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1. Síntese 

Volvido que foi um ano sobre a tomada de posse dos atuais dirigentes para mais um mandato 

que se extinguirá daqui a um ano este relatório de gestão reflete o trabalho de continuidade 

desenvolvido no mandato anterior. 

Nessa perspetiva consolidaram-se processos que importava ajustar como seja a rede de 

proximidade aos associados cuja pedra angular são os Núcleos. Assim a sub-região das Beiras e 

Viseu. 

Foram eleitos todos os Núcleos do país, num compromisso, por todos assumido, de se 

manterem com a Direção Nacional reempossada. As estruturas locais continuarão a ser o 

garante da perenidade da nossa Associação tendo em linha de conta os objetivos traçados sobre 

as redes de proximidade. Daí a nossa necessidade de acrescentar Núcleos e segmentar outros. 

Notamos que todos os Núcleos se empenharam, ainda, mais na sua operacionalidade e na 

realização de eventos destinados aos associados. 

Foi um ano de continuidade do reforço da credibilidade da nossa Associação em particular, e do 

Especialista em geral. O esforço de muitos associados – dedicados - levou-nos a voltar a estar 

presente na exposição estática do aniversário da Força Aérea Portuguesa, no Parque das 

Nações. A estar presente como voluntários no Museu do Ar, em Sintra. A ter o nosso stand como 

parte integrante da exposição do Museu do Ar. 

Nota saliente constitui a constituição de novos associados e o retorno de muitos outros que se 

haviam afastado da nossa Associação. 

O ano apresentou um novo modelo de abordagens por parte de entidades que nunca nos tinham 

solicitado, nem para a nossa presença, nem para o nosso apoio. 

Um dos grandes objetivos do nosso Plano de Trabalho viu-se concretizado ao editarmos, Para 

Memória Futura, a obra do nosso camarada Orlando Fernandes denominada: “Histórias Picantes 

de Militares Acontecidas durante a Guerra Colonial – Nampula – Nacala - Mueda – Beira. 

Moçambique 1966/70”. Pese o facto de a paginação não ter sido propriamente um sucesso fica 

para a eternidade o pensar, o sentir e lado critico do nosso camarada Orlando Fernandes sobre 

o conflito em que muitos participamos e deles trouxemos recordações. Aguardamos outras 

novas “histórias”. 

A nossa relação com algumas autarquias tem sido estimulante já que nos permite, também, 

constituir redes de proximidade e poder elencar as linhas de possível interação não só com as 
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populações locais, como, também, com os nossos associados que são, obviamente, parte 

integrante dessa mesma população. 

Publicamos duas “newsletters” e duas edições de “O Especialistas” registamos 108 entradas no 

nosso “site” com informação para os associados. 

Ao longo do ano foram realizadas um total de 58 atividades de caráter exógeno ou endógeno. 

Mais concretamente a atividade dos diferentes Núcleos traduziu-se em 31 ações e aconteceram 

27 de caráter exógeno a que a Direção Nacional teve de dar resposta: ações de representação 

ou ações conjuntas com outras entidades exteriores à AEFA. 

No capítulo das ações endógenas uma palavra de particular apreço para todos os Núcleos da 

nossa Associação pelo excelente trabalho realizado quer em quantidade, quer em qualidade. 

2. Fatores administrativos e organizacionais. 

A normalização da situação administrativa desencadeada no ano anterior conduziu-nos a um 

menor desgaste de tempo e recursos já que nesta área tão relevante da nossa vida associativa 

nada de importante há e relevar. Apenas o trabalho diário e continuo de apoio aos Núcleos quer 

em matéria de atualização de base de dados quer em termos de estruturas contabilísticas. 

Neste ano existiu, e vai continuar a existir, a preocupação de preencher territórios até agora não 

“ocupados” pela nossa Associação. Falamos mais concretamente das sub-regiões das Beiras e 

de Viseu, onde paulatinamente vamos fazendo vingar a nossa presença. 

Aliás, o caso de Viseu tem outros contornos e que são dignos de destaque. 

A disponibilização do nosso associado Vítor Barata par assumir a liderança do Núcleo de Viseu 

resultou na nomeação de uma Comissão Instaladora, enquadrada no N.º 9 do Art.º 29º do 

regulamento Interno, e que é assim constituída: 

Presidente - Victor Barata 

Secretário - Luís Gouveia 

Tesoureiro - Carlos Rodrigues 

Depois de diversas tentativas perpetradas pelo Presidente da Comissão Instaladora do Núcleo 

de Viseu foi possível agendar uma reunião com técnicos da autarquia e o Diretor do Aeródromo 

de Viseu onde foi possível apresentar a nossa visão para o Núcleo de Viseu desde que a autarquia 

se encontrasse disponível. 

A cedência de cinco salas num dos hangares de Aeródromo Gonçalves Lobato proporcionaria a 

instalação de uma sede para o Núcleo de Viseu e as restantes salas acolheriam o espólio do 

Museu do Zé Especial, sediado em Campia, e propriedade do nosso associado Vítor Barata. As 

negociações correram de forma particularmente positiva e o processo encontra-se a aguardar 
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despacho do Presidente da autarquia já que o processo exige algumas benfeitorias nos espaços 

dedicados ao Núcleo Museológico. A esta situação junta-se a possibilidade de a FAP poder, 

naquele local, instalar uma antena do CRM. 

Numa outra vertente organizacional foi empossada a Comissão Instaladora do Núcleo das 

Beiras, constituída por: 

Presidente: João Nunes Sobreira  

Secretário: António Assunção Pires Lourenço - 

Tesoureiro: José Amaro Lopes  

Que contam, ainda, com a colaboração de nosso associado Antero Lopes Amaro. 

A criação deste Núcleo visa preencher a lacuna existente após a morte do nosso associado João 

Ferraz que exercia naquele espaço territorial as funções de Delegado. 

Num outro registo devermos falar sobre a atual situação no que aos novos associados diz 

respeito e ao posicionamento dos associados no que à cotização diz respeito. 

O gráfico abaixo demonstra claramente que durante o ano em análise foram admitidos 53 novos 

associados com um destaque claro para o Núcleo de Lisboa que perfez mais 30 associados, 

seguido de Porto e Coimbra com 5 cada. 

Por sua vez no que se refere a cotas poderemos constatar que apenas 16% dos 3.463 associados 

ativos mantêm as cotas atualizadas. Coimbra lidera com 29% dos seus associados em dia, 

seguindo-se Trás-os-Montes com 22% e Minho e Leiria com 21%. 

 

2016 

Núcleo Novos sócios Total Sócios Pagos % Pagos 

Açores 0 101 0 0% 

Alentejo 1 97 17 18% 

Algarve 4 224 37 17% 

Aveiro  2 218 14 6% 

Beiras 2 34 0 0% 

Cabo Verde 0 17 0 0% 

Coimbra  5 210 61 29% 

Guiné 0 31 0 0% 

Leiria 3 247 53 21% 

Lisboa 30 1067 164 15% 

Minho 0 231 48 21% 

Porto 5 575 108 19% 
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Setúbal 0 308 42 14% 

Trás-os-Montes 1 64 14 22% 

Viseu 0 39 5 13% 

Total 53 3463 563 16% 

 

Nunca ninguém foi obrigado a tornar-se sócio da nossa Associação. Quem o fez, fê-lo de livre e 

espontânea vontade, razão pela qual assinou um compromisso de adesão, vulgo proposta de 

admissão de sócio, que o compromete. 

Não podemos escamotear a realidade no que ao pagamento de cotas diz respeito é uma triste 

postura. Mas, não deixamos de enviar o nosso jornal para mais de 3.400 associados. 

A inclusão do Núcleo das Beiras resulta de uma decisão recente, razão por que não se encontra 

devidamente “trabalhado”, mas que certamente no futuro apresentará outros números. 

Por último cumpre-nos destacar uma ação que visou dotar a nossa Associação de meios mais 

eficazes e modernos. 

Graças ao conhecimento do Vice-presidente Jorge Couto foi possível detetar uma excelente 

oportunidade de a nossa Associação se modernizar. Assim foi solicitado à PARVALOREM a 

cedência de material informático num total de quinze computadores, quinze impressoras e 

quinze monitores material que nos foi concedido. 

Com este material equipou-se a sede Nacional e foi solicitado aos Núcleos que nos informassem 

da sua necessidade e premência de utilização deste material. Alguns Núcleos aceitaram e outros 

descartaram por não considerarem necessário. 

O material não utilizado encontra-se de momento armazenado no A. M. 1. 

3. Ações de caráter oficial exógeno. 

29 fevereiro - AEFA ASSOCIOU-SE AO DIA DO MUSEU DO AR 

Realizou-se no passado dia 29 de fevereiro o Dia do Museu do Ar, na Granja do Marquês, em 

Sintra, em cerimónia presidida pelo Chefe de Estado Maior da Força Aérea, General Manuel 

Teixeira Rolo. 

Presentes diversas entidades, civis e militares, que se associaram ao Dia da Unidade que tem 

por missão preservar o acervo da nossa Força Aérea e a memória de todos nós. 

A convite do Senhor Diretor do Museu do Ar, Coronel Romão Mendes, a Direção Nacional da 

nossa Associação fez-se representar pelo Presidente Nacional e Presidente Nacional Adjunto, 

respetivamente, Paulo Castro e Artur Alves da Silva. 
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Na cerimónia que contou com a passagem do estandarte da Unidade, usou da palavra o 

Diretor do Museu do Ar que aludiu ao trabalho desenvolvido pelo Museu do Ar, nos seus três 

polos; Sintra, Alverca e Maceda. Fez igualmente alusão ao número crescente de visitantes e às 

parcerias para que o Museu é solicitado o que constitui uma prova cabal do interesse que o 

Museu desperta na população. 

Na sua intervenção teceu, ainda, honrosas considerações à nossa Associação pela colaboração 

e apoio que tem sido dado nos diversos projetos que o Museu possui em carteira e nos que 

virão. 

A Direção Nacional agradece as palavras elogiosas e partilha-as com os nossos companheiros 

que integram a primeira Bolsa de Voluntários que se encontra a apoiar os trabalhos em curso. 

 

 

1 de março de COMUNICADO 

Nomeação da Comissão Instaladora do Núcleo das Beiras 

Nos termos do Nº. 4 do Art.º 24º do Regulamento Interno e em verificação do Nº. 9 do Art.º 29º 

do mesmo Regulamento a Direção Nacional decidiu nomear a Comissão Instaladora do Núcleo 

das Beiras. 

Assim, os associados abaixo nomeados passam a exercer funções na sua qualidade de: 

Presidente - João Nunes Sobreira 

Secretário - António Assunção Pires Lourenço 

Tesoureiro - José Amaro Lopes 

Conforme preceitua o N.º 7 do Art.º 29º do Regulamento Interno o Núcleo das Beiras terá uma 

jurisdição que compreenderá o âmbito geográfico das NUT III  “Beiras e Serra da Estrela” e “Beira 

Baixa”. 

 

22 de fevereiro - JORNAL "O ESPECIALISTA" Nº 3 - FEVEREIRO DE 2016 

Como tem sido habitual, semestralmente, desde fevereiro de 2015, foi com grato prazer que a 

Direção Nacional editou e enviou por correio aos sócios da AEFA mais um número do jornal “O 

Especialista”, órgão informativo da nossa Associação, desta feita o nº 3 - II Série. 

As versões eletrónicas destes jornais estão agora arquivadas no nosso site e podem ser 

consultadas na opção "Publicações" da página principal.  

 

16 de abril - AEFA PRESENTE NO DIA DO COMBATENTE 

Por convite da Direção Central da Liga dos Combatentes, a Direção Nacional, representada pelo 

Presidente Adjunto Nacional, Alves da Silva, esteve presente nas cerimónias do Dia do 
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Combatente que tiveram lugar no passado dia 9 de abril no Mosteiro de Santa Maria da Vitória, 

na Batalha. 

Presidiu às cerimónias Sua Excelência o Presidente da República, Professor Doutor Marcelo 

Rebelo de Sousa, e contou com a presença da das mais altas patentes militares. 

Recorde-se que o Dia do Combatente está intimamente ligado à Batalha de La Lys em que, na 

madrugada de 9 de abril de 1918, dezenas de divisões alemãs irromperam pelo sector português 

da frente, defendida pela segunda divisão do corpo expedicionário Português. Em poucas horas 

os portugueses perdem 7500 homens entre desaparecidos, mortos, feridos e prisioneiros. 

Como afirmou o Presidente da República: “ O combatente anseia pela paz, luta pela paz, pois 

mais do que qualquer outro conhece o horror da guerra e carrega no seu íntimo as feridas mais 

profundas e as cicatrizes mais devastadoras. A recordação transforma-se em homenagem o 

lembrar aqueles cujas marcas de guerra perdurarão para sempre e aqueles que tombaram no 

cumprimento do dever, entregando a sua vida a um valor muito superior: a liberdade dos outros. 

Ao evocarmos a sua memória, o testemunho do seu valor e entrega, ilumina as nossas vidas e 

estimula a nossa vontade de assegurar a paz, a estabilidade e a segurança internacionais. E, a 

passagem dos anos dá maior relevo e significado a esta comemoração nacional. O tempo pode 

atenuar as circunstâncias reais dos feitos que lembramos, mas aviva e torna mais nítidos os 

esforços da entrega dos combatentes”. 

Para terminar, dizendo: “É com elevado sentido de orgulho que como Comandante Supremo das 

Forças Armadas, presto hoje a minha homenagem aos combatentes do passado, aos 

combatentes de sempre e assumo firme e convictamente a missão de apoiar os combatentes de 

hoje e asseguro tudo fazer para que o espirito de D. Nuno Álvares Pereira se mantenha como 

modelo e guia dos combatentes do futuro.” 

Simbolicamente o dia 9 de abril é, assim, comemorado como o Dia do Combatente onde deve 

ser prestada a justa homenagem a todos quantos combateram pela Pátria nos diversos teatros 

de operações e nas mais diversas gerações. 

 

19 de maio - AEFA APRESENTOU CUMPRIMENTOS AO NOVO CEMFA 

No passado dia 19 do mês de maio uma delegação da AEFA, composta pelo Presidente da Mesa 

da Assembleia Geral, César Oliveira, acompanhado pelo Presidente da Direção Nacional, Paulo 

Castro, e pelos Vice-presidentes Nacionais Mário Aguiar e João Carlos Silva, deslocaram-se ao 

Estado Maior da Força Aérea a fim de apresentar cumprimentos ao Chefe de Estado Maior da 

Força Aérea, General Manuel Rolo. 

Nesta audiência foi entregue a Sua Excelência o General Manuel Rolo o diploma de Sócio 

Honorário de acordo com a decisão da assembleia geral de 30 de abril que aprovou a proposta 
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da Direção Nacional, por unanimidade e aclamação. Fato que muito sensibilizou o Chefe de 

Estado Maior. 

Na continuidade da mesma audiência a Direção Nacional aproveitou para fazer um ponto de 

situação da nossa associação, assim como teceu alguns considerandos sobre o programa de ação 

para o biénio 2016/2018 e que mereceu, por parte do Senhor General CEMFA o melhor 

acolhimento e simpatia. 

A Direção Nacional convidou o General CEMFA a associar-se ao almoço convívio promovido 

pelo Núcleo de Coimbra, a ter lugar no próximo dia 10 de Julho, no enquadramento da 

homenagem às vítimas do acidente da Serra do Carvalho e que Sua Excelência aceitou. 

Aproveitando a audiência que nos foi concedida aproveitamos para abordar o tema da 

dignificação do espaço da Serra do Carvalho pelo que nos fizemos acompanhar pelo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, Dr. João Miguel Sousa Henriques, que 

convidou o General Manuel Rolo a ser recebido nos Paços do Concelho no dia 10 de julho. 

Muito proximamente terá lugar uma reunião preparatória do evento com a autarquia de Vila 

Nova de Poiares, o Núcleo de Coimbra e a Direção Nacional. 

 

6 de junho - AEFA NA INAUGURAÇÃO DO CAMPUS AERONÁUTICO DE PONTE DE SOR 

Realizou-se no passado dia 6 de junho a inauguração do Campus Aeronáutico de Ponte de Sor e 

do Centro de Treino instalado no mesmo campus. A convite do Presidente da Câmara Municipal 

de Ponte de Sor a Associação de Especialistas fez-se representar pelo Presidente Adjunto 

Nacional, Artur Alves da Silva. 

Na sequência deste evento, também a G Training Centre convidou a nossa associação para a 

cerimónia de entrega de Asas e diplomas aos pilotos graduados pela G Air Training Center. 

A cerimónia de inauguração foi presidida pelo Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, 

Pedro Marques. 

Trata-se de um importante investimento que transforma o Aeródromo de Ponte de Sor num dos 

mais modernos equipamentos aeroportuários. 

Associado a este investimento está subjacente a criação de novos postos de trabalho, diretos e 

indiretos, que serão um forte estimulo ao crescimento regional e à consolidação do “cluster” 

aeronáutico da região, forte aposta da autarquia local e de outras entidades apostadas no 

desenvolvimento regional.  

