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DELEGAÇÕES CONTACTOS
Açores
Rua Ernesto do Canto, N.º 20
Apartado 309 - São Miguel
9500 Ponta Delgada
secretaria.acores@adfa.org.pt
296 282 221

bragança

Coimbra
ADFA participa nas
comemorações
99º aniversáriO dO armistíciO da Primeira
Grande Guerra e dO 43º aniversáriO dO Fim
da Guerra dO ultramar

B.F.F. Habitação, Bloco H, N.º 20, R/C Dto.
Mãe d’Água
5300-163 Bragança
secretaria.braganca@adfa.org.pt
273 322 412

Castelo branco
Quintal de S. Marcos, N.º 19, R/C
6000-146 Castelo Branco
secretaria.castelobranco@adfa.org.pt
272 341 201

Coimbra
Av. Fernão de Magalhães, N.º 429 A, 6º F
3040-181 Coimbra
secretaria.coimbra@adfa.org.pt
239 814 644

évora
Rua dos Penedos, N.º 10 C
7000-712 Évora
secretaria.evora@adfa.org.pt
266 703 473

Famalicão
Centro coordenador de Transportes - Loja
1
4760-038 Vila Nova de Famalicão
secretaria.famalicao@adfa.org.pt
252 322 848 / 252 376 323

Faro
Praça da Alfarrobeira, N.º 4 A
8000-503 Faro
secretaria.faro@adfa.org.pt
289 828 515

Lisboa
Avenida Padre Cruz - Edifício ADFA
1600-560 Lisboa
direccao.del.lisboa@adfa-portugal.com
217 512 615

madeira
Rua Velha da Ajuda, N.º 50
9000-115 Funchal
secretaria.madeira@adfa.org.pt
291 765 171

porto
Rua Pedro Hispano, N.º 1105
4250-368 Porto
info.porto@adfa.org.pt
228 347 200

Setúbal
Rua Almeida Garrett, N.º 70
2900-211 Setúbal
secretaria.setubal@adfa.org.pt
265 229 750

Viseu
Praceta ADFA - Emp. Magnólias
Lote 4 R/C Q - Bairro da Balsa
3510-009 Viseu
secretaria.viseu@adfa.org.pt
232 416 034
Esta informação pode ser consultada no site institucional da ADFA, em www.adfa-portugal.com

Foi assinalado, no passado dia 14 de novembro, pela
Liga dos Combatentes de Coimbra, o 99º aniversário
do Armistício da Primeira Guerra Mundial (1914-1918)
e os 43 anos do fim da Guerra Colonial. Este ano, a cerimónia foi realizada junto ao Monumento aos Heróis
do Ultramar, na praça com o mesmo nome. Antes celebrou-se a missa na Igreja da Graça, na rua da Sofia,
por todos aqueles que tombaram nas frentes de ambos
os conflitos.
Para esta cerimónia foi convidado o presidente da Delegação da ADFA em Coimbra, que se fez representar
por Fernando Santa e Alberto Cortesão, que depositaram a respetiva coroa de flores junto ao Monumento.

É tempo de passos seguros
No final de mais um ano, a Direção da Delegação de Coimbra vem expressar o seu regozijo pela forma como os associados têm demonstrado o seu espírito associativo e a
sua participação nos eventos e realizações da delegação e
assim como nas nacionais. Esse empenho coletivo trouxe
um impulso renovador à delegação e um aumento da responsabilidade desta Direção para estar à altura dos desafios e dificuldades que vamos enfrentando.
Temos consciência que a faixa etária em que nos encontramos nos coloca dificuldades acrescidas, e que o
nosso tempo de vida médio espectável nos deve incutir
bom senso para que atentemos nos nossos projetos, de
modo a que tenham a dimensão, a premência e sobretudo a perspetiva temporal útil para a sua conclusão, ou
redundarão fatalmente em frustração para os associados e em desperdício de recursos. E, claro, que nunca se
traduzam numa redundância de serviços.
Estamos num momento das nossas vidas pessoais, num
momento da vida associativa e numa fase dramática do
país, em que mais importante do que dar passos arrojados, é importante que consolidemos o chão debaixo
dos nossos pés.
Não podemos dar-nos ao luxo de nos entregarmos ao
descanso do guerreiro depois da batalha, porque a nossa batalha vai durar até ao último fôlego de vida, mas
devemos canalizar todas as nossas energias e coragem
para o que é viável e imprescindível. Pensar que tudo o
que ainda não temos é urgente, é reduzir tudo à mesma
importância – é o mesmo que dizer que nada é urgente.
Além disso, os recursos são cada vez mais insuficientes,

e para nós é óbvio que a revisão do montante da quotização é inevitável, como única solução para as crescentes dificuldades financeiras e de tesouraria da ADFA.
Além disso, a Direção de Coimbra apoia claramente a
sugestão da Direção Nacional para a criação de um fundo de sustentabilidade associativa que nos traga uma
almofada de segurança financeira.
Não podemos deixar de reconhecer que os associados
da área de influência da Delegação de Coimbra têm respondido com responsabilidade às suas obrigações, mas
fazemos um apelo veemente àqueles que por motivos
vários não mantêm as suas quotas em dia – às vezes porque os crescentes problemas das suas vidas os distraem
desta obrigação associativa – para que contactem a delegação e regularizem essa situação. Não esqueçam que
sem a ADFA, nós, os que perderam algo de si ao serviço
das Forças Armadas, não teríamos obtido e mantido o
reconhecimento dos nossos direitos, e seguramente,
não os manteremos de futuro, se antes de mais não defendermos a ADFA para que a ADFA nos defenda a nós.
Finalmente, vimos convidar todos os associados para
o convívio de Natal que este ano se realiza 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 40º 16.476
W 08º 31.228.
A direção da Delegação de Coimbra da ADFA deixa votos de felicidades e saudações associativas para todos
os associados, assumindo a responsabilidade de contribuir para a defesa da coesão de todas as delegações,
como Órgãos Sociais da ADFA, na consolidação de um
corpo nacional uno e assertivo na estratégia de defesa
dos nossos direitos inalienáveis.
A Direção da Delegação de Coimbra

Almoço celebra quadra
natalícia
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.

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.

