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Bragança
Assembleia-Geral aprova
relatório e contas

No dia 18 de Fevereiro reuniu-se a Assembleia-Geral
Ordinária da Delegação de Bragança, na sua Sede, em
Bragança, para cumprir o que estatutariamente está
estabelecido, nomeadamente para discutir, analisar e
aprovar o Relatório de actividades e Contas referentes
ao ano de 2017. Estiveram presentes cerca de três dezenas de associados, sensivelmente 20% do universo
do efetivo da Delegação.
“Atendendo à área geográfica da Delegação, todo o
distrito de Bragança, e às acessibilidades e transportes existentes, podemos considerar esta participação
excelente, pois todos os associados usaram meio de
transporte próprio, percorrendo em média cerca de 50
quilómetros”, referiu a Mesa da Assembleia-Geral da
Delegação.
Embora o motivo da reunião fosse a apreciação do
Relatório de actividades e Contas, não foi esse o tema
que mais animou a reunião. Os Órgãos Sociais, nas
pessoas do presidente da Delegação, Domingos Seca,
e do tesoureiro, Francisco Fernandes, explicaram as
actividades realizadas no ano de 2017 e a situação
financeira, ouvindo-se o Parecer do Conselho Fiscal.
Na votação foram o Relatório e Contas aprovados por
unanimidade.
Como atrás se disse, a reunião serviu para elencar as
dificuldades e os instrumentos ao dispor dos Órgãos
Sociais de Delegação para dar resposta às mais diversas situações com que, a cada dia, é confrontada pelos
associados ou seus familiares mais directos.
Nesta linha foi também abordado o papel do PADM,
e, pela intervenção de alguns dos participantes, depreendia-se que o PADM estava apenas vocacionado
para tratar dos problemas dos associados, mas a Direcção esclareceu sobre o exacto papel do PADM. Por
sua vez, o associado José Teixeira reforçou esse esclarecimento, dizendo que o PADM abrange todo o universo dos deficientes militares, sendo ou não associados da ADFA.
Foi difícil explicar aos associados a vertente financeira
da ADFA, nomeadamente o trânsito das quotas, mas
as poucas intervenções nesta área deixaram claro que,
sendo a ADFA um todo, ou seja o universo de todos
os associados, “há que olhar à dispersão geográfica, à
história e prestígio e fundamentalmente ao aspeto e
papel social das Delegações”.
Ficou claro que as Delegações não podem ser avaliadas apenas pelo seu poder financeiro e que o princípio
da solidariedade deve ser “a bandeira da ADFA, como
instituição que alberga todos os deficientes militares
associados e seus familiares”.
Nesta linha de pensamento, alguns associados chegaram mesmo a invocar, dentro da sua generosidade,
que “o orçamento da ADFA não pode deixar morrer as
Delegações, e que, se for preciso acrescentar mais um
sacrifício de uma comparticipação extra aos associados, o mesmo seria desnecessário se houvesse solidariedade nacional”.
No final, o presidente da Delegação e todos os elementos dos Órgãos Sociais manifestaram algum do

seu desgaste no desempenho das funções dirigentes,
deixando claro que não estão “presos aos cargos diretivos”, e que, “antes pelo contrário, exercem o cargo
com espírito de missão, sem qualquer contrapartida
financeira, sacrificando a família e por vezes o orçamento familiar para cumprir a missão que os Estatutos
determinam”.
O associado José Teixeira deu uma palavra de encorajamento aos elementos dos OSD e lembrou que o Orçamento nacional deverá cobrir as despesas inerentes
aos actos a que estão sujeitos os elementos dos Órgãos
Sociais para cumprir deveres estatutários ou outros de
representatividade, principalmente nas cerimónias e
reuniões dos Órgãos Nacionais e Delegações.
“Os Órgãos Sociais tomaram nota do encorajamento
por parte dos associados, no âmbito da sua continuidade, o que agradecem. No entanto deixam a porta aberta
para que uma nova Direcção possa concorrer as eleições que se aproximam”, referiu Domingos Seca, presidente da Delegação.

