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até ao final da dominação muçulmana, em 1492.
A zona palatina é um exemplar esplendoroso da arte
islâmica, com salas ricamente decoradas por estuques
rendilhados, azulejos, inscrições religiosas e poemas,
e tectos em madeiras, arcadas e pátios refrescados por
água corrente, tudo rodeado por jardins, num conjunto harmonioso e sem igual no ocidente; um “paraíso
na terra”, já lhe chamaram.
No conjunto monumental visitou-se ainda o Palácio
mandado construir pelo imperador Carlos V, no início
do século XVI, onde se destaca um imponente pátio
circular, novidade arquitetónica na península.
A sua arquitetura e decoração influenciaram a arte pe-

ninsular, particularmente no final do século XV e início do XVI.
Depois do almoço, ainda em Granada, o grupo em
viagem regressou ao Alentejo, seguramente mais enriquecido.

Convívio de Natal
A Delegação de Évora vai realizar, no dia 16 de dezembro, o seu já habitual convívio de Natal em Évora, no
restaurante do Évora Hotel, à saída de Évora, em direção a Montemor-o-Novo.

Coimbra

Faro

Almoço celebra quadra
natalícia

Almoço de Natal da Delegação

A Delegação de Coimbra vai levar a efeito o seu almoço
associativo de Natal, no dia 16 de dezembro próximo
(sábado), na Quinta da Sobreira Quinhentista, sita na
Rua Outeiro do Paço, n.º 1, em Ançã, Coimbra. As coordenadas GPS são: n 40 16.476` w 008 31.228.
Os Órgãos Sociais da Delegação apelam à participação
dos seus associados e familiares, demonstrando mais
uma vez “o espírito associativo e solidário para com a
tua Delegação”.
A concentração de associados, familiares e amigos participantes será pelas 12h00, seguindo-se a receção aos
convidados e familiares, às 12h15.
Pelas 13h00 será servido o almoço, com intervenções
previstas para as 15h00.
A Delegação de Coimbra informa que o pagamento deverá ser efetuado no ato da inscrição, sendo o preço de
20,00 euros para adultos e de 10,00 euros para crianças
dos cinco aos 12 anos. Caso os participantes pretendam
optar por efetuar o pagamento através de transferência
bancária, devem contactar a Delegação através dos seguintes números: 239 814 644 ou 917 770 241.
A data limite para inscrições é o dia 13 de dezembro,
quarta-feira.

A virtuosa cegueira da Justiça
Quase cinco anos depois, a Justiça condenou finalmente a Câmara de Coimbra e o Instituto do Desporto e
Juventude à indemnização 225.000,00 euros pela morte do nosso camarada José Guerra, que perdeu a vida
porque um muro cumpria funções meramente decorativas à beira de um precipício de mais de cinco metros
de altura.
Um ano e meio depois o muro fora finalmente merecedor de obras, ignorando os escrúpulos estéticos de
técnicos e políticos, e agora o juiz João Evangelista Fonseca entendeu que os réus não agiram de acordo com as
regras a que estavam obrigados.
A Autarquia achou que cumpriria com as suas obrigações
pagando o subsídio por morte e as despesas do funeral
do funcionário da sua biblioteca e que o muro que limitava o passeio pertencia ao edifício do IPDJ que lhe era
adjacente e sacudiu a água para o capote do IPDJ, mas
o tribunal devolveu pelo menos parte da água para o capote da Câmara, dado que esta não ordenou a retificação
da altura do maldito muro no âmbito de um projeto de
alterações que lhe fora apresentado pelo IPDJ em 2005.
Mas, claro, que esta história não acaba aqui. Aguardemos pelos recursos e adiamentos habituais; porém,
confiemos que a viúva deste nosso camarada cego, cega
ela também, beneficie finalmente da cegueira virtuosa
da Justiça.
Manuel Bastos

O almoço de Natal da Delegação de Faro vai realizar-se
no próximo dia 9 de dezembro, sábado, pelas 12h30, no
restaurante “Austrália”, na Estrada Nacional 125, Vale da
Venda, Faro (em frente à SUMOL).
O preço é de 17,50 euros por pessoa.
“Agradecemos a presença de todos os associados e familiares”, salienta a Direção da Delegação de faro, acrescentando que a confirmação das presenças pode ser
feita até ao dia 4 de dezembro, para os seguintes contactos: Delegação de Faro, pelo telefone 289 828 515, ou
para José Mestre - 919 405 030, ou para Vítor Costa – 969
223 548, ou para Horácio Luz – 919 303 854.
“A ADFA somos nós e unidos somos mais fortes”, realça
a Delegação, apelando à forte participação dos associados, familiares e amigos.