A Associação de Especialistas da Força Aérea agradece as deferências e deseja os mais sinceros 

êxitos na aposta agora realizada. 
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8 de junho – POSIÇÃO SOBRE O CONVITE PARA O 10 DE JUNHO 

Conforme tem sido habitual, por convite da Comissão Executiva para Homenagem Nacional aos 

Combatentes 2016, a Associação de Especialistas da Força Aérea estará presente nas cerimónias 

comemorativas promovidas por aquela Comissão. 

As cerimónias terão lugar no dia 10 de Junho, junto ao Monumento aos Combatentes do 

Ultramar, em Belém, com início previsto para as 12h15 e a AEFA convida todos os Especialistas 

a marcarem também a sua presença. 

Dada a dúvida instalada sobre qual a verdadeira data do Dia do Combatente, e na escassez de 

documentação credível, continuamos a aceitar que o Dia do Combatente, teoricamente 

institucionalizado, se celebra a 9 de abril, por iniciativa da Liga dos Combatentes, a pretexto das 

comemorações da Batalha de La Lys e tem lugar no Mosteiro da Batalha. 

No entanto, não deixamos de apelar a todos quantos queiram marcar a sua presença, que o 

façam. Lembramos que a missa pelos que tombaram pela Pátria terá lugar pelas 10H30 na Igreja 

dos Jerónimos onde estará o nosso guião. 

 

10 de junho - A AEFA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2016 

A Associação de Especialistas da Força Aérea, por convite da Comissão Executiva para 

Homenagem Nacional aos Combatentes 2016, marcou presença nas cerimónias comemorativas 

promovidas por aquela Comissão. 

As cerimónias decorreram no dia 10 de Junho, junto ao Monumento aos Combatentes do 

Ultramar, em Belém. 

Cedo, começaram a chegar os antigos combatentes, seus familiares e amigos. 

Com a ansiedade própria do momento, repleto de anos de memórias, sucediam-se os 

cumprimentos nervosos e as histórias uma vez mais contadas e recordadas, onde não faltaram 

muitos Especialistas que fizeram questão de estar presentes. 

A Associação de Especialistas da Força Aérea, com o seu Estandarte, transportado pelo nosso 

Vice-presidente João Carlos Silva, marcou presença na cerimónia religiosa que teve lugar na 

Igreja de Santa Maria de Belém, nos Jerónimos e, finalizada esta, na segunda parte da cerimónia 

junto ao Monumento aos Combatentes do Ultramar, em Belém. 

Com os vários Estandartes das Associações presentes e da Liga dos Combatentes perfilados ao 

redor do Monumento, tiverem lugar os discursos alusivos à data e a deposição de coroas de 

flores pelas diversas entidades presentes 

Depois, teve lugar o desfile dos Estandartes e de Antigos Combatentes na parada fronteira ao 

monumento, passando também em momento de recolhimento pelas lápides onde estão 

gravados os nomes dos militares que tombaram na Guerra. 
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23 de junho - ENTREGA DO F-84G THUNDERJET AO MUSEU DO AR 

No passado dia 23 de junho realizou-se no AM 1 (Maceda) a entrega formal ao Museu do Ar do 

F – 84 G que ali foi recuperado pelo pessoal militar e civil da Unidade. 

Trata-se do primeiro avião de reação – um caça diurno - da nossa Força Aérea que foi utilizado 

entre 1953 e 1973, do século passado, e que teve um enorme contributo para a 

operacionalidade da Força Aérea e para a prontidão de combate. Intervieram na Guerra do 

Ultramar onde constituíram a Esq. 93, sediada na então Base Aérea N.º 9, em Luanda. Nos 

derradeiros meses da sua presença ultramarina ainda estiveram estacionados na Base Aérea n.º 

10, na cidade da Beira. 

Recorde-se que foi com este avião que surgiu a primeira patrulha acrobática na Força Aérea 

Portuguesa – Dragões (1954) - de que foi parte integrante, um dos presentes. O então segundo-

tenente Lemos Ferreira. 

A Associação de Especialistas foi solicitada a colaborar no evento (Ex-Mecânicos de F-84G) 

convidando associados que tenham trabalhado no F – 84 G de forma a fazer reviver com os 

pilotos presentes momentos de serviço, sustos, alegrias e sobretudo a amizade natural entre 

Pilotos e Especialistas. 

Depois de procedida a entrega ao Museu do Ar houve lugar a uma tertúlia sobre o F – 84 G e 

uma visita ao Pólo do Museu do Ar de Maceda que continua a crescer fortemente em termos 

de número de visitas. 

Entre os convidados estava o nosso associado José Guedes que se fez acompanhar de uma foto 

que fez furor sobre o F – 84 G e onde ele é uma dos cabeças de cartaz, ou seja o miúdo que 

segura o avião de papel junto aos F - 84 G nos idos da década de cinquenta do século passado. 

A convite do Comandante do AM 1, Senhor Coronel Carlos Páscoa houve lugar a um almoço 

volante onde o momento foi ainda mais sublime para as abordagens históricas. 

Mesmo antes da partida os Especialistas presentes deixaram-se fotografar para a posteridade. 

Uma palavra de muitos parabéns e muito apreço a toda a equipa que recuperou o F – 84G 5131 

com destaque para o Sargente Mor Alves e o Sargento-ajudante Torres. 

A Associação de Especialistas da Força Aérea que se fez representar pelo Presidente Nacional, 

Paulo Castro, e Presidente Nacional Adjunto, Alves da Silva, não deixa de agradecer a confiança 

em nós depositada, assim como o convite para tão significativa cerimónia. 

 

26 de junho - MISSA PELOS MILITARES E CIVIS DA FORÇA AÉREA PORTUGUESA 

Realizou-se no passado dia 26 de junho, na Igreja da Força Aérea, a cerimónia religiosa de 

evocação e ação de graças pelos militares e civis da Força Aérea Portuguesa. 
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A convite de Sua Excelência o CEMFA a Associação de Especialistas da Força Aérea fez-se 

representar pelo Presidente Nacional Adjunto, Artur Alves da Silva. 

A Direção Nacional quando tomou conhecimento que a cerimónia militar iria ter transmissão 

em direto pela TVI providenciou o aviso a todos os associados que possuem correio eletrónico. 

 

29 de junho - CONCERTO OFICIAL DO 64º ANIVERSÁRIO DA FAP 

Realizou-se no passado dia 29 de junho, no Auditório dos Oceanos no Casino de Lisboa, o 

concerto oficial do 64º Aniversário da Força Aérea Portuguesa e do Centenário da Aviação 

Militar. 

A Associação de Especialistas da Força Aérea fez-se representar pelo Presidente Nacional 

Adjunto, Artur Alves da Silva, e pelo Vice-presidente Nacional João Carlos Silva. 

Muito feliz o paralelismo feito, na 2ª parte do programa, entre a época de algumas aeronaves 

que serviram ou servem a FAP e respetiva descrição e algumas canções que fazem parte da 

história da música portuguesa 

Uma sala cheia que muito apreciou a excelente atuação da Banda da FAP. 

 

1 de julho - 64º ANIVERSÁRIO DA FORÇA AÉREA PORTUGUESA 

No dia 1 de julho a Força Aérea Portuguesa comemorou o seu LXIV aniversário como ramo 

independente das Forças Armadas. 

De entre as diversas cerimónias alusivas ao evento destaca-se a Exposição Temática que 

decorreu no Pavilhão de Portugal, no Parque das Nações, em Lisboa. 

A Associação de Especialistas da Força Aérea associou-se ao evento e esteve presente no 

certame com um pavilhão próprio depois de longos anos de ausência deste tão importante 

certame. 

 

11 de julho - HOMENAGEM AOS MILITARES DA FAP FALECIDOS 

Cumpre informar todos os associados da Associação de Especialistas da Força Aérea que nos 

fizemos representar nas cerimónias fúnebres dos três militares da Força Aérea Portuguesa 

falecidos no passado dia 11 de julho em acidente com a aeronave C-130 na Base Aérea nº 6, 

Montijo: 

Tenente-Coronel Fernando Castro 

 Capitão André Saramago 

 Sargento-Ajudante Amândio Novais 

No velório conjunto na Igreja de Nossa Senhora do Rosário - templo da Força Aérea, uma 

delegação da AEFA constituída pelos Vice-Presidentes Nacionais Jorge Couto, Manuel Gonçalves 
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e João Carlos Silva, pelo Tesoureiro e Secretário do Núcleo de Lisboa , respetivamente Faustino 

Pereira e José Barreiros e pelo sócio Nélson Almeida respeitosamente depositou três coroas de 

flores e dolorosamente apresentou, em nome de todos os associados e dirigentes, as 

Condolências a Sua Excelência o Chefe de Estado Maior da Força Aérea, General Manuel Teixeira 

Rolo, ao Sr. Comandante da Base Aérea nº6, Coronel António Carlos Temporão e ao Sr. Capelão 

Adjunto da Força Aérea, Coronel Joaquim Marques Martins e, desta forma, a toda a família FAP. 

Estiveram ainda presentes nesta cerimónia alguns Especialistas que fizeram questão de prestar 

também a sua homenagem. 

Representando também todos os associados e restantes dirigentes da AEFA, na missa de corpo 

presente conjunta no Mosteiro dos Jerónimos, esteve presente uma delegação constituída 

pelo Vice-Presidente Nacional Manuel Gonçalves e pelo Tesoureiro do Núcleo de 

Lisboa Faustino Pereira e no funeral do Sargento-Ajudante Amândio Novais, no cemitério de 

Aljezur, esteve presente uma delegação do nosso Núcleo do Algarve constituída pelo Presidente 

Aldemiro Pires e pelo Secretário Carlos Nogueira. 

 

11 de setembro – B.A. 1 E MUSEU DO AR DE PORTAS ABERTAS E OS ESPECIALISTAS DISSERAM 

PRESENTE. 

No passado dia 11 de setembro foi dia de Base Aberta em Sintra e concomitantemente o Museu 

do Ar, também, abriu a suas portas à população em geral. 

Segundo as estimativas foram cerca de nove mil os visitantes. 

As filas para visitarem as aeronaves parqueadas foi notória e as diferentes atividades 

proporcionadas pelo Museu do Ar engrandeceram um dia em que a aeronáutica foi tema de 

conversa para milhares de portugueses. A Associação de Especialistas da Força Aérea, através 

de um honroso convite de Senhor Diretor do Museu do Ar, Coronel Mendes Romão, fez-se 

representar através de mais de uma dúzia de voluntários que ajudaram ao sucesso do Dia. 

A Associação de Especialistas da Força Aérea foi, igualmente, convidada a apresentar o seu 

“stand” para divulgação associativa e informação e captação de associados.  

O nosso “stand” recebeu inúmeras visitas e recebeu duas dezenas de novos associados que 

certamente estarão presentes nos próximos convívios. 

Lá fora, na placa, assim como no interior do hangar, os nossos camaradas davam assistência na 

explicação sobre o funcionamento das diversas aeronaves estacionadas e ajudavam a não 

estragar coisas que tanto adoramos. Enquanto outros controlavam e ordenavam as filas que se 

iam formando. 
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A Direção Nacional recebeu do Exmº Senhor Diretor do Museu do Ar os agradecimentos pelo 

apoio e disponibilidade demostrados, mas mais relevante foram as palavras de que os nossos 

voluntários: “Fizeram a diferença”. 

A todos quantos vivem o nosso espírito, e o nosso amor pela Força Aérea Portuguesa, muito em 

particularmente a estes voluntários, um profundo e sentido agradecimento por parte da Direção 

Nacional. 

A estes a Direção Nacional decidiu expressar um voto de muito louvor com o seguinte teor: 

 

Voto de louvor 

 

Na qualidade de Presidente da Direção Nacional da Associação de Especialistas da Força Aérea 

proponho que a Direção Nacional aprove um voto de louvor e agradecimento aos seguintes 

associados: 

Arnaldo Sousa; Artur Alves da Silva; Faustino Sousa; João Carlos Silva; Joaquim Condeço; Jorge 

Couto; José Barreiros; José Sousa; Mário Aguiar (coordenador) e Nelson Mendes. 

Esta proposta que, considero justa e merecida, reporta-se ao empenho, dedicação, 

disponibilidade e sentido de responsabilidade que estes associados demonstraram aquando da 

realização da Exposição Temática do 64º Aniversário da Força Aérea Portuguesa que decorreu 

no Parque das Nações, em Lisboa, no período de 1 de julho a 9 de julho com um horário 

compreendido entre as 10 e as 22 horas. 

Tratou-se de um empenho e uma dedicação associativa que importa distinguir tendo mesmo em 

linha de conta os transtornos pessoais, profissionais e logísticos que o cumprimento deste 

compromisso produziu. 

Solicito que seja dada a devida nota aos interessados. 

 

Porto, 18 de julho de 2016  

O Presidente da Direção Nacional 

 

Paulo Castro 

Aprovado em reunião de Direção por unanimidade em 18 de julho de 2016. 

 

20 de setembro - JORNAL "O ESPECIALISTA" Nº 4 - SETEMBRO DE 2016 

Como tem sido habitual, semestralmente, desde fevereiro de 2015, foi com grato prazer que a 

Direção Nacional editou e enviou por correio aos sócios da AEFA mais um número do jornal “O 

Especialista”, órgão informativo da nossa Associação, desta feita o nº 4 - II Série. 
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As versões eletrónicas destes jornais estão agora arquivadas no nosso site e podem ser 

consultadas na opção "Publicações" da página principal.  

Esperamos que seja do agrado e que tenha chegado a todos e que, desta forma, possamos ir 

proporcionando uma maior proximidade entre os Especialistas. 

 

1 de outubro - O DIA EM QUE A MÚSICA ATERROU NO MUSEU DO AR 

O Museu do Ar, em Sintra, celebrou o Dia Mundial da Música, no dia 01 de outubro, com um 

conjunto de atuações com vista a homenagear os homens e mulheres que servem – e serviram 

– a causa do ar. 

A Associação de Especialistas da Força Aérea associou-se ao evento através da presença de 

alguns voluntários no apoio aos militares do MUSAR junto das aeronaves em exposição ao 

público, assim como assegurando o funcionamento do seu “stand” aí instalado. 

O programa foi composto também por algumas excelentes atuações musicais. 

A finalizar o evento marcou presença a cantora Rita Guerra que partilhou com a audiência a sua 

ligação com a Força Aérea Portuguesa por via do senhor seu Pai, o Major Guerra, confidenciando 

ainda que iniciou o seu caminho no mundo da música durante o período de 4 anos que viveu 

com a família na Base Aérea nº4 nas Lajes, Terceira, Açores. 

Apesar de não estar previsto que cantasse, a Rita Guerra brindou os presentes cantando 

superiormente à capela um conhecido tema do Elton John. 

Louvável iniciativa do Museu do Ar, abrindo as suas portas ao público proporcionando uma 

interessante simbiose entre a Aviação e a Música a que a AEFA teve o prazer de se associar, 

consolidando uma parceria e um entrosamento dignos de registo. 

 

01 de outubro - AEFA PATENTE NO MUSEU DO AR 

A convite da Direção do Museu do Ar a Associação de Especialistas da Força Aérea encontra-se 

representada no local histórico da aviação em Portugal, o Museu do Ar, através de um stand 

que tenta exprimir a realidade da nossa Associação bem como alguns ícones dos Especialistas. 

A nossa exposição foi aberta por ocasião do Dia Mundial da Música que decorreu no passado 

dia 1 de outubro, no Museu do Ar, e prolongar-se-á até ao final do mês de abril de 2017, 

podendo ser visitada de acordo com os horários do Museu do Ar, de terça a domingo, no período 

das dez às dezassete horas. 

Esta exposição da AEFA está instalada em espaço de grande visibilidade no Museu, levando 

assim à instituição Museu do Ar e a todos os visitantes o nome dos Especialistas da Força Aérea 

e um pouco da sua história. 
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Para a Associação de Especialistas da Força Aérea é uma enorme honra o convite que nos foi 

formulado. 

 

10 de outubro - AEFA - CLUBE DE ESPECIALISTAS 

Demos inicio a um novo espaço no nosso site chamado Clube de Especialistas. 

Outro nome não poderia ter um espaço que se pretende de partilha, de conversas, numa 

confraternização fraterna como sempre foi apanágio dos nossos clubes existentes nas mais 

diversas unidades da nossa Força Aérea Portuguesa. Como tal, a missão principal deste espaço 

será "Repositório de histórias vividas por Especialistas ao serviço da Força Aérea Portuguesa 

para partilha na primeira pessoa de vivências entre contemporâneos e entre gerações, para 

partilha de informação histórica relativa aos Especialistas, promovendo a leitura, dando a 

conhecer, para memória futura." 

Desafiamos desde já todos os que assim desejarem a que nos enviem 

para "aefa.dn@gmail.com" histórias vividas na primeira pessoa enquanto especialistas ao 

serviço da FAP. Podem enviar textos ou apenas fotografias, pedimos é que legendem o material 

enviado para que se consiga enquadrar o local, o ano, as pessoas e que ao proceder ao envio se 

identifiquem com o nome, ano de incorporação e especialidade. 

Vamos em breve dar início ao Clube de Especialistas com o texto "Um passeio por Lisboa antiga, 

a génese da Aviação Militar e os Especialistas". 