Castelo Branco
43º Aniversário da delegação
No próximo dia 17 de Março, a Delegação de Castelo
Branco vai comemorar o seu 43º Aniversário, na Herdade do Regato, sita na rua do Batista, n.º 13, em Póvoa
de Rio de Moinhos. As coordenadas GPS são: 39.938182
N, -7.506867 O.
Em espírito de celebração, a Delegação convida os associados e seus familiares e amigos a festejarem o Aniversário em união, “demostrando mais uma vez o espírito
associativo e solidário para com a Delegação”, e salientando que, “apesar da idade, estamos cada vez mais unidos e vamos fazer do nosso Aniversário um dia de salutar
convívio e dar-lhe o destaque e a honra que ele merece”.
Do programa divulgado pela Delegação destaca-se a
recepção aos convidados pelas 12h30, seguindo-se o
almoço, pelas 13h00.
O preço do almoço é de 20,00 euros por pessoa, para
adultos, as crianças até aos 4 anos não pagam e dos 5
aos 10 anos pagam 50% desse valor.
As inscrições deverão ser feitas na Sede da Delegação
ou pelos números 272 341 201 ou 918 675 108, até ao dia
14 de Março.
Para os interessados em pernoitar na zona, no âmbito
da celebração, a Delegação informa que os preços para
alojamento no Hotel Rainha D. Amélia (contacto 272
348 800) são os seguintes: Quarto Single = 49,00 euros,
em regime de APA ou Quarto Duplo = 57,50 euros, em
regime de APA.

Coimbra
deslocação à AGNO
A Delegação de Coimbra apela à participação dos
associados na Assembleia-Geral Nacional Ordinária,
no próximo dia 24 de Março, na Academia Militar, na
Amadora. Para que o acesso à AGNO seja ainda mais
participado, a Delegação disponibiliza transporte
para a viagem a Lisboa.
A deslocação faz-se em autocarro, numa viagem agradável até à Sede Nacional da ADFA, em Lisboa, local
onde os participantes são convidamos a almoçar.
Os lugares são limitados e os interessados podem informar-se junto da Delegação de Coimbra.
O local de encontro para a viagem será o parque de
estacionamento do Bolão, junto à estrada para a Geria, a poente da Estação Velha - Coimbra B.
A hora do encontro para a partida para a AGNO será
às 9h00. A Direcção da Delegação de Coimbra apela aos seus associados para que, no cumprimento do

dever associativo, procedam à regularização do pagamento das suas quotas, devendo para o efeito contactar a Delegação através dos números 239 814 644
ou 917 770 241.

visita a córdova e Granada
A Delegação de Coimbra vai realizar o seu habitual
passeio anual de três dias, entre 18 e 20 de Maio próximo. “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”, realça a
Delegação.
No primeiro dia, 18 de Maio, partida rumo a Espanha,
em local a combinar, seguindo em direcção a Córdova,
com pequenas paragens técnicas. O almoço será em
trânsito. Depois de uma visita aos principais lugares
de Córdova, o grupo segue para Granada, para alojamento selecionado, com jantar.
No segundo dia, 19 de Maio, oportunidade para conhecer alguns dos mais importantes monumentos de
Granada, almoçando no hotel. Tarde livre para visitas,
compras ou descanso. O jantar será num lugar especial,
com espetáculo de Flamenco.
No dia seguinte, 20 de Maio, depois do pequeno-almoço, saída para o Palácio Alhambra, sob orientação de
um guia oficial. Após o almoço no local, faz-se o regresso a Coimbra.
Com lugares limitados a 30 pessoas, o pagamento pode
efectuar-se em prestações mensais, até 20 de Abril de
2018.
Informações e inscrições na Delegação de Coimbra.

Faro
Almoço de aniversário
A Delegação de Faro vai comemorar o seu aniversário
no próximo dia 14 de Abril, Sábado, pelas 12h30, no
Restaurante “Austrália”, na Estrada Nacional 125, em
Vale da Venda, Faro.
O preço é de 17,50€ por pessoa.
“Agradecemos a presença de todos os associados e familiares”, refere a Direcção da Delegação de Faro.
Inscrições, com confirmação até ao dia 6 de Abril, para
os seguintes contactos: Delegação de Faro – 289 828
515, José Mestre – 919 405 030, Vítor Costa – 969 223 548
e Horácio Luz – 919 303 854.
“A ADFA somos nós, e unidos somos mais fortes”, realça
a Delegação, que pretende celebrar a coesão associativa
com o maior número de associados, familiares e amigos
possível.

Évora
Passeio de Primavera
A Delegação de Évora vai realizar o seu já habitual Passeio de Primavera, nos dias 13, 14 e 15 de Abril, desta
vez com deslocação à região norte, centralizando a visita na cidade do Porto.
Para que a Delegação possa atempadamente tratar de
toda a logística que uma viagem destas requer, apela-se à
rápida inscrição dos participantes, directamente na Sede
da Delegação ou através do número 266 703 473.
Na próxima edição do ELO a Delegação de Évora divulgará
mais pormenores, nomeadamente o custo deste passeio.
“Contamos contigo para um Passeio da Primavera alegre e vivido no espírito da ADFA”, apela a Direcção da
Delegação.