Famalicão
Convívio de Reis
A Direcção do Núcleo de Guimarães convida todos os
associados e familiares a participarem no convívio alusivo ao Dia dos Reis, que irá realizar-se no dia 6 de janeiro de 2018, sábado, às 13h00. O almoço será no restaurante “Costa Verde”.
As inscrições podem ser efectuadas no Núcleo ou na
Delegação de Famalicão.

viseu
Almoço de Natal
O restaurante “Clube de Caçadores”, junto ao aeródromo/campo de aviação, vai ser o local do almoço de Natal que a Delegação de Viseu vai realizar no próximo dia
16 de dezembro. O encontro está marcado na Sede da
Delegação da ADFA em Viseu, a partir das 09h00, e às
11h45 tem lugar a partida para o restaurante onde será
servido o almoço, pelas 12h30.
O preço é de 17,00 euros por pessoa, estando as inscrições abertas até ao dia 11 de dezembro.
O presidente da Delegação de Viseu, João Gonçalves,
apela à presença dos associados e seus familiares:
“como devem estar lembrados, quando jovens, os Natais passámo-los na Guerra Colonial, em África, lá longe, do outro lado do mar, longe da família e com grande
sacrifício, junto com os nossos companheiros/camara-
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O programa deste dia tem início pelas 10h30, com a
concentração dos participantes junto à Sede da Delegação para iniciarem uma visita guiada por alguns dos
belos monumentos da cidade, seguindo-se o almoço,
pelas 12h30. Durante a tarde haverá animação musical
e entrega de prendas para os filhos ou netos dos associados com menos de 12 anos de idade e que estejam
presentes no almoço.
Para crianças com menos de seis anos o almoço será
gratuito, dos 7 aos 12 pagam 10,00 euros e para todos
os outros o preço é de 20,00 euros.
“Aparece, traz um amigo e convive com a família ADFA”,
apela o presidente da Delegação, Manuel Branco.

das de armas. Assim vivíamos o Natal, longe da família
e de todos, porque a Pátria, Portugal, assim o exigia e
pedia. Hoje, nas nossas terras, com a família, unidos à
volta da ADFA, a nossa querida Associação, que nos defende e que é o garante dos direitos de todos, em Viseu,
vamos ter o nosso almoço de Natal, a 16 de dezembro,
no restaurante “Clube de Caçadores”.
“Mais um Natal em família que queremos seja em perfeita harmonia, com saúde e alegria, uma demonstração
da união que existe entre todos para dizer à Direção Nacional da ADFA que estamos aqui, unidos na defesa dos
direitos da família deficiente militar”, refere o presidente
da Delegação, acrescentando que “contamos com todos”.

Aniversário da Associação
Nacional dos Combatentes
do Ultramar
Em representação do presidente da Direção Nacional da ADFA e também da Delegação de Viseu, esteve
presente um grupo de cinco deficientes militares das
Forças Armadas nas celebrações do 35º aniversário da
Associação Nacional dos Combatentes do Ultramar
(ANCU), em Tondela.
O encontro foi na Sede daquela Associação, onde se
realizou um convívio entre todos, rumando de seguida
para junto do Monumento aos Combatentes da Guerra Colonial, onde, depois de algumas palavras, em homenagem, todas as associações depositaram ramos de
flores.
No auditório da cidade de Tondela teve lugar uma palestra de boas-vindas em que foram convidadas a falar
algumas entidades, tendo tido realce a rica história da
Associação Nacional dos Combatentes do Ultramar,
que primeiro teve a sua Sede em Guimarães e há cerca
de 15 anos mudou-se para a bonita cidade de Tondela,
que muito os honra terem sido os pioneiros do Monumento Nacional aos Combatentes do Ultramar - Guerra
Colonial, situado em Belém, Lisboa.
Depois de celebrada a missa, seguiu-se um almoço-convívio, em Molelos, evento muito animado e elogiado, tanto pela gastronomia como pelo encontro de
amigos.

Madeira
Festa de Natal
A Delegação da ADFA na Madeira vai realizar a sua tradicional Festa de Natal, dedicada aos associados e familiares, no restaurante “Encumeada”, no dia 3 de dezembro. Para mais informações e respetivas inscrições, os
interessados devem contactar a Delegação da Madeira,
pessoalmente ou através dos números 291 765 171 ou
961 798 731 ou do endereço eletrónico secretaria.madeira@adfa.org.pt.
Inscrições até o dia 29 de novembro.

