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Delegação realiza reunião com associados

“Há muito a fazer e temos que estar mobilizados e atentos para a defesa dos nossos direitos”. As palavras são do
presidente da Direção da Delegação de Lisboa, Francisco Janeiro, na reunião de associados, realizada em 26 de
outubro, na Sede da ADFA, em Lisboa. O encontro teve como objetivo analisar vários pontos do Caderno Reivindicativo da ADFA e da proposta da Delegação de Lisboa.
Foram várias dezenas de associados presentes, com alguns familiares, em participação ativa.
A reunião foi orientada pelo presidente da MAGD, Manuel Teixeirinha, pelo presidente da DD, Francisco Janeiro, e
pelo do CFD, Diamantino Fernandes.
A Delegação tem dinamizado estes debates com o intuito de ouvir os participantes sobre a estratégia de defesa
dos direitos de todos os deficientes militares, com vista à preparação de propostas para apresentação em futuras
Assembleias-Gerais, de onde saem os documentos da ADFA para os Órgãos de Soberania e demais entidades civis
e militares.
“A participação dos associados e seus familiares nestas reuniões é cada vez mais importante e é nestes fóruns que
constatamos as suas ânsias e expetativas”, destaca ao ELO o presidente Francisco Janeiro. “Com este contacto regular participamos ativamente na vida associativa”, acrescenta.
“É sentida uma grande preocupação com a legislação que a todos devia abranger e com tudo o que ainda falta
cumprir nos compromissos que o Estado e o Governo têm para com os cidadãos deficientes das Forças Armadas”,
explica o dirigente.
O interesse dos associados prende-se com a constatação de que “nada é garantido e que todos os dias temos que
cuidar da nossa situação, em acção solidária e cívica”.
Durante a reunião foram prestadas informações sobre o Indexante de Apoios Sociais (IAS); o DL 134/97, 31 de
maio; o artigo 104º, aprovado na Assembleia da República (publicado em Diário da República, 1ª Serie, N.º 248, de
28 de dezembro de 2016); e o DL 503/99, de 20 de novembro; para além de outros assuntos de interesse associativo
como a celebração de novas parcerias com entidades que se dedicam à prestação de cuidados de saúde ao domicílio e outros.
O encontro associativo serviu também para dar conta das informações colhidas durante a reunião realizada entre
os Órgãos da Delegação de Lisboa e a Direção Nacional. José Arruda, presidente da DN, esteve na reunião com os
associados e deixou palavras de estímulo para a continuidade da iniciativa.
O presidente da Delegação apelou à mobilização dos associados para as AGD e AGN, “onde podemos apresentar
as nossas propostas para a defesa dos nossos direitos”, esclarecendo alguns aspectos da estratégia reivindicativa da
ADFA, lembrando que o diálogo permanente com as entidades oficiais é necessário e vital para a defesa dos direitos
de todos”. No final do encontro, Francisco Janeiro dirigiu um agradecimento especial ao associado e antigo dirigente Orlando Pinela, pela sua grande dedicação à ADFA e pelo seu valioso contributo durante inúmeros momentos
decisivos para a Delegação de Lisboa. Este elogio foi secundado por vários dos associados presentes.

Viagens acessíveis
A Delegação de Lisboa está a organizar mais viagens
com os associados, familiares e amigos, desta vez com
a vantagem de todos os circuitos serem com transporte adaptado, serviços de guias, acompanhantes e
descrição de paisagens, para perfeita acessibilidade
e mobilidade.
Nesta iniciativa que conta com três viagens no próximo trimestre foram escolhidos hotéis com acessibilidade e refeições incluídas (pequeno almoço, almoço

e jantar), exceto bebidas e sobremesas.
Podem ser realizadas com grupos de até 30 pessoas,
incluindo cinco participantes com mobilidade reduzida (cadeiras de rodas). No caso de uso de triciclo,
solicita-se informação prévia.
Todas as saídas e retornos serão realizados na Sede da
ADFA – Delegação Lisboa.
A iniciativa é aberta aos associados de outras zonas
do País que pretendam participar, bastando informarem a Delegação para a marcação de locais estratégicos de embarque e desembarque ao longo dos circuitos.

Os contactos podem ser efectuados para a ADFA –
Delegação Lisboa, pelos números 217 512 615 ou 925
987 469, sendo disponibilizados os preços e a programação completa.
As viagens em preparação realizam-se em:
24, 25 e 26 de novembro - Lisboa/Aveiro – Dia
24 – Saída de Lisboa, às 08h00, da Sede da ADFA. É
uma das cidades com maior tradição na exploração
do sal, terra dos famosos ovos moles. Passear pelas
tranquilas ruas de Aveiro, praias e vilas vizinhas são
momentos inesquecíveis. Três dias e duas noites em
transporte adaptado, hotel com acessibilidade, guia
e acompanhantes em todo o trajeto. Limite para cinco cadeiras de rodas manuais. Dia 26 – Retorno, às
20h00, Sede da ADFA, em Lisboa.
15, 16 e 17 de dezembro - Lisboa/ Viseu/Aldeias
de Natal – Dia 15 – Saída de Lisboa, às 08h00, da Sede
da ADFA. Teremos a oportunidade de visitar as obras
arquitetónicas da cidade de Viseu, que remontam os
tempos medievais, e as construções modernas. Nesta altura do ano, a população das aldeias de xisto do
centro de Portugal une-se para festejar a alegria e o
espírito fraterno do Natal. Todo o percurso em transporte adaptado, hotel com acessibilidade, acompanhantes e guia. Reserva para cinco cadeiras de rodas.
Dia 17 – Retorno, às 20h00, à Sede da ADFA, em Lisboa.
A Direcção da Delegação de Lisboa informa que a
realização de cada viagem está dependente de haver
um número suficiente de inscrições.

Nova parceria

Serviços de saúde ao domicílio

No dia 10 de outubro, numa reunião realizada entre
a Delegação de Lisboa e a empresa “Reabilitar em
Casa”, foi estabelecida uma parceria para prestação
de cuidados de saúde ao domicílio. O presidente da
Direção da Delegação, Francisco Janeiro, e o Serviço
de Ação Social da Delegação, representado pela assistente social Ana Machado, estiveram reunidos em
trabalho com a diretora técnica da empresa, Rita Cosme.
A Delegação divulga assim um conjunto de serviços
especializados, dirigidos aos deficientes militares,
cônjuges e viúvas, prestados por esta empresa em
cuidados de saúde ao domicílio, concretamente, nas
áreas de Clínica Geral e Familiar, Fisioterapia, Terapia
da Fala e Terapia Ocupacional, Enfermagem e Cuidados Domiciliários e de Higiene. Perante prescrição
médica, todos estes serviços têm acordo direto com o
IASFA/ADM, informa a Delegação de Lisboa.
Para mais informações, os interessados podem contactar com a assistente social, Ana Machado, para os
números 917 365 357 ou 217 512 622 ou através dos
endereços eletrónicos servico.social@adfa-portugal.
com ou ana.machado@padm.crpg.pt.
Mais pormenores sobre esta empresa podem ser consultados em www.reabilitar-em-casa.com. A empresa
“Reabilitar em Casa”, com cobertura nacional, presta
serviços de saúde em: Distrito de Lisboa - Amadora, Cascais, Lisboa, Loures, Odivelas, Oeiras, Sintra;
Distrito do Porto - Matosinhos, Maia, Porto, Vila do
Conde, Vila Nova Gaia; Zona Centro - Aveiro, Coimbra, Santarém; Zona Sul - Setúbal, Portalegre e Faro;
Ilhas - Açores e Madeira.