 

2 de novembro - DIA DE FIÉIS DEFUNTOS DA FORÇA AÉREA PORTUGUESA 

Cumpriu-se no dia 2 de novembro o dia dos fiéis defuntos e a Força Aérea Portuguesa, a exemplo 

de muitos anos, promoveu a missa comemorativa de todos os fiéis defuntos da Força Aérea que 

teve lugar na Igreja da Força Aérea. 

Presidiu à liturgia o Bispo das Forças Armadas e de Segurança, Dom Manuel da Silva Rodrigues 

Linda, coadjuvado pelo Capelão Chefe da Força Aérea Portuguesa, Coronel Joaquim Marques 

Martins. 

A convite da Força Aérea Portuguesa a Associação de Especialistas da Força Aérea fez-se 

representar pelo Presidente Nacional Adjunto Artur Alves da Silva. 

Neste dia, todos nós, relembramos todos quantos já partiram do nosso seio com eterna 

saudade. 
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11 de novembro - A.E.F.A. PRESENTE NA HOMENAGEM AOS ANTIGOS COMBATENTES 

A convite do Presidente da Liga dos Combatentes, Tenente-General Joaquim Chito Rodrigues, a 

Associação de Especialistas da Força Aérea, através do seu Presidente Adjunto, Artur Alves da 

Silva, fez-se representar nas cerimónias que assinalaram: 

• O 98ª Aniversário do Dia do Armistício da Grande Guerra, 

• O 95º Aniversário da Liga dos Combatentes 

• O 42º Aniversário do Fim da Guerra do Ultramar 

• A Evocação do Centenário do início da Grande Guerra 

que decorreram junto ao monumento aos Combatentes do Ultramar, em Belém. 

Esta cerimónia foi presidida por Sua Excelência o Presidente da República, Professor Marcelo 

Rebelo de Sousa, e contou com a presença das mais altas individualidades militares. 

Depois das cerimónias militares seguiu-se uma visita ao Museu do Combatente. 

 

12 de novembro - FORÇA AÉREA NO FEMININO HÁ 25 ANOS 

Realizou-se no passado dia 12 do mês de novembro o encontro das primeiras mulheres que 

serviram a Força Aérea Portuguesa, como Especialistas,  volvidos que foram vinte e cinco anos 

sobre a sua admissão. 

A cerimónia teve lugar no CFMTFA e foi presidida pelo CPESFA (Comandante do Pessoal da Força 

Aérea) Tenente General Amândio Miranda. 

Foi um dia de festa para muitas e muitos que não se viam desde o tempo de formação, quando, 

já com as famílias, retornaram à casa mãe do Especialista. 

Com direito a descerramento de uma lápide alusiva ao reencontro e um convívio inesquecível 

entre amigos que perdurarão, assim foi passado mais um dia de alto fervor aeronáutico. 

A Associação de Especialistas da Força Aérea também esteve presente através da presença da 

Vice-presidente nacional, Margarida Resendes, ela mesmo uma das pioneiras. 

A nossa Vice-presidente nacional pôde constatar que muitos dos presentes já eram associados 

da AEFA, mas que outros se vão associar dado o espirito de solidariedade, amizade e convívio 

que a AEFA representa. 

 

19 de novembro - APRESENTAÇÃO DO LIVRO DE ORLANDO FERNANDES 

No passado dia 19 de novembro, coincidindo com o encontro de confraternização dos Núcleos 

de Lisboa e de Setúbal, realizou-se a cerimónia de apresentação do livro da autoria do nosso 

Companheiro Especialista e Associado, Orlando Fernandes: 

Histórias Picantes de Militares Acontecidas durante a Guerra Colonial 

(NAMPULA/NACALA/MUEDA/BEIRA) 
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Moçambique 1966/70 

Após uma anterior edição de autor, agora, numa nova edição, esta obra constitui o primeiro 

exemplar da nossa coleção "Para Memória Futura". 

A apresentação foi feita pelo Presidente Nacional Paulo Castro e pelo autor Orlando Fernandes, 

tendo a audiência feito algumas perguntas sobre o mesmo. Entre outras coisas, o autor referiu 

que face a algumas posturas na nossa sociedade que parecem pôr em causa a dignidade da 

participação de milhares de jovens portuguesas na Guerra do Ultramar sentiu a 

responsabilidade de escrever e demonstrar a dignidade e a honra dos que na Guerra foram 

envolvidos e nesse período serviram Portugal. 

De seguida, procedeu-se à sessão de dedicatórias nos exemplares adquiridos pelos presentes. 

Deixamos aqui um pequeno excerto: 

"Ergamos o nosso cálice, repleto dos maiores valores da vida a amizade, fraternidade, o 

humanismo e a liberdade. 

Recordemo-nos a nós mesmos e uns aos outros, já que a Pátria nos esqueceu." 

Os parabéns ao Orlando Fernandes pelo seu trabalho e pela dedicação a esta nobre causa e à 

memória futura, para que não se perca o conhecimento histórico, registando-o e para que os 

vindouros o possam conhecer e respeitar. 

Por parte da Direção Nacional manifestamos a vontade de querer apostar em obras similares 

que possam deixar aos vindouros as agruras, sofrimento, responsabilidade e altruísmo dos seus 

antecessores. 

 

6 de dezembro - VOLUNTÁRIOS DA AEFA NO RESTAURO DO CHIPMUNK HOMENAGEADOS NO 

MUSEU DO AR 

No passado dia 6 de dezembro, decorreu no Museu do Ar a entrega formal do avião CHIPMUNK 

que foi restaurado por militares e voluntários civis. 

Entre os voluntários, destacamos quatro pertencentes à Associação de Especialistas da Força 

Aérea: 

António Nélson Pereira de Almeida; 

Arnaldo Manuel Teixeira de Sousa; 

Eduardo José Correia dos Santos; 

Hélder Santos Godinho de Sousa. 

Toda a equipa militar do Museu estava presente, bem como todos os voluntários civis que 

participaram neste restauro. 



19 
 

A cerimónia teve inicio com um discurso pelo Sr. Diretor do Museu do Ar, Coronel Romão 

Mendes, em forma de agradecimento a todos quantos participaram e com destaque para os 

“nossos” voluntários pela sua entrega e paixão. 

Seguiu-se a entrega de diplomas aos nossos associados. 

O Sr. Coronel Romão agradeceu à AEFA toda a disponibilidade e transmitiu ao novo Diretor as 

melhores referências da AEFA. 

 

12 de dezembro - MUDANÇA DE DIREÇÃO NO MUSEU DO AR 

No dia 12 de dezembro de 2016 decorreu a cerimónia de rendição do Diretor do Museu do Ar. 

O Coronel Navegador José Luís Romão Alves Mendes foi rendido no cargo pelo Coronel Técnico 

de Pessoal e Apoio Administrativo Rui Alberto Gomes Bento Roque. 

A cerimónia foi presidida pelo Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, General Manuel Teixeira 

Rolo, que proferiu uma breve alocução. Antes, já o novo Diretor do MUSAR o tinha feito 

também.  

A AEFA, a convite do Diretor cessante, faz-se representar pelo Presidente Nacional, Paulo Castro, 

e pelo Presidente Nacional Adjunto, Artur Alves da Silva. 

Como garante da excelente colaboração mantida entre a Direção do Museu do Ar e a Associação 

de Especialistas da Força Aérea, o Coronel Navegador José Luís Romão Alves Mendes fez questão 

da presença dos mais altos representantes da AEFA, atitude que muito nos honra. 

Foram-nos dadas palavras de incentivo e agradecimento pela disponibilidade e responsabilidade 

que os “Voluntários” da AEFA têm mantido para com o Museu do Ar e um apreço muito 

significativo pelo empenho que cada um coloca no seu voluntariado. 

Da parte do novo Diretor recebemos a garantia da manutenção e estreitamento desta relação 

no futuro. 

Uma palavra de muito agradecimento ao Diretor cessante, Coronel Navegador José Luís Romão 

Alves Mendes, pela consideração e empenho que teve, não só pela dinâmica que colocou no 

Museu do Ar, mas também pelo apoio e confiança que demostrou para com a nossa Associação 

e pela ajuda que nos concedeu na consolidação da nossa credibilidade institucional. 

 

13 de dezembro - CONCERTO DE NATAL DA FORÇA AÉREA PORTUGUESA 

Realizou-se no passado dia 13 de dezembro o tradicional Concerto de Natal da Força Aérea 

Portuguesa que decorreu no Grande auditório da Fundação Calouste Gulbenkian. 

A convite de Sua Excelência o Chefe de Estado Maior da Força Aérea Portuguesa, General 

Manuel Teixeira Rolo, a Associação de Especialistas da Força Aérea fez-se representar pelo 

Presidente Nacional Adjunto, Alves da Silva, e pelo Vice-presidente Nacional Jorge Couto. 
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O concerto proporcionado pela Banda de Música da FAP, foi uma vez mais soberbo tendo este 

ano contado com um coro infantojuvenil, composto por familiares dos militares e civis que 

prestam serviço na Força Aérea. 

Um dos momentos mais emocionantes da noite acabou por ser a imposição de uma 

condecoração ao Tenente-Coronel Élio Murcho que, após 26 anos à frente da Banda de Música, 

fez neste espetáculo a "passagem da batuta" ao Capitão António Rosado. 

No palco, com a plateia a assistir, o Superintendente foi agraciado pelo Chefe do Estado-Maior 

da Força Aérea, General Manuel Teixeira Rolo, com a Medalha de Serviços Distintos, grau Ouro. 

Ao Tenente-coronel Élio Murcho a Associação de Especialistas da Força Aérea agradece toda a 

colaboração que nos dispensou desejando-lhe a continuação das maiores felicidades e sucessos 

Ao novo Superintendente, Capitão António Rosado, os nossos votos de muito sucesso à frente 

da Banda de Música e que os nossos elos de colaboração se fortifiquem. 

 

15 de dezembro - ABERTURA DO ANO LETIVO DO CFMTFA E ENTREGA DOS PRÉMIOS AEFA 

Realizou-se, no dia 15 de dezembro, a Cerimónia Solene de Abertura do Ano Letivo 2016/2017 

do Centro de Formação Militar e Técnica da Força Aérea (CFMTFA), na Ota. 

A cerimónia foi presidida pelo Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, General Manuel Teixeira 

Rolo, e iniciou-se com o Hino da Força Aérea. 

Depois das diversas alocuções e da lição inaugural deste ano letivo, subordinada ao tema “A 

Formação Profissional e as novas tendências da União Europeia”, foram sendo distinguidos os 

alunos que mais se distinguiram no ano escolar de 2016. 

A convite do Comandante da Unidade, Coronel Bispo dos Santos, a Direção Nacional da nossa 

Associação fez-se representar no evento através do Presidente Nacional, Paulo Castro, e do 

Presidente Nacional Adjunto, Artur Alves da Silva, que, também procederam á entrega dos 

Prémios Associação de Especialistas da Força Aérea que visam distinguir os melhores alunos 

Especialistas nas áreas de Operações, Manutenção e Apoio. 

Os distinguidos deste ano foram: 

     Melhor Aluno da Área de Operações 2016  

          - 2º Cabo OPSAS - José Miguel Reis Francisco 

     Melhor Aluno da Área de Manutenção 2016 

          - 2º Cabo MMT - Hugo Filipe Gonçalves Mendes 

     Melhor Aluno da Área de Apoio 2016 

          - 2º Cabo SS - Bruna Vieira de Pinho 
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Terminada a entrega de prémios houve lugar a um porto de Honra onde os dirigentes da AEFA 

tiveram a oportunidade de abordar diversas entidades com vista à realização do nosso 40º 

Encontro Anual Nacional a ter lugar na antiga Base Aérea Nº 2, hoje CFMTFA. 

 

22 de dezembro - NEWSLETTER "O ESPECIALISTA" DE DEZEMBRO DE 2016 

Mais um trimestre que voou e aproximamo-nos vertiginosamente do final de 2016. 

Esperamos que este ano vos tenha proporcionado, na medida do possível, aquilo que 

desejavam. 

Este trimestre, após o envio do Jornal "O Especialista" foi, mais uma vez, fértil em eventos quer 

do ponto de vista institucional quer do ponto de vista interno e de maior proximidade com os 

associados.  

Nesta fase, já estamos de alerta para o mês de março me 2017, concretamente para o dia 25, 

em que celebrando o 40º aniversário a nossa Associação de Especialistas da Força Aérea 

pretende pugnar por levar até todos vós um evento condigno da história e do espírito do 

Especialista.  

Desejamos que possam fruir estas notícias na tranquilidade familiar e desta quadra natalícia. 

Com os votos de um Feliz Natal para todos e respetivas famílias e um Ano Novo com Saúde. 

 

 

4. Operacionalidade associativa diversa endógena. 

 

1 de fevereiro 2016 -CONVÍVIO do NÚCLEO de COIMBRA 

No dia 1 de fevereiro, em Porto da Raiva-Penacova no “Restaurante Boa Viagem”, a Direção do 

Núcleo de Coimbra da AEFA levou a efeito, mais um alegre convívio, tendo como tema “A 

lampreia”.  

Embora o tema não fosse do agrado de uma pequena minoria, tudo se resolveu com “Batatas a 

murro com bacalhau” e ainda as célebres “Enguias. Não havia desculpas, todos poderiam 

participar ativamente. 

Os cerca de meia centena de participantes, incluindo sócios do núcleo e familiares, contribuíram 

para um excelente dia de convívio e amizade. Parecia que todos tinham passado pela “Heroica 

Aviação”. 
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Nada faltou, inclusive uma camisola com o emblema da nossa AEFA para que nos sintamos 

“ESPECIALISTAS SEMPRE”. 

 

26 de fevereiro de 2016 NÚCLEO DE SETÚBAL - BANDA DA FORÇA AÉREA PORTUGUESA 

Teve lugar no passado dia 26 de fevereiro de 2016, pelas 21H30, o concerto pela Banda da Força 

Aérea Portuguesa, inserido no âmbito das comemorações do 30º aniversário do Núcleo de 

Setúbal da AEFA que decorreu no Fórum Luísa Todi, em Setúbal. 

Com a sala composta por muitos sócios, seus familiares e convidados, o concerto foi um êxito. 

Não podemos deixar de realçar o momento em que foi tocada a marcha "O Especialista da Força 

Aérea". 

O Presidente do Núcleo, Joaquim Condeço, tomou a palavra e fez entrega de um prato 

comemorativo do 30º aniversário da sua Fundação ao Sr. Tenente Coronel Élio Murcho, Diretor 

da Banda da Força Aérea que, por sua vez, entregou uma medalha para o respetivo acervo.  

Este evento veio na sequência de outros dois momentos altos da vida recente deste Núcleo, 

nomeadamente: 

- A inauguração da exposição “100 anos da aviação militar em Portugal” e uma conferência, 

proferida pelo General Lemos Ferreira, versando a temática da “Aviação militar na guerra de 

África”. 

- O almoço do XXX aniversário da fundação do Núcleo de Setúbal que decorreu na messe de 

oficiais da Base Aérea N.º 6, no Montijo e presidido pelo Comandante da Base Coronel Pilav. 

António Temporão em representação de Sua Excelência o Chefe de Estado Maior da Força Aérea 

Portuguesa. 

Conjugaram-se assim estes eventos nas mui dignas comemorações do 30º aniversário da 

fundação deste Núcleo de Setúbal da Associação de Especialistas da Força Aérea. 

A Direção Nacional esteve representada pelo Presidente Nacional Adjunto Artur Alves da Silva e 

pelo Vice-Presidente (Alentejo) Manuel Gonçalves.  

Uma vez mais a Direção Nacional saúda o Núcleo de Setúbal incitando os seus dirigentes à 

continuidade do trabalho desenvolvido em prol da AEFA e dos seus associados. 

 

5 de março -  ESTRUTURAS DA AEFA PREPARARAM XXXIX ENCONTRO NACIONAL 

No dia 5 do mês de março as diversas estruturas da nossa Associação, do Minho ao Algarve, 

reuniram-se com a Direção Nacional para uma abordagem da organização do nosso próximo 

Encontro Nacional que teria lugar no dia 19 no Aeródromo de Manobra N.º 1, em Maceda, Ovar. 

Esta reunião foi dividida por dois locais; um a Norte que teve lugar no A. M. 1 e outro a Sul que 

teve lugar na sede do Núcleo de Setúbal. 



23 
 

A Norte estiveram presentes os Núcleos do Minho, Porto, Aveiro, Coimbra e Leiria. Em Setúbal, 

além do Núcleo anfitrião compareceram, também, os Núcleos de Lisboa e Algarve. Por razões 

diversas não foi possível a presença dos Núcleos dos Açores, Trás-os-Montes e Beiras. 

A reunião a Norte foi coordenada pelo Presidente Nacional, enquanto a Sul essa tarefa coube 

ao Presidente Adjunto Nacional. Em ambas as reuniões foram apresentados os mesmos 

conteúdos sobre as diversas metodologias e procedimentos a ter e por ocasião do Encontro 

Anual Nacional. 

Depois da apresentação houve lugar a uma troca de impressões e espaço para tirar dúvidas 

sobre a melhor forma de operacionalizar o evento que esperamos possa contar com uma 

significativa adesão dos associados. 

