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em 21 de Junho. A Associação reuniu-se com o Director da ADM em 25 de Setembro, tendo realizado uma
visita à Sede Nacional no dia 4 de Outubro. O Director do Hospital das Forças Armadas realizou uma visita à Sede Nacional em 20 de Abril e o ELO efectuou
uma reportagem sobre o Serviço de Saúde Mental do
HFAR. O Director do HFAR recebeu a ADFA em 13 de
Setembro.

Lar Militar em análise
O Lar Militar da Cruz Vermelha Portuguesa mereceu
a maior atenção por parte da ADFA, atendendo à
situação veemente vivida pelos grandes deficientes
militares ali residentes. Perante a exposição feita pela
Comissão de Residentes, a Associação interpelou as
entidades oficiais sobre a situação vivida no Lar Militar.
Em Janeiro foi aprovado o Regulamento do Lar Militar, no cumprimento do Despacho do Secretário
de Estado da Defesa Nacional, não se realizando, no
entanto, qualquer reunião do respectivo Conselho
Consultivo, apesar da insistência da ADFA. A Associação participou na cerimónia de tomada de posse do novo Presidente Nacional da CVP, Francisco
George, em 23 de Novembro, e logo enviou um pedido de agendamento de audiência com o dirigente
da CVP, que veio a ter lugar em 15 de Dezembro, em
Lisboa. Na cerimónia de tomada de posse estiveram
o Primeiro-Ministro, o Ministro do Trabalho e da Segurança Social, o Ministro da Saúde, o Ministro da
Defesa Nacional e o Secretário de Estado da Defesa
Nacional. No seu discurso, o Presidente da CVP evidenciou a posição da ADFA, garantindo ter tomado
nota das preocupações expostas e assegurando o trabalho de procura de soluções. Entretanto, logo após
a tomada de posse de Francisco George, foi anunciada a nomeação de nova Direcção para o Lar Militar,
sendo também informado que aquela estrutura ficaria, a partir daí, na dependência directa do Gabinete
do Presidente da CVP. Destaque para a nomeação de
um militar para a Direcção do Lar Militar, o Coronel
Crispim Gomes, acompanhado pela Sub-Directora
Alexandra Leitão. Em 13 de Dezembro a Associação
esteve também com o Presidente da CVP durante a
cerimónia de atribuição do Prémio Direitos Humanos 2017 à Cruz Vermelha, galardoada pela Assembleia da República pelo seu trabalho no âmbito dos
graves incêndios que assolaram o País.

ADFA no movimento de cidadãos deficientes
A Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com
Deficiência, Ana Antunes, esteve com a ADFA em
audiências nos dias 9 de Março, 23 de Maio e 18 de
Outubro.
A Associação integrou, como a APD, a Comissão Política de Inclusão das Pessoas com Deficiência e acompanhou o “passo decisivo” de Portugal na aplicação
dos direitos dos cidadãos portadores de deficiência,
nomeadamente na aprovação de nova legislação no
Parlamento e pelo Governo.
Neste âmbito a ADFA reuniu-se com as organizações
não-governamentais da área da deficiência – ACAPO,
APD, ANST, CNOD, em 11 de Outubro.
A participação nas comemorações do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, em Lisboa, em
3 de Dezembro, foi outro ponto alto desta interacção
com as associações de e para deficientes civis.
No quadro da sensibilização dos organismos ligados
à deficiência, a ADFA foi recebida pelo Presidente
do Conselho Directivo do Instituto Nacional para a
Reabilitação (INR), Humberto Santos, em Lisboa, no
dia 10 de Março. O Presidente do INR visitou a Sede
Nacional no dia 2 de Maio, com outros elementos da
Direcção do Instituto. A ADFA saúda a nova dinâmica
do INR.
A ADFA participou na assembleia anual do Conselho
Consultivo das Pessoas com Necessidades Especiais
da CP, em 21 de Novembro, na interacção constante
com instituições e empresas que aplicam os benefícios destinados às pessoas portadoras de deficiência.

A defesa dos direitos dos cidadãos portadores de deficiência ficou também marcada na realização do 4º
Fórum Cidadania, em 7 de Fevereiro, e no Conselho
Municipal para a Inclusão das Pessoas com Deficiência (CMIPD), em Lisboa, no dia 6 de Fevereiro. Na cidade capital do País, a ADFA participou activamente
na inauguração das remodelações que o Projecto de

Acessibilidade Pedonal implementado pela Câmara
Municipal de Lisboa levou a efeito. A inauguração
ocorreu em 22 de Fevereiro e levou a Associação,
entre muitas outras instituições dedicadas à área de
deficiência, ao Eixo Central da cidade, numa Lisboa
notoriamente mais acessível.
A Associação congratulou-se ainda com a celebração

