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Castelo Branco

Famalicão

Passeio e visita a Alqueva

Funcionamento da Secretaria
A Delegação de Famalicão avisa os associados que o
Serviço de Secretaria funcionará da parte da manhã,
entre as 09h30 e as 12h00, nos períodos de férias seguintes: agosto - do dia 1 ao dia 31; Setembro - dia 1.

Viseu
Solidariedade
No dia 7 de outubro, a Delegação da ADFA em Castelo Branco vai realizar um passeio e visita a Alqueva, com a duração de um dia, incluindo almoço e um passeio de barco pelo lago de Alqueva.
Informações, inscrições e esclarecimentos podem ser obtidos junto dos serviços da Delegação, através dos números 272 341 201 e 918 675 108, ou junto do presidente da Delegação, João Mangana, através dos números 932 601
630 ou 914 742 934.

Convívio-piquenique
em Valhelhas

Bragança

A Delegação de Castelo Branco vai realizar, no dia 2 de
setembro, um convívio-piquenique no Parque de Merendas de Valhelhas, na zona de Belmonte. O preço por
pessoa ronda os 20,00 euros e inclui almoço e lanche
ajantarado. Os participantes podem levar uma sobremesa para partilhar, se assim o desejarem. Vai haver
momentos de grande animação com conjunto de concertinas de Belmonte.
A Direção da Delegação apela à participação dos associados, familiares e amigos.
Para as inscrições e esclarecimentos os interessados
devem contactar a Delegação através dos números 272
341 201, 918 675 108 ou com o presidente da Delegação,
João Mangana, através dos números 932 601 630 ou 914
742 934.

Encerramento para férias
A Delegação de Bragança avisa os associados que estará
encerrada no período de 14 de agosto a 1 de setembro,
para férias da funcionária, reabrindo os seus serviços
no dia 4 de Setembro, segunda-feira.
Para qualquer urgência, os interessados devem contactar os números 968 248 060 ou 963 034 702.

Cancelamento de viagem
A Direção da Delegação de Bragança comunica aos associados que a viagem previamente anunciada aquando do aniversário da Delegação vai ser anulada por falta
de financiamento.

Encerramento para férias
Informa-se todos os associados que a Sede da Delegação de Castelo Branco se encontrará encerrada de 7 a 18
de agosto, por motivo de férias da funcionária.
Qualquer assunto urgente deverá ser nessas alturas
tratado através do contacto do presidente da Direção,
através dos números 932 601 630, 917 429 349 ou 217
512 600.

Évora
Passeio ao Fluviário de Mora

Açores

Descanso do Pessoal

Férias na Delegação

Este ano, os serviços da Delegação de Viseu vão encerrar para descanso do pessoal de 14 a 31 de agosto.
Para qualquer contacto urgente, os interessados podem
contactar o número 919 356 741.

A Delegação dos Açores informa todos os seus associados e a comunidade em geral que encontrar-se-á de férias durante o mês de agosto.
Saudações associativas e boas férias!

Santo António

Coimbra
Férias da Delegação
A Delegação de Coimbra informa os associados que os
seus serviços encontram-se encerrados para férias no
período de 1 a 15 de agosto próximo.

A solidariedade está agregada às lutas que a própria
vida cria na vida das pessoas, problemas e mais problemas, sofrimento e dor à família deficiente militar, todas
incluídas, imbuídas do mesmo espírito sofredor.
Os deficientes militares das Forças Armadas desde tenra idade aprenderam a ser solidários com todos, entre
si, com os amigos, com a família, com os portugueses,
fruto de uma guerra injusta, assassina, que o Governo e
a ditadura de Salazar teimou em manter durante tantos
anos, o que provocou graves deficiências, horrores inimagináveis para a juventude dos anos 60/70 e que, em
alguns milhares, ainda hoje são bem visíveis.
A solidariedade existe da ADFA para fora mas não de
fora para dentro, como o demonstra ao longo dos anos
a luta por melhores direitos e por manter e repôr outros
que nos foram cortados, “roubados”. Se é um direito, é
um direito e por isso se nos foi tirado, é sempre “roubado” e, só se tem conseguido fazer repor ou aprovar,
através da luta, não através da solidariedade que devia
existir entre órgãos de poder e deficientes das Forças
Armadas através da ADFA.
O pensamento na área da saúde, em que a ADFA nunca
conseguiu solidariedade para que as mulheres, companheiras, viúvas, todas, a ADFA nunca conseguiu saúde a
100% e nunca soube aproveitar a luta de 14 de maio de
2008 e a greve de fome de João Gonçalves, presidente da
ADFA de Viseu, que veio dar os seus frutos para os deficientes militares a saúde a 100% e que nalguns pontos
não o é porque se paga para o IASFA 3,5% e há medicamentos e exames que também se pagam e na maior parte de Portugal não existe assistência médica, ou melhor,
o IASFA/ADM não chega lá. Como exemplo, no distrito
da Guarda, bem como outros de Viseu, longe dos centros
de decisão, interior do País, a saúde não chega lá.
Aqui se deixa o apelo à solidariedade, a quem de direito,
a adquirir um direito que é de todos, não só em Lisboa,
Porto ou Coimbra, mas do Minho aos Açores. Muito
boas férias.
João Gonçalves, presidente da Direção da Delegação de
Viseu

A Delegação de Évora vai organizar um passeio ao Fluviário de Mora no próximo dia 30 de Setembro, sábado.
O passeio inclui visita ao Fluviário e almoço.
“Inscreve-te atempadamente para podermos preparar a visita”, apela a Delegação de Évora. Inscrições na
Delegação, através dos números 266703473 ou 918 813
863.

Com a presença de entidades locais, de muitos associados, familiares e amigos que sabem do evento e aparecem, realizou-se mais um convívio do Santo António,
em Mangualde, que decorreu com a participação de todos, num excelente almoço de partilha que, de ano para
ano, se torna mais apetecível!
“Para o ano que vem contamos com mais amigos e amigas, incluindo aqueles que este ano, por doença ou por
afazeres não puderam estar presentes”, salientou o presidente da Delegação de Viseu, João Gonçalves.

