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Comandante do Pessoal do Exército
na Delegação e no CRPG

Memorial aos
Passeio do Núcleo mortos em Vila
de Chaves
do Conde
VIAGENS 2017

Como o ELO informou vai realizar-se
nos dias 24 e 25 de Junho o passeio do
Núcleo de Chaves por terras da Galiza.
As inscrições estão abertas através
dos seguintes contactos: Manuel Morais (967436904) e Manuel Moreira
(915489079).

Passeio
aos Açores

Na sequência do convite formulado em dezembro do ano passado, o comandante do Pessoal do Exército, tenente general Antunes Calçada, visitou, no dia 17
de maio, a Delegação do Porto e o Centro de Reabilitação Profissional de Gaia
(CRPG).
Elementos dos Órgãos Sociais da Delegação e o presidente da Direção Nacional,
José Arruda, receberam-no à entrada das instalações, seguindo-se uma visita às
obras do Palacete Cor-de-Rosa, antecedida de um encontro com os utentes do
Centro de Atividades Ocupacionais na Oficina das Artes Plásticas.
O tenente general Antunes Calçada, que tomou contacto com o projeto de reabilitação do edifício da rua de Francos, referiu que mantinha na sua secretária de
trabalho o prospeto entregue pela Direção da Delegação, reportando estas obras,
e prontificou-se a sensibilizar as entidades no sentido de que seja concretizado,
o mais breve possível, este desafio em que a Delegação do Porto da ADFA está
empenhada. Seguiu-se uma passagem pelos Serviços Associativos onde lhe foram transmitidos elementos e esclarecimentos relacionados com a atividade da
Delegação.
De seguida realizou-se uma reunião de trabalho com os Órgãos Sociais da Delegação para apresentar o projeto de remodelação e ampliação das instalações. Na
oportunidade o presidente da Direção agradeceu e manifestou ao comandante do
Pessoal do Exército a honra que tinha dado aos associados com esta sua visita,
manifestando-lhe ainda a certeza de que a ADFA contava com a sua solidariedade,
não só na realização destas obras como nas questões envolvendo os direitos dos
deficientes militares. O presidente da Direção Nacional, José Arruda, acentuou o
gosto pela visita e a sua cooperação para com a ADFA.
O tenente general Antunes Calçada referiu então que a sua passagem pela Delegação concretizava a vontade em conhecer a ADFA, sublinhando que como militar,
“amigo dos Deficientes das Forças Armadas”, tinha muito respeito por todos os
que ao serviço da Pátria tinham adquirido incapacidades que mudaram as suas
vidas e disponibilizou-se para cooperar com a instituição.
Terminada a visita à Delegação, o comandante do Pessoal do Exército dirigiu-se
ao CRPG onde foi recebido pelos elementos do Conselho de Administração e pelo
seu diretor, Jerónimo de Sousa, que fez uma breve apresentação da instituição.
Seguiu-se o almoço e uma visita à unidade de ajudas técnicas e produtos de apoio,
onde tomou contacto com o processo de produção, assim como foi detalhadamente informado sobre as questões relacionadas com o acesso dos deficientes
militares a este serviço.
Na visita que o tenente-general Antunes Calçada efetuou à Delegação e ao CRPG
foi acompanhado pelo major-general Dias Gonçalves, diretor do Serviço do Pessoal
do Exército.

As inscrições para esta viagem, que
decorre de 31 de Agosto a 4 de Setembro, estão já bastante limitadas, face ao
número de inscritos. Aconselham-se os
eventuais ainda interessados, em contactar o Serviço de Atendimento da Delegação pelo telefone 228347201.

