deleGAÇÕes

O nOssO elO de uniãO desde 1974

JAN 2018 11

porto
para serem informados, debaterem as questões relacionadas com a sua condição de deficientes militares
e apresentarem as suas sugestões e propostas, concentraram-se no Espaço Miguel Torga logo pela manhã,
onde foram recebidos pelos associados organizadores
António Cardoso e José Martins. Visitaram este centro
cultural que preserva, estuda e mostra a vida e obra do
grande escritor duriense Miguel Torga, sob a orientação de um elemento da cultura da Câmara Municipal
de Sabrosa, que patrocinou esta iniciativa.

Após a visita à exposição patente, os associados e familiares foram presenteados com um porto de honra,
acompanhado de doces da gastronomia local. Daí partiram para um restaurante local, onde teve lugar a confraternização associativa, em que sobressaiu o espírito
natalício, marcado pelo convívio e pela gastronomia
duriense.

Ponte da Barca

Alto Tâmega

Os associados do distrito de Viana do Castelo realizam
o seu convívio de Natal em cada ano num concelho
diferente. Este ano teve lugar em Ponte da Barca, no
dia 10 de Dezembro, organizado pelo associado Jaime
Gonçalves, com a colaboração da sua filha Cidália, que
foi incansável na dedicação e apoio à realização desta
iniciativa.
O dia foi de temporal, com muito frio, vento e chuva,
mas a Igreja da Paróquia de Grovelas foi pequena para
acolher a centena de associados e familiares que participaram na missa em memória dos associados falecidos. Após a cerimónia religiosa, a caravana que incluiu
o autocarro que transportou os associados do concelho de Viana do Castelo dirigiu-se para um restaurante
local, onde decorreu o almoço de confraternização. Na
mesa não faltaram os comes e bebes tradicionais da
região, nem a boa disposição, assim como a concertina que se fez ouvir para agrado dos presentes.
No final da festa, antes da abertura do bolo e do champanhe, ainda se festejou o aniversário do associado
Artur Azevedo e se anunciou que o convívio do próximo ano se realizará em Paredes de Coura.

No Alto Tâmega, os associados e familiares cumpriram
a tradição, participando no convívio de Natal, organizado pelo Núcleo de Chaves.
Na Igreja Paroquial de S. Jorge foi celebrada uma missa
para lembrar os associados já falecidos, bastante participada com a presença das entidades locais. Seguiu-se um almoço de confraternização num restaurante
da terra, que contou com a presença do comandante
do Regimento de Infantaria de Chaves, do vice-presidente da Câmara Municipal local, dos representantes
da Cruz Vermelha, da Liga dos Combatentes e do Núcleo da Associação Portuguesa dos Deficientes (APD),
de muitos associados e familiares.
No final, foi oferecido ao comandante do Regimento de Infantaria, coronel Godinho o livro dos 40 anos
da ADFA, pela Direcção do Núcleo. Este agradeceu e
salientou o respeito e consideração que tinha para
com os deficientes das Forças Armadas, dando como
exemplo o facto de ter feito questão de estar presente naquele convívio, afirmando que seria sempre sua
prioridade a presença nas iniciativas da ADFA.
Esta confraternização encerrou o programa dos convívios natalícios com os associados.

Cortejo das fogaças

Assembleia-Geral

O município de Santa Maria da Feira tem o seu dia festivo a 20 de Janeiro, data em
que se realiza o “Cortejo das Fogaças”, evento de carácter religioso que tem a participação das instituições locais.
Neste 20 de Janeiro, o núcleo da ADFA em Santa Maria da Feira assinala a data da sua
fundação, marcado por um convívio de associados e familiares no final do cortejo em
que a fogaça tem lugar à mesa. Em 2018, vai manter-se a tradição contando-se com a
presença dos associados e familiares para a confraternização associativa no Núcleo.

Avisam-se os associados da Delegação do Porto que a Assembleia Geral Ordinária, para
apreciar e votar o Relatório de Actividades e as Contas referentes ao ano de 2017, tem
data marcada para 17 de Fevereiro de 2018, às 14H00, nas instalações da Delegação.
A convocatória para esta reunião magna será publicada no próximo jornal ELO e
afixada nos locais habituais.
A participação dos associados é um direito e um dever associativo, ainda mais relevante nestes momentos em que se faz o balanço de um ano de actividade.
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O

livro “DEFICIENTES DAS FORÇAS ARMADAS – A GERAÇÃO DA RUTURA”
já está disponível para venda em todas as Delegações e na Sede Nacional.
A obra conta a história da ADFA e a luta dos deficientes da Guerra Colonial pelos seus direitos e o prefácio é do Professor Eduardo Lourenço.
Os diversos capítulos deste livro abordam temas tão diversos como os
efeitos destruidores da Guerra Colonial; a mobilização coletiva dos deficientes das
Forças Armadas para verem reconhecidos os seus direitos; a organização e implantação nacional da ADFA; as ameaças à coesão associativa e as formas como foram
superadas; a ação internacional da ADFA; a luta continuada pela plena cidadania e a
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