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Consulado-Geral de Portugal em Hamburgo

ADFA apresenta cumprimentos
ral muito carinhoso”, por parte do pessoal do Hospital das Forças Armadas da
Alemanha (Bundeswehrkrankenhaus,
no início chamado Bundeswehrlazarett.
Os representantes da ADFA falaram
da sua experiência pessoal e referiram
também exemplos de outros deficientes militares e partilharam informações
sobre o evoluir da Associação nos seus
43 anos de actividade.
“O cônsul-geral mostrou-se bastante sensibilizado, seguindo com muita
atenção as exposições, de que comentou alguns aspectos”, referiu José Costa.
Informou a Associação sobre a mudança das instalações do posto para um

outro local ainda a definir, uma vez que
esta informação é sempre muito útil
aos deficientes militares que se deslocam a Hamburgo. Salientou ainda que,
“quando chegar a altura da mudança,
gostaria de solicitar a opinião da ADFA
e dos deficientes militares sobre a forma
de leva-la a efeito, o melhor possível,
quanto às estruturas de acesso ao local
adaptadas às necessidades das pessoas
portadoras de deficiências físicas motoras e outras situações equiparadas.
No final da reunião e da visita, o presidente do Núcleo de Hamburgo entregou, em nome da ADFA, ao diplomata
uma medalha comemorativa do 40º
Aniversário da Associação.

ADFA recebe presidente da EUROMIL

A

European
Organization
of Military Associations
(EUROMIL), organização
europeia de associações
militares, esteve na Sede
Nacional da ADFA, em Lisboa, no dia
5 de Dezembro. O presidente daquela organização europeia, Emmanuel
Jacob, esteve reunido com a Direcção
Nacional da ADFA, acompanhado por

António Lima Coelho, conselheiro da
EUROMIL desde Outubro de 2016.
A visita à ADFA realizou-se a pedido da
EUROMIL, com o objectivo de tomar
contacto com a Associação, no âmbito
da cooperação e conhecimento mútuos. Esta reunião teve na agenda de
trabalhos a apresentação da história e
missão da ADFA, uma visita aos serviços da Sede Nacional e da Delegação de

Lisboa e apresentações sobre a temática do Stress de Guerra e os apoios do
Estado Português através da RNA, bem
como sobre o Plano de acção de apoio
aos Deficientes Militares (PADM).
No fim da visita, os representantes da
EUROMIL receberam exemplares do
Livro da ADFA “Deficientes das Forças
Armadas – A Geração da Rutura” e assinaram o Livro de Honra.

Dia Internacional das Pessoas com Deficiência

Prémios atribuídos pelo INR em 2017

O

Instituto Nacional para a
Reabilitação, I.P. (INR, I.P.)
promove anualmente a
atribuição de Prémios, no
âmbito da comemoração
do dia 3 de Dezembro, Dia Internacional das Pessoas com Deficiência.
Em cerimónia pública realizada em 4
de Dezembro, no auditório do Citeforma, em Lisboa, foram entregues os Prémios “Cartaz 3 de Dezembro”, Ciências
Sociais e Humanas “Maria Cândida da
Cunha” e Inovação Tecnológica “Engenheiro Jaime Filipe” e o ELO destaca os
nomes dos vencedores e das menções
honrosas.
A comemoração contou com um momento musical com o coro “Mãos que
Cantam”, Sérgio Peixoto & Banda Jorge
Palma.

Prémio “Cartaz 3 de Dezembro”
O concurso destina-se a premiar o melhor cartaz alusivo à comemoração do
dia 3 de Dezembro, Dia Internacional
das Pessoas com Deficiência.
O vencedor foi Ricardo Jorge de Brito
Ramos, com um trabalho intitulado
“Por um mundo unido na diferença”.

As Menções Honrosas couberam a Florival Augusto de Matos Candeias, com
“Cuidar o amor” e a Laura Rodrigues,
com “Temos diferenças, mas não somos diferentes”.

Prémio “Maria Cândida da Cunha”
O INR promove também a atribuição
do Prémio para as Ciências Sociais e
Humanas “Maria Cândida da Cunha”,
com o propósito de sensibilizar as universidades, os estudantes dos graus de
ensino superior de Mestrado e Doutoramento e a comunidade académica
em geral, na área das ciências sociais
e humanas, para a produção de trabalhos académicos e desenvolvimento do
conhecimento sobre deficiência e reabilitação.
O Prémio foi atribuído a Daniel Neves
da Costa, com a Tese de Doutoramento
em Governação, conhecimento e Inovação, apresentada à Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra,
intitulada “O Touro que nos puseram
na arena” ou “O Desdobrar das Fronteiras nos Interstícios da Palavra. Gaguez,
ciência e Comunidades de Responsabilidades”.

Usando a gaguez como estudo de caso,
este trabalho demonstra como se pode
potenciar uma cultura de inclusão e
emancipação na deficiência, a criação
de conhecimento que desconstrua situações de estigma e discriminação e o
desenvolvimento de activismo científico
e terapêutico através da criação de dispositivos de indagação e reflexão colectiva
entre pessoas com gaguez, familiares,
cuidadores, terapeutas da fala, professores, estudantes e outros profissionais.
A Primeira Menção Honrosa foi atribuída a Inês Leandro Nuno da Silva Borges
Albino, com “Inclusão, transições e matemática: Dois estudos de caso sobre os
percursos académicos de dois estudantes surdos”, Tese de Doutoramento em
Ciências da Educação. É um trabalho
sobre oito anos de investigação, em que
acompanhou a transição de alunos surdos do ensino secundário para o ensino
superior entre 2008/2009 e 2015/2016.
A Segunda Menção Honrosa coube a
Maria João Santos Grego Esteves, com
“A avaliação do estado de saúde oral de
deficientes profundos institucionalizados”, Dissertação de Mestrado Integrado em Medicina Dentária. Trata-se

de um estudo sobre o estado de saúde
oral de uma população com deficiência
intelectual profunda, institucionalizada num Centro de Apoio a Deficientes
Profundos, no Alentejo.

Prémio “Engenheiro Jaime Filipe”
O Instituto Nacional para a Reabilitação promove também anualmente
a atribuição do Prémio de Inovação
Tecnológica “Engenheiro Jaime Filipe”,
com o objectivo de estimular o desenvolvimento e investigação na área da
deficiência, e premiar e dar notoriedade
pública às invenções, projectos ou produtos tecnológicos inovadores que contribuem para a melhoria de qualidade
de vida das pessoas com deficiência.
A vencedora galardoada com o Prémio
foi Cristina Manuela Peixoto dos Santos, com “SmartOs- Smart, Stand-alone
Active Orthotic System”.
As Menções Honrosas foram para o
Movimento de Expressão Fotográfica
- Imagine Conceptuale - Descrição de
áudio interactivo com toque capacitivo e para Cristina Manuela Peixoto dos
Santos, com “Cinta de Feed-back Vibrotáctil System”.
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N

o dia 21 de Novembro último, o novo cônsul-geral
de Portugal em Hamburgo, Luís Filipe Cunha, recebeu dois representantes
da ADFA, Carlos Fanado, membro da
Direcção Nacional, e José Fernandes
Costa, presidente do Núcleo da Associação em Hamburgo.
A visita teve como objectivo a apresentação de cumprimentos por parte da
ADFA ao diplomata que agora representa Portugal em Hamburgo, a cidade
alemã que ficou ligada aos DFA gravemente feridos durante a Guerra Colonial, os quais, ao longo de muitos anos,
receberam ali “tratamento e apoio mo-

