a colaboração será bemvinda e será enquadrada no livro ou ficará a constituir uma
base de dados documental que servirá para futuros trabalhos de investigação.3

Efeméride
O dia 19 de novembro de 1993 marca
uma mudança na vida da ADFA. Foi a
data em que foi inaugurada a nova Sede
Nacional onde ainda hoje está localizada.
Foi há 20 anos que muitas altas individualidades, dirigiram ao espaço da nova
Sede da Associação para conhecerem o
trabalho de implantação de uma organização não-governamental à frente do
seu tempo.
O terreno onde está implantada a Sede
Nacional da ADFA foi cedido pela Câmara Municipal de Lisboa, então presidida
pelo engenheiro Kruz Abecassis.
A antiga Sede da ADFA era no Palácio da
Independência, no Largo de São Domingos, em Lisboa, em plena Baixa, num
edifício de importantíssimo valor histórico para Portugal e para a Capital.
A ADFA ocupara o Palácio da Independência em 1974, fazendo deste espaço
a sua casa.
A passagem para uma nova Sede, apetrechada com mais e melhores acessibilidades, foi uma vitória coletiva dos
associados, dirigentes e trabalhadores
da Associação.
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Notícias

39.º Aniversário do Elo
farinho lopes

Assessor de Defesa e Segurança
do Primeiro-Ministro visita a ADFA
A ADFA recebeu em visita, no dia
16 de outubro, na Sede Nacional, o
Assessor de Defesa e Segurança do
Primeiro-Ministro, Contra-Almirante
Fernando Delfim Guimarães Tavares
de Almeida.
Na reunião realizada, os Órgãos Sociais Nacionais apresentaram o documento aprovado na AssembleiaGeral Nacional Ordinária de 20 de
abril, bem como sensibilizaram o
visitante para as questões mais prementes dos deficientes militares.
O Contra-Almirante Tavares de Almeida recebeu ainda uma medalha
comemorativa da ADFA e deixou
uma mensagem no Livro de Honra
da Associação.
O encontro prosseguiu numa visita
à Sede Nacional e culminou num almoço no restaurante da ADFA.
O Contra-Almirante Tavares de Almeida, militar da reserva na efetividade de serviço, substituiu o major-general Carlos Chaves, agora
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presidente da Comissão de Acompanhamento para a Reforma da Defesa
Nacional (CARDN) criada no Ministério da Defesa para “acompanhar e
monitorizar” a reforma do setor.
O oficial general da Marinha, entre
outros cargos e funções que desempenhou, foi comandante de um

navio patrulha da classe Cacine e da
fragata Hermenegildo Capelo e passou à reserva, por limite de idade,
como segundo comandante naval da
Armada. É o primeiro oficial da Marinha a ocupar o cargo de assessor
militar do chefe do Governo nas últimas décadas.

Sede Nacional – Lisboa – 3 de Dezembro – 15h00
Numa audiência concedida por Leonor Beleza à
ADFA no dia 22 de outubro, a Associação convidou
a presidente da Fundação Champalimaud para proferir uma conferência na Sede Nacional, agendada
para o dia 3 de dezembro, Dia Internacional das
Pessoas com Deficiência, na sede Nacional, em Lisboa, pelas 15h00.
A conferência realiza-se no âmbito da comemoração dos 40 anos da ADFA, na continuidade do ciclo
de conferências com o alto patrocínio do General
Ramalho Eanes.
No Ano Europeu dedicado à Cidadania, a ADFA pretende evidenciar a ciência e a tecnologia na evolução dos cuidados de saúde. A Fundação Champalimaud é exemplo de como a técnica, aliada à
pesquisa científica e tecnológica, pode contribuir
para a reabilitação e para o pleno exercício de direitos fundamentais, como o direito à saúde.
A ADFA convida os associados a assistirem à conferência que decorre numa data tão especial para

d.r.

Leonor Beleza em conferência na ADFA

a Associação, o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência
– 3 de Dezembro.

Museu da Guerra Colonial, Parque Comercial Discount
Rua dos Museus, Ribeirão – Vila Nova de Famalicão
Horário Terças-Feiras, Quintas-feiras, sábados e primeiro Domingo de cada mês, das 14h30 às 18h30
Telefone – 252 32 28 48 | Telemóveis – 91 959 45 10 ou 91 959 44 99
GPS – 41º 22’04.90’’ N 8º 32’56.42’’0

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

O ELO celebra, no próximo dia 23 de novembro,
39 anos de edição ininterrupta, nascido na primeira manifestação pública da ADFA, em 1974,
numa data marcante, em espírito de voluntarismo, em que muitos se empenharam para que o
primeiro exemplar saísse para a rua. A todos eles,
obrigado por esta lição de vida!
Este ano, as celebrações constam de um almoço
em 3 de dezembro na Sede Nacional, que reunirá
dirigentes, colaboradores e os representantes da
imprensa militar portuguesa. Será um encontro
de confraternização e de troca de experiências a
que o ELO já nos habituou.
O ELO foi sempre feito com o “amor à camisola”
partilhado na sua Redação. Contou sempre com
o esforço e com o profissionalismo de quem o fez
nascer e de quem documentou fotograficamente
toda a vida da Associação.
O nosso Farinho Lopes, associado e fotojornalista
de sempre no jornal da ADFA, já atingiu a reforma
mas continua a colaborar com o ELO, contando
já com 39 anos de dedicação, de muitas noites,
feriados e folgas trabalhados em prol do superior
interesse dos leitores e de todos os associados.
São medalhas num peito onde também bate o
coração da ADFA. Bem-haja pelo teu exemplo e
por teres sempre mantido viva esta chama informativa, Amigo Farinho Lopes!
O ELO cresceu editorialmente e fez evoluir a sua
equipa de Redação, de colaboradores e de correspondentes nas delegações. A profissionalização
redactorial trouxe novas soluções gráficas e mudanças de conteúdo que consolidaram a ligação
do jornal aos associados e destes com a ADFA.
Estamos todos de parabéns! Sem a participação
de tantos colaboradores, correspondentes, trabalhadores, dirigentes, associados e amigos, o
ELO não seria esta ponte informativa. Sem a incontornável participação das Delegações, o ELO
seria um deserto. Sem a coragem dos seus Editoriais, o ELO não vincaria a firme posição da ADFA,
na defesa dos direitos de todos os deficientes militares e antigos combatentes em geral.
O ELO é a face visível de um trabalho diário em
Associação, num esforço coeso e útil, para contribuir para a evolução de uma sociedade cada vez
mais precisada dessa dinâmica positiva.
Só podemos desejar vida longa para a ADFA e
para o ELO. Os leitores agradecem e nós, na Redação, cada vez mais nos empenharemos para
levar a ADFA e a sua missão pela Cidadania, pela
Justiça e pela Paz aos que nos encontram em
cada página.
Parabéns ELO! Parabéns ADFA!
Rafael Vicente

