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Almoço de Natal é exemplo de unidade

No passado dia 16 de Dezembro, teve lugar o tradicional
Almoço de Natal organizado pela Delegação de Coimbra,
com a participação de mais de 250 camaradas, amigos e
familiares. “Foi uma jornada de unidade e determinação
na defesa dos direitos e conquistas dos Deficientes das
Forças Armadas”, considerou a Direcção da Delegação.
A Delegação de Coimbra congratula-se com a participação dos camaradas José Arruda, presidente da Direcção
Nacional, e de António Calvinho, figura histórica da nossa Associação, que é seguramente um camarada conhecido pela sua luta pelas causas dos deficientes militares.
O almoço contou ainda, como é natural, com o camarada José Girão, presidente da Delegação de Coimbra.
O almoço potenciou, como tem sido habitual, o convívio
entre camaradas que tantas vezes só se encontram, confraternizam e revivem memórias nesta data.
Na sua intervenção, o presidente José Arruda realçou “a
solidariedade e empenhamento de todos na defesa dos
nossos direitos e apelou à disponibilidade e força para

prosseguirem na luta por direitos ainda não consagrados, como é, por exemplo, os casos de deficientes considerados em serviço, chamados de cartão de lista azul,
para além de outras situações que se arrastam de há anos
a esta parte, como são os casos dos portadores de stress
pós-traumático”.
O associado António Calvinho, na sua intervenção, vincou com realce a urgente necessidade da continuação da
unidade que ao longo de mais de 43 anos tem sido uma
constante entre todos, lembrando que “sem ela nunca
teríamos conseguido o que actualmente temos e que só
na união se podem encontrar respostas para os problemas mais prementes que, com o avançar da idade se vão
pondo aos deficientes das forças armadas”.
“A unidade e a solidariedade são, no actual momento,
ainda mais necessárias, uma vez que todos nós estamos
no último patamar da vida e por isso mais fragilizados.
Temos ainda conquistas a realizar e se não lutarmos
hoje, amanhã pode ser tarde”, ficou o alerta.

Também o presidente José Girão, na sua intervenção inicial, apelou à unidade, solidariedade entre todos, e destacou “as lutas que ao longo dos anos temos sabido levar
a bom porto e que hoje, mais que nunca, se impõem, pelas razões já invocadas”.
Realçou ainda a necessidade absoluta da regularização
das quotas, fundamentalmente quando estas se encontram em atraso. Lembrou que a quotização é o “pilar essencial” para a manutenção da vida activa da Associação.
A próxima Assembleia-Geral Nacional pode ser determinante para essa tomada de medidas, nomeadamente
com um pequeno reforço da quotização.
Para terminar, a Delegação desejou a todos um Natal e
ano novo feliz e próspero.
Confiante de que a luta vai continuar, todos e cada um,
despediram-se até o próximo evento colectivo que ocorrerá aquando do 44º aniversário da Delegação de Coimbra, a realizar no dia 23 de Junho de 2018.

Convívio entre os associados da Delegação de Coimbra
No passado dia 21 de Dezembro, a Delegação da ADFA
de Coimbra levou a efeito um almoço/encontro informal
entre todos os Órgãos Sociais da Delegação, elementos
do Conselho Nacional, colaboradores e funcionários da
mesma. Foi uma tarde de franco e agradável convívio,
onde se abordou o actual momento da vida da ADFA e
particularmente da Delegação de Coimbra.
“Daquilo que se falou, chegamos à conclusão de que
existe de facto uma necessidade urgente de unidade e
tomada de medidas para resolvermos o futuro, que já
não será muito longo”, constatou o presidente José Girão.
Premente foi considerado o reforço de fundos para a actividade e manutenção de equipamentos e pessoal para
que se possa em tempo útil responder às muitas solicitações dos associados agora ainda mais debilitados. “A
breve prazo, teremos uma Assembleia-Geral Nacional
que poderá tomar medidas que possam minorar esta e
outras situações e por isso se lança um apelo a uma grande presença nesse dia. É necessário estarmos atentos ao
próximo ELO onde será anunciado o dia e local da citada
Assembleia”, lembrou.
Cerca das 16h00, e acabado o almoço, houve abraços de
despedida e desejos de cada um para que o Natal seja mais
uma vez motivo de convívio e amizade entre famílias. Um
ano novo para todos é também os desejos da Delegação:
lembram-se do “ano novo cheio de Propriedades” que
tantas vezes ouvimos na TV, ainda a preto e branco?

Visita a Córdova e Granada

A Delegação de Coimbra vai fazer o seu habitual passeio anual de três dias, nos próximos dias 18, 19 e 20
de Maio. Mantendo o espírito de dar a conhecer aos

associados os valores patrimoniais mais significativos,
vamos conhecer dois lugares carregados de história e
simbologia, ambas classificadas pela UNESCO como
Património da Humanidade: a Mesquita-Catedral de
Córdova e o Palácio Alhambra, de Granada. No primeiro dia, vamos rumar a Espanha em direcção a
Córdova. Com pequenas paragens técnicas, o almoço
será em trânsito. Depois de uma visita aos principais
lugares de Córdova, seguimos para Granada, para o
alojamento seleccionado, com jantar. No segundo dia,
vamos conhecer alguns dos mais importantes monumentos de Granada, almoçando no hotel, jantaremos
num lugar especial a disfrutar do espectáculo de Flamengo. No dia seguinte depois do pequeno-almoço,
partiremos do hotel em direcção ao Palácio Alhambra,
orientados por um guia oficial e onde iremos almoçar,
depois seguiremos de regresso a Coimbra.
Com lugares limitados a 30 pessoas, o itinerário é o seguinte:
18 MAIO – 06h00– Partida de Coimbra em lugar a
combinar em direcção a Granada. Paragens técnicas;
Almoço em trânsito; Visita a Córdoba; Granada, Alojamento e Jantar com bebidas, no Hotel Ana Maria 3***
ou similar.
19 MAIO - Pequeno-almoço no hotel; Passeio pelos
principais lugares de Granada; Almoço com bebidas
no hotel; Tarde livre para visitas, Compras ou descanso; Jantar com espectáculo especial de Flamengo; Alojamento no Hotel Ana Maria 3*** ou similar.
20 MAIO - Pequeno-almoço no hotel; Visita com guia
oficial ao Palácio Alhambra; Almoço com bebidas
na zona do Palácio Alhambra; Partida em direcção a
Coimbra.

