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Aniversário em convívio

Visita guiada à cidade Património
Comum da Humanidade

A Delegação de Évora vai organizar, no próximo dia 24 de junho, dia de S. João,
uma visita guiada à cidade Património Comum da Humanidade, por ocasião
das festas anuais e da Feira de S. João.
Os interessados devem concentrar-se na Sede da Delegação, pelas 10h00, de
onde vamos partir para conhecer melhor alguns dos muitos monumentos da
cidade, seguindo-se o almoço no restaurante da Sede, a partir das 12h30.
“Nesse dia contamos ter na Delegação o livro comemorativo dos 40 anos da
ADFA “deficientes das forças armadas – a geração da rutura”, que pode ser
adquirido pelos associados ao preço especial de 25,00 euros”, realça a Direção da Delegação de Évora.

FAMALICÃO
A 6 de maio de 2017, o aniversário da Delegação de Viseu começou pela manhã, nas
instalações da Sede da Delegação, onde
os associados e família foram recebidos.
Nesse momento de concentração dos
convivas houve tempo para conversa sobre os mais diversos problemas.
A Delegação recebeu o presidente da
MAGN, Joaquim Mano Póvoas, por volta das 10H45, e o grupo rumou então ao
Quartel do RI14 de Viseu, onde, às 11H00,
foi celebrada a Santa Missa pelo padre António, da Paróquia de Abraveses. “Assim foi,
em virtude do capelão ter outros afazeres e
infelizmente ter a sua mãe doente, a quem
desejamos as rápidas melhoras”, explica o
presidente da Delegação, João Gonçalves.
Por esta altura encontravam-se já presentes os convidados: o presidente da Junta
de Freguesia de Viseu, o comissário da Polícia de Segurança Pública, em representação do comandante, a Liga dos Combatentes e a Associação de Combatentes de
Arganil, as Delegações da ADFA de Lisboa,
Porto, Coimbra, Famalicão, Castelo Branco e Bragança, representantes do Núcleo
da Guarda, o presidente do Conselho Fiscal Nacional e o presidente da Direção
Nacional, que foi cumprimentado pelo comandante do Regimento de Infantaria 14 e
pelo vice-presidente da Câmara Municipal,
em representação do edil de Viseu, que
nessa altura se encontrava no Hospital de
Viseu - Tondela a acompanhar o secretário
de Estado numa visita de trabalho.
A eucaristia celebrada pelo padre António,
que com a sua forma de transmitir a mensagem de Cristo Nosso Senhor, comoveu
todos com as palavras tiradas do Evangelho e aplicadas ao momento solene que
ali se vivia, coroou a homenagem e reconhecimento aos militares deficientes das
Forças Armadas e aos camaradas e companheiros falecidos. “Bem-haja, senhor
padre, pela maravilhosa e sentida homilia”,
agradece o presidente da Delegação.
Finda a celebração, os convivas rumaram ao Monumento dos Combatentes da
Guerra do Ultramar e aí, numa cerimónia
muito sentida, foi depositada uma coroa de
flores, acompanhada por uma guarda de
honra militar e foi lida, pelo sacerdote, a seguinte prece: “Respeito e gratidão marcam
este momento. Com saudade e em família,
recordamos os nossos mortos, os militares
e civis que deram a sua vida ao serviço da
Pátria. Senhor, Deus da vida e da morte,
nós Vos encomendamos as almas dos nossos camaradas que deram o melhor que

sabiam e podiam pela sua gente, pelo seu
povo e pela sua Pátria! Fazei Senhor, que
depois da sua total devoção, repousem na
Vossa paz eternamente e a nós, que ainda
vivemos, fazei-nos seus dignos continuadores! Descansem na paz de Deus! Vivem
para sempre na memória de todos nós!”
Terminada a cerimónia e homenagem,
o refeitório do RI 14 acolheu o almoço-convívio de sã camaradagem e, antes de
partir o bolo, foram proferidas algumas
palavras pelo presidente da MAGD, que
cumprimentou os presentes e desejou a
todos as boas-vindas, de seguida passando a palavra ao presidente da Direção da
Delegação, que na sua alocução cumprimentou todos e agradeceu a sua presença
e apoio e explicou a razão da realização
da celebração naquele local, porque nos
anos 60/70 muitos passaram por aquele
Regimento, onde se formaram homens
e foram preparados para a guerra, para
combater em defesa de Portugal, ficando
deficientes. Como segunda razão, porque
“somos ADFA e como tal, estamos aqui a
dar confiança ao presidente da Direção
Nacional, comendador José Arruda, pedindo para que tudo faça, junto dos governantes, no reconhecimento e atualização
dos direitos de todos, para nesta fase da
vida tenhamos uma vida digna, como tão
digna foi a obra ao serviço da Pátria”.
Na sua alocução, o presidente da Direção
Nacional disse estar a trabalhar conforme
decisão da Assembleia-Geral Nacional
para que o Governo entenda e faça aprovar a legislação que se encontra pendente nos ministérios à espera de aprovação.
Agradeceu o apoio de todos, com destaque para o comandante do RI 14, “que teve
a gentileza de receber a ADFA nesta unidade militar, nesta bela região de Viseu, cidade considerada a melhor cidade para viver
e situada no coração de Portugal”.
O comandante agradeceu o gesto e desejou a todos uma bela estadia e muita saúde, encerrando os discursos o presidente
da MAGN, que lembrou as boas práticas
e compromisso da ADFA, tendo todos os
seus Órgãos de funcionar ao serviço de
todos, conforme os Estatutos. Cortado o
delicioso bolo de aniversário e cantados os
parabéns à ADFA por mais um aniversário,
os convivas rumaram às suas terras.
Para os associados que queriam estar presentes mas que pelo agravar das deficiências não foi possível, daqui lhe desejamos
as melhoras, uma rápida recuperação e
voltem brevemente ao seio da ADFA.

Passeio “Um dia Fora”
- Dia 22 de Julho

A Delegação de Famalicão está a organizar o passeio “Um Dia Fora” ao Parque do Alvão,
em Vila Pouca de Aguiar, a realizar no próximo dia 22 de julho.
“Os associados, familiares e amigos que vão participar nesta iniciativa devem levar farnel ou podem tomar a sua refeição num restaurante no Parque”, refere a Delegação.
No dia do passeio, a saída faz-se de Guimarães, às 9h00.
Para informações os interessados devem ligar para o telemóvel 933 636 772 e
falar com a D. Isabel. As inscrições podem ser efetuadas no Núcleo de Guimarães ou na Delegação de Famalicão.

MADEIRA
Aniversário da Delegação

A Delegação da ADFA na Madeira vai realizar o seu convívio de Aniversário no
próximo dia 8 de julho, no restaurante “Quinta Estação”, no concelho de Funchal.
Para mais informações e respetivas inscrições os associados devem contactar a Delegação da Madeira, pessoalmente ou através dos números 291
765171 ou 961 798 731 ou do endereço de correio eletrónico secretaria.madeira@adfa.org.pt.
As inscrições podem ser efetuadas até o dia 5 de julho.

Museu da Guerra Colonial, Parque Comercial Discount
Rua dos Museus, Ribeirão – Vila Nova de Famalicão
HORÁRIO Terças-Feiras, Quintas-feiras e sábados, das 14h30 às 18h00
TELEFONE – 252 322 848 ou 252 376 323 | TELEMÓVEIS – 919 594 318 ou 919 594 499 ou 919 594 510
GPS – 41º 22’04.90’’ N 8º 32’56.42’’0

museuguerracolonial@adfa.org.pt | www.museuguerracolonial.