Foi relembrado, por alguns, o evento de 1993, por ocasião do 41º aniversário da FAP, e que não 

decorreu da melhor forma. No presente ano toda essa carga negativa será desbastada e teremos 

um Encontro ao nível dos melhores de sempre. Esta foi a mensagem com que todos saíamos 

desta reunião e esperançados na compreensão dos associados. 

 

19 de março -  XXXIX ENCONTRO ANUAL NACIONAL 

Decorreu o XXXIX Encontro Anual Nacional da Associação de Especialistas da Força Aérea. 

Neste dia, todos os caminhos destes Especialistas da Força Aérea Portuguesa convergiram para 

o Aeródromo de Manobra nº1 Maceda. Em tempos também conhecido como Cortegaça onde 

muitos destacamentos foram e continuam a ser feitos.  

A construção do AM-1 teve início, de forma faseada, em 1957 tendo ficado concluída em 1966. 

O seu atual comandante é o Coronel Navegador Carlos Páscoa. 

Apesar de ser dia do Pai, muitos Especialistas puderam e quiseram dizer presente talvez já 

imbuídos da mesma ideia, transmitida na mensagem do Presidente da Mesa da Assembleia 

Geral da AEFA, César Oliveira, a de uma postura e de uma vivência muito particular e de muito 

valor transmitido para os seus Filhos e Netos. 

A Direção Nacional contou com uma organização por parte do Comando e restante pessoal do 

AM-1 que foi preparada de forma muitíssimo organizada e profissional culminando numa 

receção muito hospitaleira a todos os que, dos mais variados cantos do país e alguns com longas 

viagens, se puderam deslocar até Maceda. Sem dúvida a superior receção por parte desta 

Unidade da FAP desde a chegada, passando pela cerimónia, pelo excelente almoço, até ao "voo" 

de saída dos Especialistas de regresso às suas bases. 

As cerimónias foram presididas por sua Excelência o Chefe de Estado Maior da Força Aérea, 

General Manuel Teixeira Rolo, que, apesar da sua recente nomeação para o cargo, não 

quis deixar de dizer presente e de nos dar a honra da sua presença. 
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Realizou-se a cerimónia de Evocação dos Mortos, lembrando todos aqueles que pela lei da vida 

nos foram deixando. 

Foram proferidas algumas alocuções pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral e pelo 

Presidente da Direção Nacional da AEFA, respetivamente César Oliveira e Paulo Castro. 

Ressalvando o esforço realizado para a reposição do equilíbrio, da respeitabilidade e para a 

consolidação da AEFA e da necessidade de continuar neste caminho. 

A Direção Nacional da AEFA procedeu à entrega dos prémios Núcleo do Ano e Especialista do 

Ano. O prémio Núcleo do Ano da AEFA foi atribuído a Setúbal e ao Algarve, respetivamente pela 

excelente organização das cerimónias do seu 30º aniversário e pela excelente dinamização da 

interação com a comunidade local. 

O prémio atribuído ao Especialista do Ano da AEFA foi talvez o momento mais emotivo da 

cerimónia, com a atribuição do mesmo, a título póstumo, ao sócio Luís Henrique 

carinhosamente conhecido pelos amigos como o "Hica" que foi dirigente desta associação e que 

muito apoiou a atual direção. Foi um dos fundadores e principal dinamizador do grupo 

NANAMUE (Nacala, Nampula e Mueda) e pela sua dinâmica, liderança, camaradagem e pelo seu 

transbordante espírito divertido e motivador de inúmeros convívios era também conhecido 

como o único "Cabo Especialista General" da Força Aérea Portuguesa. Receberam este prémio, 

num momento de grande emoção, a sua Viúva e a sua Filha, respetivamente Gabriela e Ana Rita 

Pereira que acompanharam o Núcleo de Lisboa neste "voo" até ao AM-1. 

Foram entregues ainda recordações alusivas ao XXXIX Encontro Nacional a sua Excelência o 

CEMFA, General Manuel Teixeira Rolo, ao Sr. Diretor do Museu do Ar, Coronel Romão e ao Sr. 

Comandante do AM-1, Coronel Carlos Páscoa. 

Sua Excelência o Chefe de Estado Maior da Força Aérea, General Manuel Teixeira Rolo, dirigiu a 

todos os Especialistas palavras de agradecimento pelo que representam para a Força Aérea 

Portuguesa e também da garantia de inclusão na família FAP, palavras que foram atentamente 

escutadas e profundamente sentidas por todos os Especialistas presentes. 

"Ex-libris" destes encontros, encerrando as cerimónias, o Presidente da Direção Nacional, Paulo 

Castro, procedeu à famosa chamada por anos. Este ano, infelizmente por motivo de doença não 

foi possível contar com o decano dos Especialistas, o nosso amigo Vergílio Lemos da 

incorporação de 1939, contamos com ele no próximo ano. Desta forma, começando em 1948 e 

terminando em 1988, desfilaram perante o CEMFA e todos os presentes mais de 4 centenas de 

Especialistas representando um espaço temporal de 40 anos e uma parte significativa da história 

dos Especialistas da Força Aérea Portuguesa que vem dos primórdios da Aviação Militar 

Portuguesa, do tempo da Aeronáutica Militar e da Aviação Naval, em tempos de Guerra e em 
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tempos de Paz, e que perdura até aos dias de hoje, garbosamente, contribuindo para o sucesso 

das inúmeras missões da Força Aérea Portuguesa. 

De seguida e após a saída para a placa, foi tempo para uma saudação muito especial da Força 

Aérea Portuguesa através do sobrevoo de uma parelha de F-16 que entusiasmou e muito honrou 

todos os presentes. 

Após a fotografia de "família" na placa, tirada do cimo de um dos veículos de combate a 

incêndios, deu-se início ao almoço no hangar. Uma palavra, Excelente, a refeição e o serviço. 

Durante a tarde, além das inúmeras saudações e conversas nos reencontros com companheiros 

de há longos anos, tempo para visitas ao excelente polo do Museu do Ar existente no AM-1 ao 

som do conjunto musical composto por alguns Especialistas. 

Inevitavelmente o dia foi chegando ao fim e com ele as despedidas e o regresso às "bases". Pelo 

que sabemos todos chegaram bem. 

Pelas muitas mensagens recebidas e pelo que vivenciámos, o sentimento do dever cumprido 

num encontro de sucesso entre Especialistas da Força Aérea em comunhão com a Força Aérea 

Portuguesa. 

 

26 de março - AEFA COMEMOROU O SEU XXXIX ANIVERSÁRIO 

Realizou-se no passado dia 26 de março um conjunto de cerimónias que evocaram a fundação 

da nossa Associação no já longínquo dia 26 de março de 1977. 

Para esse mesmo dia estava marcada a Assembleia geral ordinária que decorreu na sede 

nacional, na cidade do Porto, e sobre a qual é dada nota em comunicado do Presidente da Mesa 

da Assembleia Geral neste espaço. 

Conforme anteriormente divulgado as cerimónias centravam-se em dois atos que a Direção 

considerou pertinentes e simbólicos: a inauguração de uma galeria de sócios honorários e a 

recolocação de placa alusiva às bodas de prata então descerrada no Parque da Aguda (Vila Nova 

de Gaia) e que há já algum tempo se havia sumido devido a obras efetuadas no local. 

Suspensa a Assembleia Geral, para o dia 30 de abril, o Presidente da Direção Nacional convidou 

os presidentes dos Núcleos da Associação, presentes, a descerrar a galeria fotográfica de Sócios 

Honorários que, não são mais do que os Chefe de Estado Maior da Força Aérea Portuguesa que 

acompanharam o percurso de vida da nossa Associação. 

Assim, o primeiro, General Lemos Ferreira - tomou posse em 10JAN77; General Brochado de 

Miranda - tomou posse em 29MAR83; General Conceição e Silva - tomou posse em 30SET88; 

General Mendes Dias - tomou posse em 02DEZ91; General Aurélio Corbal - tomou posse em 

24JAN95; General Manuel Alvarenga - tomou posse em 19MAR98; General Vaz Afonso - tomou 

posse 13NOV00; General Taveira Martins - tomou posse em 16DEZ03; General Luís Araújo - 
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tomou posse em 18DEZ06; General José Pinheiro - tomou posse em 23FEV11 e o General Manuel 

Rolo que tomou posse em 24MAR16. 

Os presidentes dos Núcleos de Trás-os-Montes, Francisco Tunes, Minho, Fernando Loureiro, 

Porto, Fernando Barbosa, e Coimbra, José Andrade descerraram as bandeiras da Associação que 

cobriam as fotografias da novel galeria que hoje é património da Associação como prova de 

muita amizade, respeito e consideração por todos aqueles que nos ajudaram a engrandecer a 

AEFA. 

Já com a galeria inaugurada seguiram-se as fotos da praxe para perpetuar o momento de tão 

significativo e simbólico ato. 

Da parte da tarde, no Parque da Aguda, em Vila Nova de Gaia, foi a vez de, em mais uma 

oportunidade simbólica, reafirmar a vida da AEFA e dos seus princípios. 

A placa comemorativa dos 25 anos da AEFA que à data fora descerrada pelo General Vaz Afonso 

havia desaparecido há tempos sem que se soubesse da sua localização. Com a prestimosa 

colaboração do nosso camarada Vítor Barata foi possível repor no mesmo local a placa que 

contém o mesmo conteúdo só que, desta feita, em material mais nobre e de mais difícil extravio. 

Procederam ao descerramento os Presidente Nacional e Nacional Adjunto, respetivamente 

Paulo Castro e Artur Alves da Silva. 

A anteceder o descerramento o Presidente Nacional agradeceu os apoios dispensados para a 

recolocação da placa assim como o significado da mesma que, em poucas palavras se pode 

resumir na nossa capacidade de resiliência. 

Uma comemoração de aniversário simples, mas de forte simbolismo que transmitirá para o 

futuro a nossa imagem de agradecimento e de perseverança. 

 

9 de abril - NÚCLEO DO ALGARVE ASSOCIOU-SE AO DIA DO COMBATENTE EM VILA DO BISPO 

No passado sábado, dia 9 de abril, cumpriram-se 98 anos sobre a Batalha de La Lys, em França, 

ocorrida a 9 de abril de 1918, constituído um dos episódios mais importantes da participação 

portuguesa na 1.ª Guerra Mundial. Nessa batalha, entre as tropas portuguesas encontravam-se 

dois militares do concelho, um natural e um residente em Burgau, que aí pereceram. Além 

destes dois, mais 5 militares de Vila do Bispo entregaram as suas vidas ao serviço da Pátria entre 

1962 e 1969, em Angola e na Guiné. Eram de Budens, de Barão de São Miguel e de Sagres, 

respetivamente. 

No dia consagrado aos Combatentes, a Câmara Municipal com os apoios da Associação de Ex-

Combatentes local, da Junta de Freguesia, da Paróquia de Budens e da Força Aérea Portuguesa, 

prestou, mais uma vez, homenagem a esses militares.  
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A comemoração da data prosseguiu, às 15h00, no Centro de Interpretação de Vila do Bispo, com 

a exibição do documentário “ Alouette III ”, produzido pela Força Aérea Portuguesa. 

Entre os assistentes e participantes ativos nas cerimónias, estiveram presentes cerca de uma 

dezena de elementos do Núcleo do Algarve da Associação de Especialistas da Força Aérea, que 

abrilhantaram o dia com a sua presença, com os seus testemunhos vivos e com o seu animado 

convívio.  

Recordar, com regularidade e empenho, é a melhor forma de preservarmos e de valorizarmos o 

nosso Passado e as nossas Comunidades Locais. 

 

12 de abril - NÚCLEO DO PORTO PRESENTE NO DIA DO COMBATENTE 

Comemorou-se no passado dia 12 de abril de 2016 o Dia do Combatente, na cidade do Porto, 

numa iniciativa do Núcleo local da Liga dos Combatentes 

A AEFA fez-se representar na homenagem através do Presidente do Núcleo do Porto, Fernando 

Barbosa, e pelo vogal da Mesa da Assembleia Geral, Firmino Pinho. 

Na presença das mais altas entidades portuenses a AEFA depositou uma coroa de flores no 

monumento alusivo ao Soldado Desconhecido, situado na Praça de Carlos Alberto, na cidade do 

Porto. 

Posteriormente ao ato solene da evocação dos Combatentes, o Núcleo do Porto da Liga dos 

Combatentes convidou as diversas delegações para um almoço de confraternização entre 

antigos combatentes que teve a faculdade de ter sido a primeira vez que o Núcleo do Porto da 

Liga dos Combatentes conseguiu reunir antigos combatentes dos três ramos das Forças 

Armadas, naquilo que foi considerado uma cerimónia “ecuménica”. 

 

25 de abril - MUNICIPIO DE VILA NOVA DE POIARES HOMENAGEOU COMBATENTES DO 

ULTRAMAR 

No passado dia 25 de abril de 2016 a autarquia de Vila Nova de Poiares, presidida pelo Dr. João 

Miguel Sousa Henriques, homenageou os combatentes do Ultramar através da inauguração de 

um monumento e de uma placa toponímica evocativa e denominada Rua dos Combatentes da 

Guerra do Ultramar. 

A convite do presidente da edilidade, Dr. João Henriques, a AEFA fez-se representar pelo vice-

presidente nacional, Felizardo Bandeira, pelo presidente e secretário do Núcleo de Coimbra, 

respetivamente, José Andrade e Jovino Chão. 

A Associação de Especialistas da Força Aérea agradece a deferência da autarquia por tão 

significativo convite que muito nos honrou. 
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25 de abril - CÂMARA MUNICIPAL DO MONTIJO INAUGURA MONUMENTO AOS 

COMBATENTES DO ULTRAMAR 

 

No passado dia 25 de abril a Câmara Municipal do Montijo inaugurou um monumento aos 

Combatentes do Ultramar da autoria do “especialista” Américo Dimas. 

Trata-se de um monumento de rara beleza e simbolicamente expressivo. 

Nele pode ler-se: “O Município do Montijo presta homenagem aos combatentes da guerra do 

ultramar que servindo a pátria dignificaram, também, o seu concelho” 

E, numa frase de J. C. Tapadinhas: 

“A recordação é uma extensão da vida. 

A homenagem é o reconhecimento da grandeza. 

Os que lutaram por valores ou ideais pátrios merecem a justiça do reconhecimento só as mentes 

puras abrem o coração para albergar os valores eternos.” 

O monumento foi descerrado pelo Secretário de Estado da Defesa, Marcos Perestrello, e pelo 

presidente da autarquia Dr. Nuno Canta. 

A convite da edilidade montijense a Associação de Especialistas da Força Aérea fez-se 

representar pelo vice-presidente nacional Manuel Gonçalves, pelo presidente do Núcleo de 

Setúbal, Joaquim Condeço, além de muitos associados que se quiseram agregar a um evento 

duplamente significativo: a recordação e perpetuação dos nossos combatentes e a obra do 

Américo Dimas. 

Está de parabéns o Américo Dimas pela obra, pelo empenho e pela perseverança em perpetuar 

a memória dos nossos. 

A AEFA agradece ao presidente Nuno Canta a deferência pelo convite para tão ilustre e 

significativo ato. 

 

 

14 de maio - DIREÇÃO NACIONAL E NÚCLEOS CONCERTARAM PLANO DE ATIVIDADES 

O Centro de Formação Militar e Técnico da Força Aérea (CFMTFA) recebeu no passado dia 14 do 

corrente mês de maio a habitual “Reunião de Estruturas” da AEFA com vista a concertar o plano 

de atividades para o período de 2016/2018. 

A reunião iniciou-se cerca das onze horas com a presença dos diversos dirigentes nacionais e 

regionais num total de trinta dirigentes de Norte a Sul do país. 

A abrir a reunião usou da palavra o nosso convidado Senhor Coronel Carlos Paulos que fez uma 

dissertação sobre o estado da arte do recrutamento e necessidades futuras da Força Aérea 

Portuguesa em termos de recrutamento. A potencial colaboração da AEFA neste processo foi 
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também destacada, sobretudo, tendo em linha de conta que o meio mais eficaz de 

“recrutamento” se processa por via familiar ou de amizades com antigos, ou atuais, militares 

da FAP. Esta intervenção do Coronel Carlos Paulos veio a verificar-se como uma excelente 

introdução a tudo quanto seria discutido no âmbito mais interno como sejam: 

     - Metodologias e processos comunicacionais. (João Carlos Silva) 

     - Metodologias e processos administrativos. (Mário Aguiar) 

     - Dinâmicas regionais operacionais. (Alves da Silva) 

     - Macro objetivos. (Paulo Castro) 

O nosso muito obrigado ao Coronel Carlos Paulos pela forma brilhante, expressiva e coloquial 

com que nos brindou esperando nós poder continuar a dar nosso contributo para que a FAP 

continue a operacionalizar a sua “Visão”: Gerar poder aéreo e uma capacidade de resposta 

eficaz; A segurança como fator crítico da missão; O valor das pessoas; A qualidade dos meios; 

Uma organização ágil, flexível e inovadora; Uma cultura de serviço, empenhada no 

cumprimento da missão; Uma força coesa, motivada e disciplinada; Sentido de pertença, 

credibilidade e relevância; Prestígio nacional. 

