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do 25º Aniversário do Centro de Reabilitação Profissional de Gaia (CRPG), entidade que a ADFA ajudou a fundar e que
é dirigida por um associado, Jerónimo
Sousa. Integram a Direcção, com a ADFA,
o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) e a Cercigaia, num exemplo de articulação com o movimento de
cidadãos deficientes.
A ADFA foi escolhida pela Associação
Mutualista Montepio para ser a entidade beneficiária da 5ª edição da Corrida
Montepio “Corremos Uns Pelos Outros”.
Os associados participaram na iniciativa,
um grande evento desportivo que mobilizou milhares de pessoas, entre atletas
conhecidos e participantes das mais diversas idades, e que levou a festa a toda
a área da Baixa Lisboeta e de Santa Apolónia. A ADFA foi beneficiária de 43 mil
euros, que foram entregues pela Direcção
da Associação Mutualista Montepio, no
pódio, durante a cerimónia oficial de encerramento do evento.
Durante o mês de Junho ocorreram duas
tragédias que muito sensibilizaram a
ADFA. A situação grave e as mortes geradas pelos incêndios florestais que martirizaram vários concelhos do País e a
morte de um militar das Forças Armadas
no Mali. No ELO a ADFA expressou a sua
solidariedade aos portugueses. A tragédia dos incêndios também tocou a ADFA,
através dos familiares dos associados que
ali perderam a vida.
Na rentrée, durante o mês de Setembro,
iniciou-se a campanha para as eleições
autárquicas, tendo a ADFA recebido vários candidatos na Sede Nacional e nas
Delegações. A ligação da Associação com
as autarquias – Câmaras Municipais e
Juntas de Freguesia – é considerada muito
importante pois, ao nível regional e local,
são essas estruturas oficiais que recebem
e vão ao encontro dos associados nas
suas áreas de residência. A ADFA transmitiu a sua mensagem sobre os direitos
inalienáveis dos deficientes militares,
sensibilizando os candidatos e futuros
autarcas para a realidade da deficiência
e para a especificidade da condição dos
deficientes militares.
No âmbito dos eventos de carácter nacional, a Associação esteve em permanente
contacto com a sociedade civil.
Na celebração do 25 de Abril, a ADFA esteve na Sessão Solene Comemorativa realizada na Assembleia da República, com
intervenção do Chefe do Estado. A Revolução dos Cravos foi celebrada e evocada nas escolas, onde a Associação esteve
com os estudantes, e nos diversos locais
em que as Delegações são convidadas
de honra para a celebração, um pouco
por todo o País. Na Sede Nacional, a Revolução de 25 de Abril foi celebrada com
um debate com membros das juventudes
partidárias, que contou com a presença
do militar de Abril, Coronel Rodrigo Sousa e Castro, em 19 de Abril.
O Dia do Combatente, 9 de Abril, foi celebrado nas cerimónias realizadas junto
ao Túmulo do Soldado Desconhecido,
no Mosteiro da Batalha. O estandarte
da Associação esteve presente em todos
os momentos das cerimónias presididas
pelo Ministro da Defesa Nacional.
O Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas – 10 de Junho –
foi celebrado no Porto, com o Presidente
da República, em evento que contou mais

uma vez com a presença dos deficientes
militares, que desfilaram perante a tribuna de honra, desta vez com a participação
de associados da área da Delegação do
Porto. Em Lisboa realizou-se o Encontro
Nacional de Combatentes, junto ao Monumento aos Combatentes do Ultramar,
em Belém.
No dia 21 de Setembro, Dia Internacional
da Paz, a ADFA fez questão de, como Associação membro da Federação Mundial de
Antigos Combatentes e Vítimas de Guerra
(FMAC), celebrar e publicar o comunicado do Secretário-Geral da ONU, António
Guterres, e, nesse âmbito, realizar a Marcha Pela Paz 2017. A iniciativa foi realizada em parceria com a Câmara Municipal
de Lisboa e com a Liga dos Combatentes.
Nas celebrações da Instauração da República (5 de Outubro), do Armistício da Primeira Grande Guerra (11 de Novembro) e
da Restauração da Independência (1 de
Dezembro), a ADFA fez-se representar
junto das autoridades oficiais, como convidada de honra, assinalando datas históricas para o País.
No Porto, em 21 de Novembro, a ADFA esteve representada pela Delegação do Porto na comemoração do Dia do Comando
do Pessoal do Exército.
No certame realizado na Exponor - Normédica/Ajutec – a Associação contou
com um expositor, numa participação da
Delegação do Porto já tradicional num
evento nacional que a ADFA ajudou a
criar.
Durante o ano houve grande comunicação com os media, destacando-se a participação da ADFA no programa “Sociedade Civil”, da RTP2, que trouxe novamente
a público a problemática do Stress Pós-Traumático de Guerra. Também houve
participação no programa de Fátima Lopes, na SIC.

Dimensão internacional da cooperação
A ADFA acompanhou as actividades da
Federação Mundial de Antigos Combatentes e Vítimas de Guerra (FMAC) e recebeu na Sede Nacional a visita da Euromil,
organização europeia de associações militares, em 5 de Dezembro.
Os representantes do Núcleo da ADFA
em Hamburgo apresentaram cumprimentos no Consulado-Geral de Portugal
em Hamburgo, em 21 de Novembro. A Associação acompanhou e registou no ELO
também as actividades da Associação
congénere moçambicana, a ADFA-PM,
que também divulgou no jornal a visita
da embaixadora de Portugal em Maputo.

Eventos associativos mobilizam
milhares de associados
A Associação realizou outros eventos, relacionados com a sua própria história e
dinâmica.
Na celebração nacional do seu 43º Aniversário, a Sessão Solene contou com a
presença do Ministro da Defesa Nacional, com a participação de muitas altas
individualidades civis e militares que
se associaram à data especial da ADFA.
O filósofo José Gil deu uma palestra “O
Mito do Império e a Guerra Colonial”,
que a ADFA divulgou na íntegra no ELO.
O músico Pedro Barroso também esteve
na ADFA, em 13 de Maio, nesse âmbito
festivo. Da palestra do filósofo José Gil
destaca-se: “Em nome do mito do Império

