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NOTA
de
AberTurA

Ministro da Defesa Nacional
em visita à Delegação da ADFA no Porto

ADFA recebida em audiência pelo secretário
de Estado da Defesa Nacional pÁg. 18
Celebração do aniversário do ELO

O mês de dezembro anuncia já um novo ano e novos desafios.
Desejamos a todos um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo.

pÁg. 3, 12 A 15, 17, 23 e 24

AQUI

EDITORIAL
O mês de novembro é um tempo especial para a ADFA, pois celebramos
o aniversário do ELO, o 43º ano de publicação ininterrupta do nosso
jornal que, ao nascer, libertou projetos e utopias na vida dos homens
que voltaram deficientes da Guerra Colonial. O nosso ELO deu visão
pública, impressa em jornal, da nossa ousadia - na ocupação do Palácio da Independência, e da nossa irreverência e inconformismo - na
primeira manifestação dos deficientes militares pelas ruas de Lisboa.
É bom recordar e é ainda melhor (re)viver as emoções desses primeiros
passos firmes pelo livre e pleno exercício da Cidadania.
E é no exercício dessa Cidadania e na participação que a ADFA tem no
seio da sociedade portuguesa desde então que informamos também
nesta edição sobre o empenhamento do Estado e do Governo em prol
dos direitos de todos os deficientes militares.
A visita do ministro da Defesa Nacional à Delegação da ADFA no Porto
é evidência desse trabalho conjunto, entre a ADFA e os governantes.
A Associação assume plenamente a sua missão de, em parceria, criar
e gerir estruturas que contribuam para o bem-estar da comunidade,
atendendo à reabilitação e inclusão dos cidadãos portadores de deficiência em geral e dos deficientes militares em particular. O Governo
garante o seu apoio e deixou-nos palavras que aumentam a nossa expetativa.
Na audiência com o secretário de Estado da Defesa Nacional recebemos também o compromisso para tratar as nossas reivindicações legislativas, por forma a incluir todos.
Na tomada de posse do novo presidente nacional da Cruz Vermelha
Portuguesa, ouvimos Francisco George falar do Lar Militar, das preocupações da ADFA quanto à situação dos nossos camaradas ali residentes
e escutámos o compromisso que anunciou, pela renovação e transparência de uma instituição que também surgiu dos efeitos nefastos da
guerra, em prol dos Direitos Humanos. Queremos acreditar que a CVP
vai, finalmente, cumprir os Direitos Humanos e a missão primordial do
Lar Militar, bem como o Regulamento recém-aprovado.
No Parlamento, durante a discussão do Orçamento do Estado para
2018, o ministro da Defesa Nacional garantiu que foram asseguradas
as verbas para cumprimento no disposto na Portaria 1034, que não
serão objeto de cativações, o que a ADFA entende como positivo, na
salvaguarda dos direitos de todos os deficientes militares à saúde. No
trabalho que nunca cessa, a ADFA, em toda a sua estrutura – sede, delegações e núcleos, está ativa nas parcerias e dinâmica nas iniciativas,
dentro e fora das suas portas, nos vários patamares da comunicação
com a sociedade portuguesa. A Cidadania também é isto e passa pelo
exercício da Liberdade, pela Reabilitação e pela Inclusão, pela defesa
intransigente dos Direitos Humanos.
A ADFA está em “perpétuo movimento” e o ELO continuará a acompanhar e a divulgar as várias faces dessa dinâmica imparável e mobilizadora.

pÁg. 10 e 11

Sede NacioNal da adFa

AQUI, na nova Sede Nacional, tem sido possível aos dirigentes associativos esbater essa
falta de visibilidade imediatista com uma combatividade renovada que tem reforçado o prestígio da Instituição junto da opinião pública. E podemos dizer que a
ADFA até ganhou com a transferência do Rossio para o Lumiar.
AQUI ganhou espaço e condições de trabalho;
AQUI ganhou uma inserção harmoniosa na vida local;
AQUI ganhou a Quinta das Camélias;
AQUI ganhou uma proximidade invejada com o Lar Militar que tem beneficiado os seus
utentes deficientes militares;
AQUI o ELO ganhou novos horizontes para o cumprimento da sua missão. Modernizou-se,
profissionalizou-se e tornou-se um elo mais forte entre todos os associados.
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