Seguiu-se um “recordar é viver” em que cada um tentava descobrir qual tinha sido a sua 

camarata, lá entramos na messe para a segunda refeição que, mais que um almoço de trabalho, 

serviu como convívio e o trazer à memória recordações dos tempos em que, naquela B.A. 

2 deixámos de ser meninos e nos tornámos mais homens. Como o Clube de Especialistas estava 

fechado fomos tomar a bica ao bar geral e de lá seguimos para o hangar 6 para retomar o 

trabalho, repetimos, trabalho. 

O Vice-presidente Nacional, João Carlos Silva, debruçou-se sobre as estratégias de comunicação 

da Associação, nomeadamente no âmbito dos suportes papel e digital. Definindo como vetores 

missão: 

 - Fomentar o espírito de equipa, cooperação e de pertença entre os sócios da AEFA e 

especialistas em geral. 

 - Garantir e manter a notoriedade e reputação da AEFA 

 - Garantir e reforçar a presença em todo o território, garantido assim mais membros, sócios, 

especialistas, todos unidos pela mesma paixão. 

 - Manter a coesão entre os atuais sócios da AEFA, pois são eles o pilar desta associação. 

- Continuar a divulgar e enraizar a AEFA junto da FAP e de todos os simpatizantes da causa 

aeronáutica. 

 - Integrar os Especialistas e grupos de Especialistas na AEFA. 

Relevou o interesse do nosso “site” www.emfa.pt/aefa onde destacou alguns procedimentos a 

ter em linha de conta como: 
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 - Publicação de todos os Eventos institucionais a nível Nacional e dos Núcleos. 

- Anúncio prévio de todos os convites recebidos. - Relevância aos que sejam públicos de forma 

a permitir e dinamizar a participação dos sócios. 

- Anúncio prévio de todos os eventos a realizar pela AEFA. 

- Notícia após realização das cerimónias e eventos. 

- Criação no “site” do espaço “As Missões do Especialista” que permita a publicação de histórias 

relatadas na primeira pessoa pelos nossos sócios. 

No futuro a Direção Nacional vai prosseguir com a publicação semestral de “O Especialista”, 

intercalando com a “newsletter” com o mesmo título. 

Depois das pertinentes e avisadas recomendações concluiu-se que as redes sociais não serão a 

forma institucional de comunicação da AEFA. Considerou-se como suficientes, em ambiente 

digital, o correio eletrónico e o “site” como ferramentas comunicacionais. 

Sobre as questões administrativas interveio o Vice-Presidente do pelouro, Mário Aguiar, que 

abordou a necessidade de uniformização de documentação, o aspeto de uma rápida 

comunicação entre Núcleos e DN sobre a posição de cada associado, bem como a rápida 

correspondência sobre qualquer alteração aos dados de cada associado. A transparência das 

contas e sua publicação trimestral foi outra das situações discutidas e que vai merecer o maior 

empenho de todos. 

O Presidente Nacional Adjunto, Alves da Silva, dissecou a aplicação dos Regulamentos que nos 

regem e a necessidade da sua aplicabilidade. Anunciou que na reunião seguinte da D.N. iria 

propor o encurtamento dos prazos de processamento de candidatura dos Núcleos. 

Para finalizar interveio o Presidente Nacional, Paulo Castro, que dissecou sobre a realidade atual 

da nossa Associação, sobre os desequilíbrios territoriais e da necessidade de exercermos 

políticas de maior proximidade, sejam elas territoriais ou sociais. Destacou a necessidade de nos 

tornarmos uma Associação com objetivos um pouco mais elevados que os do exercício anterior. 

A coesão de todas as estruturas, a transparência e as dinâmicas territoriais serão questões que 

deverão estar no topo da agenda de cada um. 

Definiu as linhas orientadoras em termos de objetivos para o biénio que agora se inicia e passa 

pela necessidade de operacionalizar as medidas com que nos apresentamos a eleições como 

sejam: 

1.Cidadania e Defesa Nacional. 

2.Envelhecimento ativo. 

3.Entretenimento e Laser. 

4.Para memória futura. 

5.Reestruturação da base associativa. 
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6. Redefinição e agilização dos canais comunicacionais. 

7. Reforço da rede territorial. 

Depois de um curto debate já não houve tempo para uma foto de família, completa, dados os 

horários que alguns tinham de respeitar para um bom regresso a suas casas. 

A Direção Nacional entende ter sido uma excelente jornada de trabalho, de definição de 

objetivos e de agilização de tarefas. Além de um excelente momento de convívio entre todos 

quantos dedicam muito do seu tempo a tentar ser útil aos motivos que nos movem: ser útil aos 

“Especialistas” e tudo fazer para dignificar a classe. 

 

28 de maio - ELEIÇÕES NO NÚCLEO DO ALGARVE PROPORCIONAM SALUTAR CONVÍVIO 

Realizou-se no passado dia 28 de maio a Assembleia Geral Local do Núcleo do Algarve para a 

eleição dos dirigentes locais. 

A Direção anterior, liderada pelo presidente Aldemiro Estreia, entendeu dever dar continuidade 

ao excelente trabalho realizado no mandato anterior e disponibilizou-se a ir a sufrágio. O 

comprovativo do excelente trabalho realizado pela Direção do Núcleo do Algarve foi a votação 

maciça que obteve nas urnas, com apenas um voto nulo. 

Presidiu à Assembleia Geral Local o Presidente Adjunto Nacional, Artur Alves da Silva, que no 

final do ato enalteceu o trabalho realizado pela Direção do Núcleo do Algarve e a sua 

disponibilidade para o trabalho associativo. 

Recorde-se que o Núcleo do Algarve, ex-aequo com o Núcleo de Setúbal, foi considerado o 

Núcleo do ano de 2015. 

Foram assim eleitos para um mandato de dois anos os seguintes dirigentes: 

          Presidente: Aldemiro Manuel Estreia Pires Sócio Nº 876 

          Secretário: Carlos Manuel Cheles Nogueira Sócio Nº 3745 

          Tesoureiro: António Cabrita Guerreiro Sócio Nº 1223 

Na sequência deste evento de carácter administrativo houve lugar a um convívio entre os 

associados algarvios que decorreu em Olhão e que contou com a presença de bastantes 

associados sinal evidente do trabalho desenvolvido pela Direção do Núcleo do Algarve . 

 

4 de junho - ELEIÇÕES NO NÚCLEO DE COIMBRA E CONFRATERNIZAÇÃO 

Decorreu no dia 4 de junho de 2016 a Assembleia Geral do Núcleo de Coimbra da AEFA que teve 

lugar no Aeródromo Bissaya Barreto em Coimbra, com início pelas 10:00 horas, com a presença 

do Presidente da Direção Nacional e de cerca de 30 associados, com a seguinte ordem de 

trabalhos: 

     1 – Informações 
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     2 – Balanço das atividades do corrente ano de 2016   

     3 - Perspetivas das atividades para o próximo ano de 2017 

     4 – Eleição dos corpos gerentes para o biénio de 2016/2018 

Depois de aberta a sessão pelo Presidente Paulo Castro, que se congratulou com a evolução 

positiva e estabilização do normal funcionamento da Associação e Núcleos, foi lida a Ata nº5 

pelo Sr. Presidente do Núcleo de Coimbra José Andrade, em que evidenciava todo o trabalho 

realizado pelo Núcleo e trabalhos em conjunto com a Direção Nacional. 

Foram ainda tecidas felicitações e elogios, pelo trabalho levado a cabo pela atual Direção 

Nacional por dois associados. 

Também foi apresentado o Relatório de Contas pelo Tesoureiro Manuel Miranda, que circulou 

pelos presentes para apreciação. 

O secretário Jovino da Chão apresentou um trabalho, no sentido de regular e aperfeiçoar o 

ficheiro atual de associados. 

Sobre a atividade da Serra do Carvalho a efetivar-se no dia 10 de julho, prevêem-se alterações 

significativas, no sentido de melhorar e dignificar este evento, com informações a serem 

fornecidas oportunamente. 

Para 2017 foram enunciadas as atividades previstas, que devem ser similares ás de 2016 com 

mais uma ou duas novidades. 

O nosso companheiro Victor Barata propôs-se criar o Núcleo da AEFA de Viseu, para facilitar e 

aproximar os nossos companheiros daquela região. 

Decorreu depois a eleição dos corpos gerentes para o biénio 2016/2018, em que só foi a votação 

a lista A composta pelos atuais dirigentes, que venceu por maioria de votos e se vão manter à 

frente do Núcleo e que são: 

Presidente: José Nunes Andrade 

Tesoureiro: Manuel Neves Miranda 

Secretário: Jovino Augusto Lourenço Chão 

Findos os trabalhos, decorreu o tradicional almoço de convívio dos Especialistas do Núcleo, no 

Restaurante do Aeroclube do referido Aeródromo, em clima de grande amizade e 

confraternização. 

 

17 de junho - NÚCLEO DO PORTO ELEGEU OS SEUS ÓRGÃOS DIRIGENTES 

Realizou-se no passado dia 17 de junho a Assembleia Geral Local do Núcleo do Porto para a 

eleição dos seus órgãos dirigentes para o biénio 2016/2018. 
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Concorreu apenas uma lista, uma lista de continuidade, já que a anterior Direção havia sido 

eleita a 26 de junho do ano transato tendo, por isso, apenas exercido um ano de mandato 

impunha-se, assim, terminar o trabalho efetuado após a instalação. 

Num ato eleitoral que merecia maior participação, dada a dimensão do Núcleo, foram eleitos 

por unanimidade os dirigentes abaixo descriminados: 

     Presidente: Fernando Barbosa 

     Secretário: Francisco Vasconcelos 

     Tesoureiro: Fernando Pereira 

Presidiu ao ato o Presidente da Direção Nacional, Paulo Castro, que numa curta declaração, após 

a votação, incentivou os dirigentes do Núcleo do Porto a um trabalho mais profícuo na tentativa 

de recuperar os sócios que se encontram arredados da Associação. Assim como agradeceu a 

confiança demonstrada pelos dirigentes do Núcleo ao terem aceitado o repto, feito a todas as 

estruturas nacionais, para se candidatarem por mais dois anos acompanhando assim a Direção 

Nacional em mais um mandato. 

Respondeu o Presidente do Núcleo, Fernando Barbosa, afirmando sentir-se bastante honrado 

em trabalhar com “esta” Direção Nacional reafirmando o empenho de todos os recém-

empossados em fazer o seu melhor para continuar a unir a família especialista, razão de ser da 

nossa Associação: “Felizmente para todos nós, os membros da anterior Direção Nacional da 

AEFA, que merecem todo o nosso apreço pelo excelente trabalho desenvolvido em prol da nossa 

Associação renovaram o seu mandato. E assim decidiram por que sempre acreditaram nesta 

causa tão nobre, que nasceu com a fundação da AEFA em 1977, criada pela vontade de alguns, 

e o sentimento de orgulho de todos, por terem pertencido à Força Aérea e, entenderem que se 

não o fizessem, todo o seu empenhamento, investido na revitalização da mesma cairia por 

terra.” 

Finalmente foi apresentado um elenco de atividades que virão a ser operacionalizadas durante 

o mandato em curso. 

 

18 de junho - NOVA DIREÇÃO NO NÚCLEO DE LISBOA 

Realizou-se no passado dia 18 de junho a Assembleia Geral Local dos associados do Núcleo de 

Lisboa da Associação de Especialistas da Força Aérea que decorreu nas instalações da Associação 

de Deficientes das Forças Armadas mercê das excelentes relações entre ambas as instituições 

que tinha como ponto único a eleição dos corpos dirigentes para o biénio 2016/2018. 

Presidiram à Assembleia o Presidente Adjunto Nacional, Artur Alves da Silva, e o Vice-presidente 

Nacional, Jorge Couto. Presentes quase meia centena de associados que, por unanimidade 

elegeram a lista constituída por:  
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Presidente - José Sousa 

Secretário - José Barreiros  

Tesoureiro - Faustino Pereira 

À novel Direção desejamos os maiores sucessos no desempenho da missão de reafirmar a 

nossa Associação no maior Núcleo Nacional. 

No final da Assembleia o Presidente Nacional Adjunto disponibilizou-se, perante os associados 

presentes, para esclarecer alguns pontos relevantes sobre o passado recente do Núcleo de 

Lisboa. 

Cabe uma palavra de muito apreço à disponibilidade do novo Presidente do Núcleo, José Sousa, 

que, depois de ter realizado um excelente trabalho associativo na qualidade de Vice-presidente 

da Direção Nacional, se disponibilizou para liderar a Direção do Núcleo. 

Após a fase mais regulamentar seguiu-se um almoço convívio entre os associados e que contou 

com a presença de um convidado muito especial o Comendador José Arruda, Presidente da 

ADFA, e um amigo dos Especialistas. 

Num convívio muito direcionado para as memórias foram passados momentos de fraterna 

camaradagem com histórias que só o verdadeiro Especialista sabe contar. 

A Direção Nacional agradece a presença do Vice-presidente da Mesa da Assembleia Geral, 

Américo Dias, e do Vogal do Conselho Fiscal, Orlando Fernandes. 

Igualmente os nossos agradecimentos à Direção da Associação de Deficientes das Forças 

Armadas, na pessoa do seu Presidente, Comendador José Arruda. Particularmente à 

disponibilidade demonstrada para com os eventos e ações que a AEFA possa vir a realizar. 

 

25 de junho - NÚCLEO DE SETÚBAL ELEGEU OS SEUS DIRIGENTES 

Realizou-se no passado dia 25 de junho a Assembleia Geral Local dos associados do Núcleo de 

Setúbal da Associação de Especialistas da Força Aérea. 

Decorreu nas suas próprias instalações, junto ao seu "ex-libris" o Fiat G-91 R3 5455, sitas na 

Praceta dos Especialistas da Força Aérea Portuguesa. 

Presidiram à Assembleia o Presidente Adjunto Nacional, Artur Alves da Silva, e o Vice-presidente 

Nacional, Manuel Gonçalves, com a presença de um bom grupo de associados. 

Com o ponto único, a eleição dos corpos dirigentes para o biénio 2016/2018, foi eleita por 

unanimidade e aclamação a lista constituída por: 

     Presidente - Joaquim Condeço 

     Secretário - Jorge Leitão 

     Tesoureiro - José Duarte 
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No final, o Presidente da Direção Nacional, Paulo Castro, dirigiu umas palavras aos presentes, 

especialmente de agradecimento ao Núcleo pelo trabalho desenvolvido e pela decisão de 

se candidatarem a novo mandato, sinal da sua dedicação à AEFA e aos associados de Setúbal, 

incentivando os mesmos para mais esta missão, em sintonia com toda a estrutura diretiva da 

AEFA, no sentido de fortalecer a Associação, o mesmo é dizer, fortalecer o espirito do 

Especialista sem esquecer a proximidade que deveremos ter com os associados. 

Finda a assembleia teve lugar a "Festa da Sardinha" juntando à mesa os especialistas, seus 

familiares e convidados que se deliciaram com uma excelente sardinhada regada com um bom 

vinho da região. As conversas, como sempre, versaram as nossas histórias dos tempos vividos 

na Força Aérea Portuguesa, entidade que nos faz congregar. Um excelente convívio uma vez 

mais, num espaço que alguém já chamou, com toda a propriedade, de um verdadeiro "Clube de 

Especialistas". 

 

4 de julho - NEWSLETTER "O ESPECIALISTA"  

Passado outro trimestre, é sempre com enorme satisfação que voltamos ao vosso contacto 

através deste meio de comunicação. 

 Sintetizamos aqui nesta Newsletter #4 um conjunto, razoavelmente grande, de atividades 

levadas a cabo neste período. Atividades de representação em eventos oficias para os quais a 

AEFA é convidada e por seu intermédio, os Especialistas, e atividades internas a nível nacional e 

regional. Lembramos que todas estas atividades e outras informações adicionais se encontram 

publicadas no nosso site oficial em www.emfa.pt/aefa. 

Além desta Newsletter, enviamos também periodicamente via correio eletrónico mensagens 

com conteúdo que possa ser relevante e de interesse para os associados. Esta via de 

comunicação será sempre mais eficaz e abrangente quanto mais a informação pessoal esteja 

registada e atualizada nos nossos registos. Desta forma, solicitamos a todos que tenham acesso 

a estes meios de comunicação digitais que comuniquem eventuais atualizações à Direção 

Nacional através do seu endereço de correio eletrónico aefa.dn@gmail.com ou aos dirigentes 

do Núcleo da área de residência, cujos contactos se encontram no nosso site na área respetiva 

de cada Núcleo. 

Neste novo biénio 2016/2018, um dos objetivos na área da “Memória Futura” será a 

implementação de um espaço no nosso site chamado “As Missões do Especialista” que além da 

partilha de vivências entre todos nós, terá também a missão de transmitir aos vindouros o rico 

historial dos Especialistas da Força Aérea Portuguesa. A criação deste espaço depende 

fundamentalmente de todos nós, através da partilha de recordações na primeira pessoa de 

eventos passados ao serviço da “nossa” FAP. Assim, lançamos o desafio para que possam 
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partilhar algumas memórias escritas e fotográficas desses mesmos eventos e nós teremos o 

enorme gosto na criação e manutenção desse espaço. 

