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Madeira

A comemoração do 36º aniversário da Delegação da ADFA na Madeira teve lugar no dia
8 de julho, no restaurante “Quinta Estação”,
junto ao Pico dos Barcelos, muito conhecido pela sua extraordinária vista panorâmica.
Apesar das muitas solicitações de verão em
toda a região e do período de férias já iniciado, estiveram presentes 90 pessoas, entre associados, familiares, amigos e convidados,
num convívio festivo.
“O espírito da ADFA continua a ser o elo bem
forte destes encontros em que os associados
comparecem, acompanhados por filhos e
netos, para confraternizar com outros que
também viveram as experiências da guerra, dos hospitais militares e das lutas associativas”, referiu o presidente da Direção da
Delegação, João Manuel Martins. Estiveram
presentes, entre os convidados, o recém-empossado comandante Operacional e da Zona
Militar da Madeira (ZMM), major-general
Carlos Cardoso Perestrelo, o segundo comandante da ZMM, coronel Nuno Vitória Duarte,
o diretor do IASFA na Madeira, coronel Rui
Pimenta Couto, o segundo comandante do
RG3, tenente-coronel Eduardo Afonso, e o
comandante da Unidade de Apoio, tenente-coronel João Góis Pires. A Delegação congratulou-se com a presença das entidades com
quem contacta no dia-a-dia.
No uso da palavra, o presidente da Delegação referiu os desafios atuais da ADFA e os
problemas que os deficientes militares da
Madeira enfrentam nas suas deslocações ao
HFAR. Dirigiu uma saudação especial ao associado Manuel Ferreira, também presente,
realçando “o papel extraordinário que desenvolveu na Delegação da Madeira, a qual
começou por funcionar na sua casa, tendo
sido o grande impulsionador para que os deficientes militares madeirenses tivessem acedido os seus direitos”.
O major-general Carlos Perestrelo enalteceu
o trabalho da ADFA em prol dos deficientes
militares e referiu a sua amizade pessoal com
alguns associados. Na qualidade de comandante da ZMM, assumiu o seu empenho de
tudo fazer no apoio aos deficientes militares
da Madeira.
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Espírito da ADFA é elo
forte no aniversário

Férias da Delegação
A Delegação da ADFA na Madeira vai estar
encerrada no período de 22 de agosto a 8 de
setembro, por motivo de férias da funcionária.
Para qualquer contacto urgente, os interessados devem ligar para os números 961 798 731,
961 798 717 ou 965 013 099. Boas férias!

