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Delegação do Porto comemora aniversário

Num período da sua existência em que enfrenta o desafio da remodelação e ampliação das suas instalações,
a Delegação do Porto comemorou o 43º aniversário da
sua fundação, como sempre fez no dia 7 de Dezembro,
como um jantar evocativo.
O jantar realizou-se no refeitório da Delegação, que foi
pequeno para acolher o grande número de associados
e familiares que participou nesta celebração associativa. Estiveram ainda presentes membros da Mesa da
Assembleia-Geral Nacional, o presidente da Direcção
Nacional, os elementos do Conselho Fiscal Nacional e
representantes das Delegações de Bragança, Vila Nova
de Famalicão, Viseu, Coimbra e Lisboa.
No momento de evocar esta efeméride usaram da palavra os presidentes da Direcção da Delegação, da Direcção Nacional e da Mesa da Assembleia-Geral Nacional. Abel Fortuna foi o primeiro a fazer uso da palavra.
Sublinhou os traços caracterizadores da Delegação ao

longo da sua existência, destacou a participação como
um dos seus maiores valores. Referiu-se ainda ao projecto em curso de remodelação das instalações como
sendo uma necessidade premente, assim como lembrou as reivindicações que os associados da Delegação
têm manifestado na área dos direitos, situação que referiu estar nas preocupações mais urgentes a resolver.
Também fez alusão à presença do associado Joel, um
dos primeiros trabalhadores da Delegação, regressado
à vida associativa após longo tempo de ausência.
O presidente da Direcção Nacional, José Arruda, salientou o trabalho desenvolvido pela Delegação referindo-se ao espírito combativo dos seus associados e indicou
estar atento às preocupações manifestadas pelo presidente da Direcção da Delegação no que se refere às injustiças ainda por reparar.
Joaquim Póvoas começou por verbalizar que, embora
estivesse a representar a Mesa da Assembleia-Geral Na-

cional, fazia a sua intervenção como associado da Delegação, lembrando os primeiros tempos da fundação
em que, tal como nos dias de hoje, a participação era
já um traço bem vincado na actuação dos associados.
Enfatizou a necessidade da remodelação das instalações, “pois estava à vista” o seu estado de deterioração e
que a Delegação do Porto, como estrutura da ADFA na
segunda cidade do País, merecia-as mais condignas e
ajustadas ao trabalho que desenvolve. Também referiu
a importância para a ADFA e para a região a concretização do Centro de Apoio Integrado do Porto (CAIP), que
representa mais um legado dos deficientes das Forças
Armadas para o futuro.
Esta comemoração associativa centrada neste jantar,
preparado e servido com grande primor pela equipa de
restauração da Delegação, encerrou com a abertura do
bolo de aniversário e um sentimento forte e emotivo de
todos os que estiveram presentes.

Santa Maria da Feira

De seguida, rumaram para um restaurante local, onde
se realizou a confraternização associativa. Na mesa não
faltaram as iguarias de época, nem o espírito associativo deste núcleo, cujos associados marcaram sempre
presença na vida associativa da Delegação, bem como a
nível nacional, nomeadamente nas Assembleias-Gerais
Nacionais.
A organização esteve a cargo dos elementos da Direcção do Núcleo, Alcino Andrade e Alberto Conceição,
com a colaboração dos associados Ramiro Freitas e Venâncio Santos.

Participar e conviver no Natal
Nesta quadra natalícia realizaram-se, na área da Delegação do Porto, vários convívios de Natal, que contaram com
a participação de centenas de associados e familiares.
Estes eventos, que se realizam anualmente há várias
décadas, constituem momentos de reforço do espírito
associativo, promotores do relacionamento e do estreitamento de laços de camaradagem entre todos, relembrando as “festas de Natal” que se faziam nos primeiros
tempos da Delegação.

Sever do Vouga

São Martinho de Anta

No dia 1 de Dezembro realizou-se o primeiro destes
convívios em Sever do Vouga, que juntou associados
e familiares deste concelho e ainda dos municípios de
Arouca e Vale de Cambra. A concentração fez-se junto
à Câmara Municipal e o almoço teve lugar num restaurante local, organizado pelos associados Nelson Serra e
Afonso Almeida.

O Núcleo de Santa Maria da Feira organizou o seu convívio dia 8 de Dezembro, com um programa que iniciou
com a participação dos associados e familiares na missa em memória dos sócios já falecidos, na Igreja Paroquial de Fornos. No fim desta cerimónia, os participantes aglomeraram-se no adro da Igreja e lembraram com
saudade o tempo em que o associado Joaquim Tavares,
já falecido, distribuía cravos vermelhos como símbolo
do 25 de Abril.

No Concelho de Sabrosa, em São Martinho de Anta,
terra natal de Miguel Torga, acolheu os associados e
familiares que, no dia 9 de Dezembro, participaram
no convívio de Natal. Estes associados, que se reúnem
habitualmente no Regimento de Infantaria de Vila Real