Passeio por
Terras de
Miranda

Está já à disposição dos interessados o programa do passeio “Por Terras de Miranda”,
que vai realizar-se nos dias 5, 6, 7 e 8 de
outubro. Dos muitos motivos interessantes
deste passeio destaca-se o seguinte:
1º Dia: partida do Porto em direção a
Amarante para visita ao centro histórico e continuação para Sabrosa/S.
Martinho da Anta, com visita ao Espaço
Miguel Torga, seguindo-se almoço num
restaurante local. Continuação da viagem até Miranda do Douro com passagem por Alfândega da Fé.
2º Dia: visita a pé, guiada, a Miranda do
Douro, com almoço num restaurante local. Após o almoço, cruzeiro no Rio Douro
Internacional, com duração de uma hora,
com informações de interesse.
3º Dia: visita à Aldeia do Picote, onde o
mirandês ainda é primeira língua. Continuação da viagem até Sendim, onde tem
lugar o almoço, seguindo-se para a aldeia
de Atenor, com visita à associação local
(AEPGA), que dará a conhecer a importância do burro e proporcionando pelos
seus guias, um passeio com este animal.
4º Dia: partida de Miranda do Douro em
direção a Bragança para visita ao seu centro histórico. Continuação da viagem até
Podence (terra dos caretos) para visita ao
museu local e à praia do Azibo e almoço.
Continuação para Macedo de Cavaleiros até Vila Real, com visita e prova de
vinhos no Solar de Mateus, seguindo-se
o regresso ao Porto. O preço por pessoa
é de 375,00 euros, que inclui viagem em
autocarro com guia permanente, alojamento no Hotel Cabeço do Forte, em
Miranda do Douro, sete refeições nos
quatro dias, com bebidas incluídas. Para
informações mais detalhadas solicite o
programa completo no Serviço de Atendimento, pelo telefone 228 347 201 ou
pelo e-mail secretaria.porto@adfa.org.
pt, contactos através dos quais pode
também efetuar a sua inscrição.

No dia 20 de maio, numa praceta da
freguesia de Rio Mau, concelho de Vila
do Conde, foi inaugurado um Memorial
aos combatentes mortos na Guerra Colonial, com especial enfoque no soldado
Avelino Oliveira Carvalho, desta freguesia, falecido em combate em Angola.
O ato público teve a presença da presidente da Câmara de Vila do Conde, Elsa
Ferraz, da presidente da junta de Freguesia local, Sara Balazeiro, do pároco local, José Figueiredo de Sousa, do representante da Escola de Serviços, TenCor
Joaquim Couto, de representantes de
associações de ex-combatentes, particularmente de dirigentes da Associação
Social e Cultural dos Vilacondendes,
Combatentes do Ultramar, representada
pelo seu presidente Manuel Nascimento, elementos da Delegação do Porto da
ADFA e de muitos ex-combatentes.
A iniciativa partiu de um grupo de ex-combatentes de Rio Mau, os quais se
constituíram em comissão organizadora pró-memorial dos ex-combatentes
de Rio Mau, presidida pelo associado
Manuel Soares de Pinho, cuja ação foi
relevante na sua concretização.
Este acontecimento realizou-se no âmbito do 23º encontro de ex-combatentes
do ultramar do concelho de Vila do Conde, cujo programa, para além de uma
missa na igreja românica de Rio Mau, seguida de romagem ao cemitério, incluiu
ainda um almoço de confraternização
que juntou cerca de 300 participantes.

I Jornadas de
Psicologia do
HFAR – Pólo do
Porto

A primeira edição das Jornadas de Psicologia do HFAR – Pólo do Porto, decorreu no dia 19 de maio, subordinada ao
tema “Experiências das práticas: o trauma e pós-trauma”.
As várias comunicações apresentadas
ao longo do dia visaram ainda a dimensão psicológica da perturbação pós-stress traumático de guerra, que afetou muitos ex-combatentes.
A organização desta iniciativa coube ao
Gabinete de Psicologia do HFAR – Pólo
do Porto. A ADFA esteve representada
por elementos da Delegação do Porto.

Homenagem aos
ex-combatentes
em Grijó

A Junta de Freguesia de Grijó, do concelho de Vila Nova de Gaia, vai inaugurar
no dia 17 de junho, junto ao cemitério,
um Monumento aos combatentes da
freguesia, mortos na Guerra Colonial.