 

2 de julho - NÚCLEO DE TRÁS-OS-MONTES EMPOSSADO 

Realizou-se no passado dia 2 de julho a Assembleia Geral Eleitoral do Núcleo de Trás-os-Montes, 

na cidade de Vila Real. 

Concorreu a Direção anterior que foi eleita por unanimidade e aclamação. 

Num dia de muito calor os associados do Núcleo de Trás-os-Montes compareceram de forma 

razoável a esta eleição que antecedia um convívio entre Especialistas Transmontanos, mas em 

que participaram associados de outros Núcleos para que a festa e o convívio fossem maiores. 

A Direção presidida por Francisco Tunes, tendo como Secretário Manuel Gomes e Tesoureiro 

Cândido Brunhoso teve um reinício de mandato muito apoiado pelos associados que, também, 

esperam uma maior dinâmica daquele Núcleo com uma abrangência territorial enorme, mas 

que não deixa de ter a devida proximidade e a atenção devida a questões de caráter social 

emergentes. 

Presidiu à Assembleia Geral Eleitoral o Presidente Nacional, Paulo Castro, coadjuvado pelo Vice-

presidente Nacional Manuel Teixeira Gomes que após a aprovação da ata eleitoral conferiram 

posse aos eleitos. 

No mesmo espaço realizou-se o almoço convívio onde marcaram presença as esposas de 

diversos associados dando, assim, uma atmosfera mais familiar ao alegre convívio. 

Nada como uma bela refeição à transmontana para abrir os egos e dar lugar à palavra, às 

histórias, às vivências e à saudade dos tempos de Força Aérea Portuguesa, elo primordial de 

ligação entre todos. 

 

9 de julho - NÚCLEO DE LEIRIA TOMOU POSSE PARA NOVO MANDATO 

Realizou-se no passado dia 9 de julho a eleição dos corpos dirigentes do Núcleo de Leiria para o 

mandato de 2016/2018, numa cerimónia presidida pelo Presidente Ajunto Nacional, Alves da 

Silva, e pelo Vice-presidente, Felizardo Bandeira. 

Candidatos às eleições os corpos dirigentes cessantes que têm como: 

Presidente: Fabrício Clemente Pereira Marcelino 

 Secretário: Júlio de Jesus Ribeiro 

Tesoureiro: Fernando Manuel Pereira Gaio 

A lista foi aprovada por unanimidade e aclamação pese o fato de a adesão não ter sido a habitual 

para o Núcleo de Leiria. Contudo o período de férias e o calor terão feito afastar alguns 

associados. 
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Seguiu-se um almoço de confraternização que foi motivo para colocar as conversas em dia e, 

uma vez mais, reforçar o grande elo de ligação entre todos como é o fato de termos sido 

Especialistas. E isso, ficou bem vincado. 

Aos novos dirigentes o nosso agradecimento pela confiança demonstrada na Direção Nacional 

e a certeza que tudo faremos para cumprir o nosso desígnio associativo: sermos cada vez mais 

fortes e coesos. 

 

10 de julho - CERIMÓNIAS ALUSIVAS AO ACIDENTE DA SERRA DO CARVALHO 

Realizaram-se no passado dia 10 de julho as cerimónias comemorativas do 61º aniversário do 

fatídico acidente da Serra do Carvalho, em Vila Nova de Poiares, que, então, vitimou oito pilotos 

de F-84 no dia do terceiro aniversário da Força Aérea Portuguesa. 

A exemplo de há muitos anos o Núcleo de Coimbra da Associação de Especialistas da Força 

Aérea promoveu um convívio de associados em estreita colaboração com a população local 

contando para isso com o inestimável apoio do Centro de Convívio do Carvalho, local onde se 

realizou a confraternização. 

Contudo este ano tudo foi significativamente diferente. 

A autarquia local, presidida pelo Dr. João Henriques, recebeu Sua Excelência o Chefe de Estado 

Maior da Força Aérea nos Paços do Concelho em cerimónia para a qual foram convidados os 

associados do Núcleo de Coimbra assim como a Direção Nacional. 

Durante a cerimónia de boas vinda ao CEMFA foi destacada a colaboração patenteada pela AEFA 

com a autarquia local. 

De seguida celebrou-se a missa de evocação às vitimas no alto da Serra do Carvalho celebrada 

pelo Coronel Capelão Joaquim Martins e em que, como habitualmente, participaram ativamente 

muitos Especialistas. 

No final da missa o Capelão Joaquim Martins chamou o Presidente da Direção Nacional e 

convidou o Excelentíssimo Chefe de Estado Maior da Força Aérea a entregar a imagem da Nossa 

Senhora do Ar para ser colocada nas instalações da Associação. 

No momento o CEMFA dirigiu palavras de agradecimento e expressou votos de felicidades para 

a AEFA. 

Seguiu-se a cerimónia de deposição de flores onde o Núcleo de Coimbra, pelo seu Presidente 

José Andrade, e a Direção Nacional, pelo Presidente Nacional Adjunto Alves da Silva realizaram 

a colocação 

De seguida veio o momento do convívio entre os militares da FAP, as gentes do Carvalho os 

associados da AEFA do Núcleo de Coimbra ao qual se juntaram associados de outros Núcleos, 

nomeadamente Aveiro, Leiria e Lisboa, além de diversos membros da Direção Nacional. 



38 
 

Com um salão a abarrotar cumpriu-se o protocolo tendo presidido o Chefe de Estado Maior da 

Força Aérea, ladeado pelo Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares e pelo 

Presidente da Direção Nacional, além de outras entidades militares e civis. De realçar a presença 

do antigo Chefe de Estado Maior Senhor General Taveira Martins. 

Um excelente momento de convívio, com muito sentimento no ar, muito orgulho pelo momento 

e uma enorme honra em termos entre nós o Chefe máximo da arma que constitui o grande nó 

da vasta teia que é a nossa Associação. 

Para reforçar todo este ambiente a refeição preparada e servida pelos associados do Centro 

Cívico do Carvalho estava divinal. 

O nosso muito obrigado a todos pela forma simpática, competente, determinada e bairrista 

como nos receberam e possibilitaram que este evento do Núcleo de Coimbra se traduzisse num 

verdadeiro êxito. 

Para fechar usaram da palavra o Presidente Nacional que agradeceu a todos a presença bem 

como a honra que foi em, num curto espaço de tempo, podermos ter o CEMFA entre nós. Para 

o Presidente da Autarquia foram lançados novos desafios que reforçarão ainda mais a relação 

entre a autarquia poiarense, a Força Aérea e a nossa Associação. 

José Andrade, Presidente do Núcleo de Coimbra da AEFA, interveio de seguida para demonstrar 

a satisfação pela presença de tantos e tão ilustres convivas tendo brindado Sua Excelência o 

CEMFA com um pergaminho em prata alusivo ao evento e à data. 

O Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares teceu rasgados elogios à AEFA e aos 

seus dirigentes pela garra, determinação e amor pela Força Aérea que sensibiliza e por isso será 

sempre um nosso parceiro. 

Encerrou o CEMFA dirigindo à nossa Associação rasgados elogios pela determinação, trabalho e 

espírito de pertença à FAP: “Bem hajam pelo vosso sentido de pertença e pela dignidade que 

dão ao vosso esforço e empenho no cultivar das nossas convicções e na imagem de prestígio da 

Associação em prol da nossa Força Aérea.” 

 

16 de julho - CONVÍVIO MINHOTO E ELEIÇÕES LOCAIS GERAM NOVA DIREÇÃO 

Teve lugar no passado sábado, dia 16 de julho, a Assembleia Geral Local do Núcleo do 

Minho conforme preceitua o nosso Regulamento Interno. 

O local escolhido foi o restaurante “As Mós”, em Subportela, Viana do Castelo, que além do 

espaço inerente para o almoço convívio disponibilizou o salão para que aí fossem realizadas as 

eleições locais. 

Apenas uma candidatura, a lista A presidida por Fernando Loureiro e que tem como tesoureiro 

Rui Sá e Carlos Garrido como secretário. 
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Presidiu ao ato o Presidente da Direção Nacional, Paulo Castro, conjuntamente com o Vice-

presidente Manuel Teixeira Gomes. 

Iniciados os procedimentos regulamentares passou à votação tendo constado uma votação 

unânime e aclamação quando apresentados os resultados do sufrágio. 

De notar que a assembleia geral assinalou algumas ausências, mas, convém, igualmente, 

destacar que houve associados que se fizeram deslocar apenas para exercer o seu direito de 

voto. 

Depois de conferida a posse aos novos corpos dirigentes a Assembleia cumpriu um minuto de 

silêncio em memória dos camaradas falecidos no acidente do C-130. Momento de pertença que 

importa sublinhar. 

A Direção Nacional disponibilizou-se para ser interpelada pelos associados em relação a 

assuntos prementes da vida institucional. Três tópicos foram particularmente referenciados: a 

visibilidade da Força Aérea Portuguesa no que ao recrutamento diz respeito; o evento da 

entrega do F-84, em Maceda e a certificação de qualificações adquiridas na Força Aérea. A tudo 

respondeu o Presidente Nacional, sendo que há matérias que a AEFA não domina na perfeição, 

mas foi dado conhecimento das preocupações sobre os diversos temas que a FAP tem. 

Terminado que foi a “conversa” os presentes deslocaram-se para a sala do restaurante onde 

outras conversas continuaram acompanhadas por um rico manjar de bacalhau onde pontuou o 

verde da região. 

Aos novos dirigentes do Núcleo de Minho a direção Nacional deseja o maior sucesso nas suas 

atividades, assim com endossa os parabéns por mais esta iniciativa que ajudou a congregar, uma 

vez mais, aqueles que sentem o verdadeiro espírito de Especialista. 

 

22 de outubro - NÚCLEO DE LEIRIA PROMOVEU O SEU ENCONTRO ANUAL 

Realizou-se no dia 22 de outubro em Parceiros, Leiria, mais um encontro regional do Núcleo de 

Leiria da AEFA. 

Responderam à chamada e estiveram presente quase meia centena de associados.  

Numa amena cavaqueira, falou-se de muito daquilo que é importante para um Especialista: as 

memórias, sejam daqui, dacolá ou de não se sabe onde. O certo é que são as nossas memórias. 

Como é apanágio da Núcleo de Leiria todos tiveram a oportunidade de saborear uma excelente 

refeição, plena de diversidade e de sabores locais que só o “Mário” sabe proporcionar. 

Antes do almoço tomou a palavra o presidente do Núcleo, Fabrício Marcelino, que agradeceu a 

presença de todos e falou do seu núcleo e dos protocolos que foram assinados para benefício 

dos sócios da região de Leiria. Contudo, como “quem não se sente não é filho de boa gente”, 
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abordou um tema pertinente que é a correlação do trabalho dos dirigentes em função da 

resposta dos associados. 

No caso vertente todos os associados do Núcleo, com endereço atualizado, receberam uma 

convocatória via correio normal. 

Seguidamente tomou a palavra o presidente adjunto nacional, Artur Alves da Silva, em 

representação da Direção nacional que se debruçou sobre as diferentes temáticas do Núcleo de 

Leiria, do jornal "O Especialista", dos protocolos que a AEFA tem estabelecido e de outros 

assuntos da AEFA de âmbito nacional, com destaque para o próximo Encontro Nacional, que 

será o quadragésimo, e que decorrerá na Ota, a 25 de março de 2017. 

 

29 de outubro - NÚCLEO DE AVEIRO COM NOVA DIREÇÃO 

Realizou-se no passado dia 29 de outubro a Assembleia Geral Local do Núcleo de Aveiro que 

visava a eleição da Direção do Núcleo. 

Presente a sufrágio uma única lista liderada pelo Álvaro Eugénio Silva e composta pelo 

Tesoureiro José Torrão Sacramento e pelo Secretário, Guilherme Martins. A lista foi aprovada 

por unanimidade e aclamação num ato de responsabilidade para quem dirige e pertence ao mais 

antigo Núcleo da nossa Associação. 

Presidiram ao ato o Presidente da Direção Nacional, Paulo Castro, e o Vice-presidente nacional, 

Felizardo Bandeira, que de imediato concederam posse aos dirigentes então eleitos. 

Numa curta intervenção usou da palavra o Presidente nacional para felicitar os empossados e 

traçar algumas linhas em que se deverão focar os novos dirigentes, como sejam a proximidade 

dos associados, as iniciativas que possam congregar mais e novos associados. Fez uma 

abordagem à relevância que vai ter o próximo Encontro Anual Nacional já que será o 

quadragésimo e terá lugar na véspera de a nossa Associação comemorar os seus quarenta anos 

de existência. 

No uso da palavra o Presidente do Núcleo, Álvaro Eugénio, afirmou sentir-se motivado para mais 

um mandato agora que considera ter a equipa reforçada com entrada do José Torrão 

Sacramento. Terminou dizendo que a forte presença do Núcleo de Aveiro no Encontra Nacional 

é um dos grandes objetivos da Direção. 

Terminou este período de intervenções o Tesoureiro, José Torrão Sacramento, elencando uma 

série de atividades que o Núcleo pretende promover abrangendo áreas tão diversas como: a 

cultura, o recreio, o convívio e a gastronomia. 

Depois seguiu-se um almoço de confraternização entre os associados onde, como sempre, as 

histórias vividas na Força Aérea Portuguesa foram o grande mote, mas sem distração para a 

refeição que estava excelente. 
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29 de outubro - CONVÍVIO DO MINHO VOLTA A SER UM ÊXITO 

Realizou-se no passado dia 29 de outubro mais um encontro convívio do Núcleo do Minho que, 

uma vez mais, decorreu na Quinta Palácio da Rauliana, em Ribeirão, Trofa. 

Como vem sendo hábito reuniram-se quase uma centena de convivas que não deram por mal 

entregue a tarde noite passada neste convívio promovido pelo Núcleo do Minho. 

Num salão digno de uma grande festividade os presentes puderam deliciar-se com um opíparo 

almoço e uma sessão de variedades que abrilhantaram a tarde e se prolongou noite dentro 

fechando com o já célebre caldo verde. 

O Vice-presidente Manuel Teixeira Gomes leu uma mensagem do Presidente da Direção 

Nacional que não pôde estar presente já que se encontrava com o Núcleo de Aveiro. Nessa 

mensagem era apelado, uma vez mais, ao trabalho de proximidade a efetuar pelo Núcleo e um 

forte apelo à participação no próximo Encontro Anual Nacional a ter lugar a 25 de março de 

2017. Nessa mensagem destacamos algumas palavras:  

“O almoço anual do Núcleo do Minho e o Palácio da Rauliana tornaram-se num evento que 

consegue atrair muitos dos nossos associados e seus familiares em número cada vez maior, 

situação que não se verifica por outras geografias. 

Sei, por experiência própria, quão frustrante é envolvermo-nos num projeto, perdermos tempo 

com ele, darmos o nosso melhor e não sermos correspondidos. Neste caso disso não se pode 

queixar a Direção do Núcleo do Minho da Associação de Especialistas da Força Aérea. 

A Rauliana tem vindo a ser um ícone.” 

Seguidamente usou da palavra o Presidente Fernando Loureiro que apelou aos associados a uma 

maior participação nos eventos locais e nacionais e agradeceu a colaboração da restante Direção 

do Núcleo, constituída pelo António Garrido e Rui Sá. 

Durante a tarde houve ainda tempo para a habitual chamada por anos, uma tradição que se 

continua a cumprir e, como sempre, a habitual cavaqueira sobre os bons velhos anos passados 

na Força Aérea Portuguesa. 

 

12 de novembro - MAGUSTO E CONVÍVIO DO NÚCLEO DE TRÁS-OS-MONTES 

No passado dia 12 de Novembro, Mirandela foi palco de mais um convívio de Especialistas, desta 

feita organizado pelo Núcleo de Trás-os-Montes da Associação de Especialistas da Força Aérea. 

Foi no restaurante “ O ARADO “, onde decorreu a concentração e almoço, este de excelente 

qualidade, com a presença de Especialistas de diferentes faixas etárias e geografias do espaço 

transmontano, em número de mais de duas dezenas de convivas. 
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Fica aqui expresso o testemunho e um registo fotográfico, de um dia e de umas horas que se 

pretenderam, de entre todos os que deram a honra da sua presença… para um dia de salutar e 

franca confraternização. 

 

11 de novembro - NÚCLEO DO PORTO ASSOCIA-SE AO ANIVERSÁRIO DO ARMISTÍCIO 

A convite da Liga dos Combatentes, o Núcleo do Porto da Associação de Especialistas da Força 

Aérea fez-se representar nas comemorações do 98º aniversário do Armistício que decorreram 

na Praça de Carlos Alberto, na cidade do Porto, junto ao Monumento aos Combatentes. 

Marcaram presença o Presidente e Secretário respetivamente Fernando Barbosa e Francisco 

Vasconcelos. 

A cerimónia evocativa do Armistício teve lugar no passado dia 15 de novembro perante as mais 

altas individualidades civis e militares da cidade do Porto. 

O Presidente do Núcleo do Porto procedeu à deposição de uma coroa de flores junto do 

monumento que simboliza o soldado desconhecido. 

