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Associação dos Deficientes das Forças Armadas

A Fechar
ADFA participa nas comemorações nacionais
do Dia de Portugal

Cartões da ADM

O Instituto de Ação Social das Forças Armadas (IASFA)
emitiu, em 27 de abril, um comunicado relativo à renovação dos cartões da ADM, que o ELO divulga na íntegra:
O IASFA tomou conhecimento que têm existido dificuldades na renovação de cartões da ADM relativos a beneficiários do Exército. Esta situação deve-se ao facto
de haver um elevado número de cartões cuja validade
termina este ano e em data muito próxima.
Dada a necessidade premente da renovação, para poder
usufruir da assistência na doença, muitos beneficiários
têm tentado contactar o centro de atendimento da ADM,
sem sucesso, pelo elevado número de chamadas simultâneas no mesmo número telefónico.
Pela atual legislação, a renovação do cartão implica a
atualização do cadastro por parte do ramo. Assim, o sistema de informação da ADM não aceita a atualização do
registo do beneficiário, por parte do IASFA, nem permite que a emissão dos cartões seja efetuada, sem que o
ramo previamente certifique, na própria aplicação, que o
cadastro está atualizado.
O IASFA vai desenvolver todas a ações possíveis para,
com carácter de urgência, minimizar os prejuízos e incómodos causados pela situação.
Solicita-se aos beneficiários que tenham situações de
urgência, que contactem o respetivo ramo, a fim de lhes
ser passada uma credencial.
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MONUMENTO AOS COMBATENTES
DO ULTRAMAR, LISBOA

10 DE JUNHO CELEBRADO NO PORTO

A Associação vai estar representada pelos associados e
dirigentes nas comemorações Nacionais do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, 10
de junho, que vão este ano ter lugar na cidade do Porto.
O Presidente da República designou a Cidade Invicta para sede das comemorações do Dia de Portugal,
estendendo-se as celebrações às comunidades portuguesas no Rio de Janeiro e em São Paulo.
À semelhança dos anos anteriores, a ADFA integrará o
desfile militar, num conjunto de combatentes, em representação de todos os que se bateram por Portugal
na Guerra Colonial.
A ADFA está a preparar a participação dos associados
e dirigentes no evento que já se repete desde há alguns
anos.

CORRESPONDENTES Paulo Teves (Açores), Domingos Seca (Bragança),
João Mangana (Castelo Branco), José Girão (Coimbra), Manuel Branco (Évora), Anquises Carvalho (Famalicão), José Mestre (Faro), Francisco Janeiro
(Lisboa), João Nobre (Madeira), Abel Fortuna (Porto), José Faria (Setúbal) e
João Gonçalves (Viseu)
COLABORADORES PERMANENTES: MC Bastos (Episódios), António
Cardoso (Informática); Ângela Henriques (Nutricionista Delegação do Porto);
Natércia Raposo (Serviço de Ação Social Nacional); Helena Afonso (Serviço
de Apoio Jurídico Nacional); Manuel Ferreira (Museu da Guerra Colonial);
Paula Afonso (Centro de Documentação e Informação); Ana Catarina Silva
(Terapeuta de Medicina Tradicional Chinesa).

Para a organização das comemorações foi constituída
uma Comissão presidida pelo professor doutor Manuel
Alberto Coimbra Sobrinho Simões, que integra o chefe
do Estado-Maior General das Forças Armadas, general
Artur Pina Monteiro, o chefe do Protocolo do Estado,
embaixador António Almeida Lima, e o secretário-geral
da Presidência da República, Dr. Arnaldo Pereira Coutinho.
A ADFA estará nas comemorações do 10 de Junho, na
Cidade Invicta, em coordenação dos serviços nacionais
e da Delegação do Porto, de acordo com os moldes da
participação da ADFA nos anos anteriores, garantindo
os níveis que são timbre da Associação.
O presidente da Direção Nacional, José Arruda, representará oficialmente a ADFA nestas comemorações.

Encontro Nacional
de Combatentes
No próximo dia 10 de junho, realiza-se uma
“homenagem a todos os que serviram Portugal em tempo de guerra, em qualquer condição e circunstância”, junto ao Monumento
aos Combatentes do Ultramar e à Torre de
Belém, em Lisboa.
O presidente da Comissão Executiva do evento, tenente-general Fidalgo Ferreira, convidou
a ADFA para a cerimónia que conta com os
seguintes “convidados de honra”: Presidente
da República, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, todos os municípios portugueses, ministro da Defesa Nacional, as chefias
militares, o comandante-geral da GNR, o diretor nacional da PSP, a secretária executiva
da CPLP, os adidos militares e culturais dos
países da CPLP, os combatentes agraciados
com a Ordem Militar da Torre e Espada, do
Valor, Lealdade e Mérito e os presidentes das
Associações de Combatentes.
No final da cerimónia haverá um almoço-convívio nos jardins em frente ao Monumento aos Combatentes.
O programa apresentado consta das seguintes atividades:
10h30 – Missa por intenção de Portugal e de
sufrágio pelos que tombaram pela Pátria;
12h15 – Abertura da Cerimónia junto ao monumento;
12h15 – Palavras de abertura do presidente
da Comissão Executiva;
12h21 – Leitura da mensagem do Presidente
da República, pelo presidente da Comissão
Executiva;
12h25 – Cerimónia inter-religiosa católica e
muçulmana;
12h33 – Discurso alusivo pelo orador, Bernardo Diniz Ayala;
12h41 – Homenagem aos mortos e deposição de flores;
13h04 – Hino Nacional pela banda da GNR;
salva protocolar por navio da Marinha (no final passagem de aeronave da Força Aérea);
13h09 – Passagem final pelas lápides;
13h30 – Salto de Pára-quedistas do Exército;
13h35 – Almoço-convívio nos terrenos em
frente ao Monumento.

Informação – quotas
A ADFA informa os associados da região
de Coimbra a quem não foi descontado da
conta, na data habitual, o valor das quotas
referente ao primeiro semestre de 2017 que
essa verba será descontada no próximo dia
19 de junho, em conjunto com o montante
correspondente ao segundo semestre. Assim, o valor total a descontar naquela data,
somente neste caso, será de 66,00 euros.
A ADFA agradece a compreensão dos associados.