 

19 de novembro - CONFRATERNIZAÇÃO DOS NÚCLEOS DE LISBOA E SETÚBAL 

No passado dia 19 de novembro, os Núcleos de Lisboa e de Setúbal da Associação de 

Especialistas da Força Aérea levaram a cabo o seu encontro regional. 

Retomando uma tradição antiga, fizeram-no em conjunto e desta vez no Aeródromo de Trânsito 

Nº1. 

Apresentaram-se nesta unidade militar, onde outrora muitos partiram para terras do Ultramar, 

cerca de 160 Especialistas e alguns familiares. 

O espírito de convívio de todos os presentes esteve em alta, o espaço muito bem, a refeição e o 

serviço muito bons. Viu-se e sentiu-se um excelente ambiente entre todos os presentes. 

Reencontros recentes ou com a distância de 40 anos, a amizade e a camaradagem invadiram o 

AT-1 e as conversas, as recordações foram correndo ao longo do dia de forma natural, entusiasta 

e emocionada. 

Findo o almoço, o Vice-presidente da Mesa da Assembleia Geral, Américo Dias e o Presidente 

Nacional, Paulo Castro, dirigiram-se a todos os presentes abordando alguns temas da vida da 

vida nossa Associação, enaltecendo o evento e agradecendo a presença de todos. 

Como é da praxe, seguiu-se a cerimónia do bolo comemorativo do encontro onde não faltaram 

os votos de felicidades para todos. 

Além dos dirigentes dos dois Núcleos, José Sousa, Faustino Pereira e José Barreiros por parte de 

Lisboa e Joaquim Condeço, Jorge Leitão e José Duarte por parte de Setúbal, os corpos sociais 

nacionais também estiveram representados através de Orlando Fernandes Vogal do Conselho 
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Fiscal, Américo Dias Vice-presidente da Mesa da Assembleia Geral e a Direção Nacional pelos 

Vice-presidentes Jorge Couto e João Carlos Silva, pelo Presidente Nacional Adjunto Artur Alves 

da Silva e pelo Presidente Nacional Paulo Castro. 

É opinião generalizada que deve ser dado um voto de agradecimento muito especial à equipa 

do AT-1 que nos recebeu neste dia desde a Porta de Armas até á Messe. 

 

1 de dezembro - NÚCLEO DE COIMBRA PRESENTE EM CERIMÓNIA NA ALDEIA DAS DEZ 

A convite do Presidente da Junta de Freguesia de Aldeia das Dez, Sr. Carlos Castanheira, esteve 

presente no dia 1 de dezembro, uma representação do Núcleo de Coimbra da Associação de 

Especialistas da Força Aérea, na inauguração de um monumento evocativo, aos cinco militares 

mortos nas províncias ultramarinas portuguesas desta freguesia, durante o período que durou 

a Guerra Colonial. 

Conjuntamente com os nossos associados do Núcleo de Coimbra estiveram, também, presentes 

outras associações de ex-militares e combatentes da zona centro, representativas dos três 

ramos das Forças Armadas dessa época. 

O Presidente Sr. Carlos Castanheira (também ele ex-Especialista da FAP e nosso associado) 

emocionou-se e emocionou-nos, ao não ter conseguido dizer na totalidade, os nomes dos cinco 

militares falecidos, quando algumas lágrimas o impediram, sendo concluída a sua leitura por um 

seu colaborador. 

Seguiu-se a inauguração oficial do monumento, retirando a Bandeira Nacional que o cobria. 

Foi então efetuado com clarim, o toque de “sentido”, por um elemento dos Bombeiros de 

Oliveira do Hospital que também marcaram presença. 

Seguindo-se o chamamento de cada um dos cinco militares mortos. No final de cada nome, os 

ex-militares que lá se encontravam, responderam “PRESENTE”, tornando este momento 

carregado de forte emoção. 

Alem de um representante dos familiares dos militares mortos e outros oradores, falou também 

o Sr. Presidente da C. M. de Oliveira do Hospital, Sr. José Carlos Alexandrino, que enalteceu o 

trabalho deste autarca de Aldeia das Dez e todo empenho e participação de todos os militares 

nas campanhas em África, onde as ex-províncias ultramarinas estavam naquela época sobre 

administração Portuguesa. 

 

3 de dezembro - NÚCLEO DE COIMBRA PRESTA CONTAS E PROMOVE ALMOÇO CONVÍVIO 

No passado dia 3 de dezembro realizou-se no Aeródromo Bissaya Barreto, em Cernache, 

Coimbra, a Assembleia Geral do Núcleo de Coimbra da AEFA. 
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A sessão iniciou-se com o cumprimento de um minuto de silêncio, em homenagem á esposa do 

nosso companheiro Zé Gomes, que falecera na véspera. 

De seguida o Presidente, José Andrade, leu em voz alta as Atas nºs 5 e 6, das quais distribuiu 

cópias a todos os presentes, relativas às atividades do ano que finda e as iniciativas projetadas 

para o ano 2017. 

Na ausência de Tesoureiro, Manuel Miranda, que por motivos de força maior não pode estar 

presente, leu o relatório de contas, o Presidente José Andrade, pondo-o á discussão, tendo sido 

aprovado por unanimidade. 

O secretário, Jovino da Chão, apelou a todos, no sentido de contactarmos ex-Especialistas, para 

os motivarmos a aderirem á nossa Associação no sentido da renovação e desenvolvimento do 

espírito do Especialista. 

Todos se deslocaram, de seguida, para o restaurante, onde conjuntamente com o Presidente 

Nacional e Presidente Adjunto Nacional da AEFA e mais alguns companheiros do Norte que nos 

aguardavam, saboreámos em conjunto o nosso Almoço de Natal. 

Com a alegria que sempre sentimos nestes reencontros passámos rapidamente este tempo de 

almoço. 

 

 

10 de dezembro - NÚCLEO DE AVEIRO CONVIVEU NA QUADRA NATALÍCIA 

Foi no passado dia 10 de dezembro que a família aveirense se reuniu para comemorar o Natal. 

E já agora, por que ao São Martinho tinha ficado para trás, aproveitou para juntar castanhas e 

jeropiga à ementa e comemorar ambas as datas. 

Meia centena de associados juntaram-se na Colónia Agrícola, mais concretamente no CASCI 

(Centro de Ação Social do Concelho de Ílhavo) para uma bacalhauzada, muito à moda de Aveiro 

num ambiente de intenso espírito Especialista, razão sublime do reencontro de todos os 

associados. 

Presentes alguns suspeitos do costume, mas sobretudo camaradas que faz tempo não 

participavam em ações do Núcleo. 

O Presidente Nacional, Paulo Castro, esteve presente no evento tendo tecido algumas 

considerações, quer sobre o Núcleo, quer sobre o atual estado da arte da nossa Associação. 

Tendo dado um enfoque particular nas comemorações dos 40 anos de vida da nossa AEFA a 

decorrer no próximo mês de março de 2017. 

O Tesoureiro do Núcleo, José Sacramento, usou da palavra para fazer um historial da breve 

existência da atual Direção do Núcleo e apresentou, desde logo, uma série de eventos que 

acontecerão mais ao menos à cadência de um por mês durante o próximo ano. 
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Uma palavra de muito agradecimento à Direção do CASCI pela forma hospitaleira e simpática 

como recebeu os nossos associados. 

 

10 de dezembro - NATAL NO ALGARVE 

Num sábado de bom tempo, como pressagia a palavra Algarve, no sábado de 10 de dezembro, 

o Núcleo do Algarve, em mais uma das suas diversas atividades em prol da nossa Associação, 

levou a efeito mais um almoço de Natal onde se reuniram mais de meia centena de associados 

em volta de uma mesa apetecível, mas cujo principal prato era o convívio de pessoas que se 

revêm na nossa Associação e comungam em pleno o “Espírito do Especialista”. 

Algures, ali perto de São Brás de Alportel, foi o ponto de encontro para mais uma jornada 

memorável de todos ao Especialistas algarvios. De notar que, ano após ano, vai crescendo o 

número de participantes nestes nossos eventos, principalmente de gente que esteve ausente 

da nossa Associação durante algum tempo. 

A representar a Direção Nacional esteve o Vice-presidente Nacional, António Alves, que durante 

o convívio leu uma mensagem do Presidente Nacional onde agradecia, particularmente, o 

trabalho desenvolvido pela Direção do Núcleo do Algarve e se congratulava com a presença de 

cada vez mais associados nas ações do Núcleo. Mensagem que foi ouvida atentamente. 

Mais um dia grandioso para o Núcleo do Algarve e, obviamente, para a AEFA num evento que 

ajudou a consolidar as amizades, o espírito de grupo e reviver os gloriosos anos passados na 

nossa Força Aérea Portuguesa sob a bandeira da AEFA. 

 

14 de dezembro - JANTAR CONVÍVIO DO NÚCLEO DO PORTO 

Realizou-se no passado dia 14 de dezembro o Encontro de Natal do Núcleo do Porto que 

decorreu no restaurante Alma Portuense, na baixa da cidade do Porto. 

O apelo da Direção do Núcleo do Porto surtiu efeito e mais de seis dezenas de associados 

marcaram presença neste evento do jovem Núcleo do Porto. 

Foi um excelente convívio em que, curiosamente, apareceram muitos associados que há muito 

tempo não participavam nos eventos da nossa Associação e que agora prometeram voltar. 

Fizeram-se desde logo grupos para estarem presentes no Encontro Anual Nacional a realizar no 

próximo dia 25 de março na Ota. 

Parte importante deste evento foi, também, o jantar que num espaço moderno e bem localizado 

satisfez todos os presentes e onde não faltaram as sobremesas adequadas à quadra natalícia. 

Satisfeito o estômago foi tempo de dar largas à memória e desfiar todos aqueles assuntos mais 

ou menos privados do glorioso tempo da Força Aérea Portuguesa razão remota para a presença 

de todos aqueles, muitos, Especialistas. 
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Usou da palavra o Presidente do Núcleo do Porto, Fernando Barbosa, que agradeceu a presença 

de tantos Especialistas, dizendo que a Direção do Núcleo do Porto tudo fará para se manter em 

proximidade com os associados. 

O Presidente Nacional dirigiu umas curtas palavras aos associados, agradecendo a presença de 

todos, informou da realização do XL Encontro Nacional, em março próximo, apelou ainda, ao 

voluntariado junto do Museu do Ar (Maceda) e estimulou os presentes a desafiarem a Direção 

Nacional com novos e diferentes objetivos 

5. Contas. 

As contas, adiante apresentadas, refletem a forma de gestão incutida pela Direção Nacional: 

contenção e rigor. 

Mantemo-nos num cenário de imprevisibilidade de receitas o que nos impossibilita de elaborar 

um orçamento e mesmo até um programa de atividades. 

As nossas receitas provêm essencialmente da vontade de pagamento dos associados, da venda 

de “merchandising” e de proveitos - escassos - da publicidade de “O Especialista”. 

Tentado manter uma gestão escrupulosa há desafios que tivemos de enfrentar nomeadamente 

a construção de um stand para a nossa presença do aniversário da FAP e que agora se encontra 

patente no Museu do Ar. 

Os dos nossos grandes objetivos que continua a ser o projeto “Para memória futura” que no ano 

transato contou com o lançamento do livro de nosso camarada Orlando Fernandes que teve 

custos e, mais do que isso, gerou mais “stocks”. Mais “stocks”. 

Em dívidas a pagar pela Direção nacional existem três entradas. Uma delas, referente ao Núcleo 

do Porto, cuja explicação tem a ver com o fato de esse valor estar na conta bancária da Direção 

Nacional. As restantes são motivo de acertos de contas pendentes. 

Em dividas de terceiros a receber destaca-se uma verba de 1.600,00€. Este montante resulta de 

atrasos de pagamento da publicidade de “O Especialista”, mas saliente-se que à data a situação 

é bastante mais interessante. 

6. O futuro? 

Nesta matéria faria sentido apresentarmos o Plano de Atividades para o próximo biénio. 

Apresentar um Plano de Atividades poderia, face ao poder deliberativo desta Assembleia, 

comprometer o nosso desenvolvimento futuro. 
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Futuro que passa pela consolidação e fortalecimento das redes territoriais já existentes, 

eventualmente refinar algumas que, dada a sua vastidão poderão, eventualmente, carecer 

desses ajustamentos. 

Todavia, e aproveitando o conhecimento adquirido por esta equipa que constitui a Direção 

Nacional, fará algum sentido elencar alguns passos que se nos afiguram como, por um lado, 

absolutamente necessários e, por outro, como serem de conquistar e consolidar. 

“Existe uma premissa que nunca esteve ausente do pensamento estratégico desta Direção: a 

perenidade da nossa Associação. Nunca nos cansaremos de aconselhar a leitura do “Documento 

Estratégico” produzido em julho de 2013, tendo como coordenador o Paulo Castro e elaborado 

pelo Artur Alves da Silva e o César Oliveira, nomeadamente na sua página 25. Nessa página, a 

das Conclusões, são evidenciadas algumas hipóteses para o futuro da nossa Associação. A opção 

que de momento abraçamos será a C. Mas será que as opções A e D não farão sentido? 

É, nesta dúvida permanente, que importa definir o futuro da AEFA: o curto, o médio e longo 

prazo. Apenas e só depois se poderá partir para uma reflexão prospetiva, de uma forma 

sustentada, sobre o que interessa ou não interessa para o desenvolvimento e crescimento 

associativo.” 

Acabamos de citar um excerto do Relatório de Gestão do ano transato, propositadamente, até 

porque hoje sabemos será matéria de debate nesta mesma Assembleia. 

Como medidas imperiosas a breve prazo importa continuar a atualizar o ficheiro de associados. 

Não é bom estarmos a enviar mais de 3.400 portes e ter uma “resposta” de cerca de 16%. Muito 

foi feito no ano de 2016, mas mais há para fazer. Contra nós temos uma variável de cariz 

demográfico determinante e que dia-a-dia vamos tendo conhecimento da sua irreversibilidade. 

Os nossos arquivos registam, de momento 343 sócios falecidos, mas estamos em querer que 

serão bastante mais. Curioso o fato de, tardiamente, as famílias nos contactarem a solicitar o 

não envio de correspondência. 

 

7. Proposta de aplicação de resultados 

A Direção Nacional propõe que os resultados do exercício transitem para o ano subsequente. 

Igualmente, propomos que a digníssima Assembleia aprove o presente Relatório de Gestão, as 

Contas e o Parecer do Conselho Fiscal. 

 

Porto, 06 de março de 2017 

A Direção Nacional 
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CONTASCONTAS

(EXERCÍCIO DE 2016)



Associação de Especialistas da FA

Direcção Nacional
31-12-2016

(euros)

Cartões 519,06
Exposições/Divulgação Aeronautica. 2.252,12
Reunião Estruturas 908,05

2. Investimento
Aquisição de Equipamentos 0,00
Aquisição ou construçao de instalações 0,00
Outras 0,00

Total: 25.269,50 Total: 21.740,14

Mapa de recebimentos e pagamentos

Recebimentos Pagamentos

1. Recebimentos atividade 1. Funcionamento
Joias 61,00 Correios 87,64
Quotas 4.320,00 Telefoes/Internet 348,40
Cartões 196,00 Contencioso e Notariado 0,00
Actividades 15.500,00 Deslocações.Direcção Nacional 448,20
Doações 0,00 Deslocações Núcleos 40,67
Subsídios 0,00 Representação e Deslocações. 337,68
"O Especalista" 3.300,00 Material de Escritorio 337,68
Outros 0,00 Higiene, Seg.Conf. 0,00

2. Recebimentos comerciais Despesas Encontro Nacional 10.790,00
Loja AEFA 1.892,50 Despesas Encontros Regionais 0,00
Despesas Assembleia Geral 0,00
3. Recebimentos capitais 0,00 Despesas Bancárias 10,70
"O Especialista" 3.489,94
Loja AEFA 2.170,00
4. Outros Recebimentos 0,00 Outras 0,00



Associação de Especialistas da FA

Saldo Ano anterior 8.537,26
Receitas 25.269,50
Despesas 21.740,14
Saldo para o ano seguinte 12.066,62

Saldos em 31.12.2017
     Santander - 820006619077710 9.645,27
     Fundo Maneio 179,40

Total 9.824,67

Conciliação Bancária
saldo bancário 9.445,27

movimentos em suspenso:
   créditos na conta D/O 0,00
   débitos na conta D/O 0,00
   créditos na contabilidade 200,00
   débitos na contabilidade 0,00
saldo na contabilidade 9.645,27

controlo 0,00

31-12-2016

31-12-2016



2016 2015 2016 2015
CAIXA OUTROS CREDORES
Sede 179,40 55,76
Açores 30,00 30,00 Credores Diversos - DN 115,00 190,00
Algarve 77,69 356,62 Núcleo Aveiro 45,00 458,50
Aveiro              327,18 424,59 Núcleo Lisboa 306,00
Coimbra                 48,23 14,11 Núcleo Porto 755,12
Leiria              156,31 325,42 Rodonorte 755,00
Lisboa           2.335,00 1.580,00
Minho              393,60 124,20
Porto              977,72                 26,60
Setúbal              195,71 109,63
Trás-os-Montes                 35,00 65,00

4.755,84 3.111,93 1.221,12 1.403,50
DEP. ORDEM RESULTADOS

TRANSITADOSSede 9.645,27 8.481,50 Sede 11.912,34 6.602,78
Açores                        -                        - Açores                 30,00                 30,00
Algarve                        -                        - Algarve              365,90              365,90
Aveiro           2.240,34 2.240,34 Aveiro           3.579,45           3.915,71
Coimbra           1.000,00           1.000,00 Coimbra           1.014,11                        -
Leiria                        -                        - Leiria              421,07              421,07
Lisboa                        -                        - Lisboa           2.260,13           1.114,66
Minho                        -                        - Minho              124,15              124,15
Porto                        -                        - Porto              485,10                        -
Setúbal                        -                        - Setúbal           2.074,57           2.074,57
Trás-os-Montes                        -                        - Trás-os-Montes                 65,00              230,20

12.885,61 11.721,84 22.331,82 14.879,04
DÍVIDAS TERC. A RECEBER
Credores Diversos           1.106,12 190,00
Publicidade Jornal           1.600,00
Núcleo do Minho              115,00 458,50

2.821,12 648,50
EXISTÊNCIAS RESULTADOS LIQUIDOS
Sede           4.315,08           3.185,08 Sede           2.836,29           4.096,06
Açores                        -                        - Açores                        -                        -
Algarve                 83,28                 83,28 Algarve             (204,93)                 74,00
Aveiro
Coimbra

                       -                        - Aveiro
Coimbra

            (509,67)             (411,26)
Coimbra                        -                        - Coimbra                 34,12           1.014,11
Leiria                        -                        - Leiria             (264,76)               (95,65)
Lisboa
Açores

                       -                        - Lisboa
Açores

             924,97           1.145,47
Minho                        -                        - Minho              154,45             (114,95)
Porto                        -                        - Porto           1.247,74              485,10
Setúbal                 90,00 90,00 Setúbal (901,87) (987,95)
Trás-os-Montes                        -                        - Trás-os-Montes (30,00) (165,20)

4.488,36 3.358,36 3.286,34 5.039,73
IMOBILIZAÇÕES
Sede                        -                        -
Aveiro 457,26 914,52
Lisboa 544,10 680,13
Setúbal 886,99 886,99

1.888,35 2.481,64

TOTAIS 26.839,28 21.322,27 TOTAIS 26.839,28 21.322,27

ASSOCIAÇÃO DE ESPECIALISTAS DA F.A.

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ACTIVO SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO



31-12-2016 31-12-2015

 CAIXA

Saldo Incial - 55,76
Receitas - 24.615,39

Despesas - (24.491,75)

Saldo a Transitar - 179,40 55,76
 DEP.ORDEM

Saldo Incial - 8.481,50
Receitas - 14.626,00

Despesas - (13.462,23)

Saldo a Transitar - 9.645,27 9.645,27 8.481,50
DÍV. TERC. A RECEBER

Publicidade do Jornal  - 1.600,00
Núcleo do Minho  - 115,00 1.715,00 190,00

 EXISTÊNCIAS

Saldo Incial - 3.185,08
Compras - 3.300,00

Cendências - (2.170,00)

Saldo a Transitar - 4.315,08 3.185,08
 IMOBILIZAÇÕES

Anos Anterior - -
Do Ano - -

-
 AMORT.IMOBILIZ. - - -

TOTAL DO ACTIVO 15.854,75 11.912,34

SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO

 DÍVIDAS D.N., A PAGAR

Núcleo Aveiro 45,00
Núcleo Lisboa 306,00
Núcleo Porto 755,12 1.106,12 1.213,50

 RESULTADOS TRANSITADOS 11.912,34 6.602,78

 RESULTADOS LÍQUIDOS 2.836,29 4.096,06

TOTAL DA SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO 15.854,75 11.912,34

RÚBRICAS
DATAS

ACTIVO

ASSOCIAÇÃO DE ESPECIALISTAS DA F.A.

DIRECÇÃO NACIONAL

BALANÇO EM 31 DEZEMBRO DE 2016



BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

31-12-2015 31-12-2014

 CAIXA
Saldo Incial - 30,00

Receitas - -
Despesas - -

Saldo a Transitar - 30,00 30,00
 DEP.ORDEM

Saldo Incial - -
Receitas - -

Despesas - -
Saldo a Transitar - - - -

 EXISTÊNCIAS
Saldo Incial - -

Compras - -
Vendas - -

Saldo a Transitar - - -
 IMOBILIZAÇÕES

Anos Anterior - -
Do Ano - -

-
 AMORT.IMOBILIZ. - - -

TOTAL DO ACTIVO 30,00 30,00

SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO

 PROVISÕES  P/ACTIVIDADES

 RESULTADOS TRANSITADOS 30,00 -

 RESULTADOS LÍQUIDOS - 30,00

TOTAL DA SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO 30,00 30,00

ASSOCIAÇÃO DE ESPECIALISTAS DA F.A.

NÚCLEO DOS AÇORES

RÚBRICAS
DATAS

ACTIVO



BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

31-12-2016 31-12-2015

 CAIXA
Saldo Incial - 356,62

Receitas - 2.035,00
Despesas - (2.313,93)

Saldo a Transitar - 77,69 356,62
 DEP.ORDEM

Saldo Incial - -
Receitas - -

Despesas - -
Saldo a Transitar - - -

 EXISTÊNCIAS
Saldo Incial - 83,28

Compras - -
Vendas - -

Saldo a Transitar - 83,28 83,28
 IMOBILIZAÇÕES

Anos Anterior - -
Do Ano - -

-
 AMORT.IMOBILIZ. - - -

TOTAL DO ACTIVO 160,97 439,90

SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO

 PROVISÕES  P/ACTIVIDADES

 RESULTADOS TRANSITADOS 365,90 365,90

 RESULTADOS LÍQUIDOS (204,93) 74,00

TOTAL DA SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO 160,97 439,90

ASSOCIAÇÃO DE ESPECIALISTAS DA F.A.

NÚCLEO DO ALGARVE

RÚBRICAS
DATAS

ACTIVO



BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

31-12-2016 31-12-2015

 CAIXA
Saldo Incial - 424,59

Receitas - 4.104,93
Despesas - (4.202,34)

Saldo a Transitar - 327,18 424,59
 DEP.ORDEM

Saldo Incial - 2.240,34
Receitas - -

Despesas - -
Saldo a Transitar - 2.240,34 2.240,34 2.240,34

DÍV. TERC. A RECEBER

 AEFA - D.N. 45,00 45,00
 IMOBILIZAÇÕES

Anos Anterior - 1.829,04
Do Ano - -

1.829,04
 AMORT.IMOBILIZ. (1.371,78) 457,26 914,52

TOTAL DO ACTIVO 3.069,78 3.579,45

SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO

 DÍVIDA A PAGAR

 AEFA - D.N. - 75,00

 RESULTADOS TRANSITADOS 3.579,45 3.915,71

 RESULTADOS LÍQUIDOS (509,67) (411,26)

TOTAL DA SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO 3.069,78 3.579,45

RÚBRICAS

ASSOCIAÇÃO DE ESPECIALISTAS DA F.A.

NÚCLEO DE AVEIRO

ACTIVO

DATAS



BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

31-12-2016 31-12-2015

 CAIXA
Saldo Incial - 14,11

Receitas - 2.256,50
Despesas - (2.222,38)

Saldo a Transitar - 48,23 14,11
 DEP.ORDEM

Saldo Incial - -
Receitas - 1.000,00

Despesas - -
Saldo a Transitar - 1.000,00 1.000,00 1.000,00

 EXISTÊNCIAS
Saldo Incial - -

Receitas - -
Despesas - -

Saldo a Transitar - - - -
 IMOBILIZAÇÕES

Anos Anterior - -
Do Ano - -

-
 AMORT.IMOBILIZ. - - -

TOTAL DO ACTIVO 1.048,23 1.014,11

SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO

 PROVISÕES  P/ACTIVIDADES

 RESULTADOS TRANSITADOS 1.014,11 -

 RESULTADOS LÍQUIDOS 34,12 1.014,11

TOTAL DA SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO 1.048,23 1.014,11

RÚBRICAS

ASSOCIAÇÃO DE ESPECIALISTAS DA F.A.

NÚCLEO DE COIMBRA

ACTIVO

DATAS



BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

31-12-2015 31-12-2015

 CAIXA
Saldo Incial - 325,42

Receitas - 2.731,00
Despesas - (2.900,11)

Saldo a Transitar - 156,31 325,42
 DEP.ORDEM

Saldo Incial - -
Receitas - -

Despesas - -
Saldo a Transitar - - - -

 EXISTÊNCIAS
Saldo Incial - -

Compras - -
Vendas - -

Saldo a Transitar - - - -
 IMOBILIZAÇÕES

Anos Anterior - -
Do Ano - -

-
 AMORT.IMOBILIZ. - -

TOTAL DO ACTIVO 156,31 325,42

SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO

 PROVISÕES  P/ACTIVIDADES

 RESULTADOS TRANSITADOS 421,07 421,07

 RESULTADOS LÍQUIDOS (264,76) (95,65)

TOTAL DA SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO 156,31 325,42

ASSOCIAÇÃO DE ESPECIALISTAS DA F.A.

NÚCLEO DE LEIRIA

RÚBRICAS
DATAS

ACTIVO



BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

31-12-2016 31-12-2015

 CAIXA
Saldo Incial - 1.580,00

Receitas - 9.580,95
Despesas - (8.825,95)

Saldo a Transitar - 2.335,00 1.580,00
 DEP.ORDEM

Saldo Incial - -
Receitas - -

Despesas - -
Saldo a Transitar - - - -

DÍV. TERC. A RECEBER

 AEFA - D.N. 306,00 306,00 -
 EXISTÊNCIAS

Saldo Incial - -
Receitas - -

Despesas - -
Saldo a Transitar - - - -

 IMOBILIZAÇÕES
Anos Anterior - 680,13

Do Ano - -
680,13 680,13

 AMORT.IMOBILIZ. 136,03 544,10 -

TOTAL DO ACTIVO 3.185,10 2.260,13

SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO

 PROVISÕES  P/ACTIVIDADES

 RESULTADOS TRANSITADOS 2.260,13 1.114,66

 RESULTADOS LÍQUIDOS 924,97 1.145,47

TOTAL DA SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO 3.185,10 2.260,13

ASSOCIAÇÃO DE ESPECIALISTAS DA F.A.

NÚCLEO DE LISBOA

RÚBRICAS
DATAS

ACTIVO



BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

31-12-2016 31-12-2015

 CAIXA
Saldo Incial - 124,20

Receitas - 2.535,00
Despesas - (2.265,60)

Saldo a Transitar - 393,60 124,20
 DEP.ORDEM

Saldo Incial - -
Receitas - -

Despesas - -
Saldo a Transitar - - - -

 EXISTÊNCIAS
Saldo Incial - -

Compras - -
Vendas - -

Saldo a Transitar - - -
 IMOBILIZAÇÕES

Anos Anterior - -
Do Ano - -

-
 AMORT.IMOBILIZ. - - -

TOTAL DO ACTIVO 393,60 124,20

SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO

 DÍVIDA A PAGAR

AEFA - DN - 115,00 115,00

 RESULTADOS TRANSITADOS 124,15 124,15

 RESULTADOS LÍQUIDOS 154,45 (114,95)

TOTAL DA SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO 393,60 124,20

RÚBRICAS

ASSOCIAÇÃO DE ESPECIALISTAS DA F.A.

NÚCLEO DO MINHO

ACTIVO

DATAS



BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

31-12-2016 31-12-2015

 CAIXA
Saldo Incial - 485,10

Receitas - 1.885,00
Despesas - (1.392,38)

Saldo a Transitar - 977,72 26,60
 DEP.ORDEM

Saldo Incial - -
Receitas - -

Despesas - -
Saldo a Transitar - - - -

DÍV. TERC. A RECEBER
AEFA - D.N. 755,12

Saldo a Transitar - 755,12 755,12 458,50
 IMOBILIZAÇÕES

Anos Anterior - -
Do Ano - -

-
 AMORT.IMOBILIZ. - - -

TOTAL DO ACTIVO 1.732,84 485,10

SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO

 PROVISÕES  P/ACTIVIDADES

 RESULTADOS TRANSITADOS 485,10 -

 RESULTADOS LÍQUIDOS 1.247,74 485,10

TOTAL DA SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO 1.732,84 485,10

RÚBRICAS

ASSOCIAÇÃO DE ESPECIALISTAS DA F.A.

NÚCLEO DO PORTO

ACTIVO

DATAS



BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

31-12-2016 31-12-2015

 CAIXA
Saldo Incial - 109,63

Receitas - 2.852,44
Despesas - (2.766,36)

Saldo a Transitar - 195,71 109,63
 DEP.ORDEM

Saldo Incial - -
Receitas - -

Despesas - -
Saldo a Transitar - - -

DÍV. TERC. A RECEBER
 AEFA - D.N. - -

 EXISTÊNCIAS
Saldo Incial - 90,00

Compras - -
Vendas - -

Saldo a Transitar - 90,00 90,00
 IMOBILIZAÇÕES

Anos Anterior - 12.400,27
Do Ano -

12.400,27
 AMORT.IMOBILIZ. 11.513,28 886,99 886,99

TOTAL DO ACTIVO 1.172,70 1.086,62

SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO

 DÍVIDA A PAGAR

 AEFA - D.N.

 RESULTADOS TRANSITADOS 2.074,57 2.074,57

 RESULTADOS LÍQUIDOS (901,87) (987,95)

TOTAL DA SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO 1.172,70 1.086,62

RÚBRICAS

ASSOCIAÇÃO DE ESPECIALISTAS DA F.A.

NÚCLEO DE SETÚBAL

ACTIVO

DATAS



BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

31-12-2016 31-12-2015

 CAIXA
Saldo Incial - 65,00

Receitas - 70,00
Despesas - (100,00)

Saldo a Transitar - 35,00 65,00
 DEP.ORDEM

Saldo Incial - -
Receitas - -

Despesas - -
Saldo a Transitar - - - -

 EXISTÊNCIAS
Saldo Incial - -

Receitas - -
Despesas - -

Saldo a Transitar - - - -
 IMOBILIZAÇÕES

Anos Anterior - -
Do Ano - -

-
 AMORT.IMOBILIZ. - - -

TOTAL DO ACTIVO 35,00 65,00

SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO

 PROVISÕES  P/ACTIVIDADES

 RESULTADOS TRANSITADOS 65,00 230,20

 RESULTADOS LÍQUIDOS (30,00) (165,20)

TOTAL DA SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO 35,00 65,00

RÚBRICAS

ASSOCIAÇÃO DE ESPECIALISTAS DA F.A.

NÚCLEO DE TRÁS-OS-MONTES

ACTIVO

DATAS



PARECER DO CONSELHO FISCAL

(EXERCÍCIO DE 2016)



RELATÓRIO E  PARECER DO CONSELHO FISCAL 

DA 

AEFA – ASSOCIAÇÃO  DA FORÇA AÉREA 

 

 

Senhores Associados, 

1 . Em cumprimento das disposições estatutárias, o Conselho Fiscal da Associação de     

Especialistas da Força Aérea, seguidamente designada abreviadamente por AEFA, apresenta o 

relatório da sua acção fiscalizadora bem como o Parecer sobre o Relatório e Contas elaborado 

pela Direcção Nacional da AEFA, respeitante ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2016. 

2 . O relatório da Direcção apresenta elaboradamente a sua actividade desenvolvida durante o 

seu exercício de 2016. 

3 . No que se refere às Contas examinamos as Demonstrações Financeiras da AEFA, as quais 

compreendem o Balanço de 31 de Dezembro de 2016 que evidenciam um total 15.854,75 euros, 

um total de situação líquida de 14.748,63 euros e um resultado líquido positivo de 2.836,29 

euros, bem como a Demonstração de Resultados e restantes documentos. 

4 . O Conselho Fiscal reuniu com os elementos da Direcção Nacional de quem obteve os 

esclarecimentos e informações necessárias ao desenvolvimento do seu trabalho. 

5 . Efectuamos as verificações dos registos contabilísticos, bem como dos documentos de 

suporte que entendemos necessários nas circunstâncias. Do trabalho efectuado, não foram 

detectadas anomalias materialmente relevantes pelo que entendemos estarem reunidas as 

condições suficientes para a expressão da nossa opinião. 

6 . Sendo assim, tendo em conta o Relatório de Gestão da Direcção Nacional, o Balanço e 

Demostração de Fluxos Financeiros, o Conselho Fiscal: 

     - dá parecer favorável à aprovação do Relatório e Contas referentes ao exercício findo em 31 

de Dezembro de 2016. 

     - concorda com a proposta de aplicação dos resultados do exercício apresentado pela 

Direcção Nacional. 

 

Porto, 6 de Março de 2017 

 

                                                                  O Conselho Fiscal 

                               José Luis Martins (Presidente) _________________________________ 

 

                                            Joaquim Ribeiro (Relator) ____________________________________ 

 

                                            Orlando Fernandes (Vogal) ___________________________________ 
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