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1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

O ano de 2019 assumiu-se como um ano de continuidade da ação até então desenvolvida, mas 

cônscios que a atividade, ou aquilo que nós preferimos dizer a ação foram nitidamente não só 

os objetivos, mas mesmo a sua consecução. 

Um trabalho em que teve uma forte coordenação e ação da Direção Nacional, mas também dos 

Núcleos como estruturas de proximidade e que, novamente no ano em apreço, tiveram um 

comportamento altamente meritório. 

O ano de 2019 foi um ano de aposta em diversos vetores, no fundo aqueles considerados cruciais 

para a vida da nossa Associação. Contudo houve uma forte aposta em termos de marketing e 

de imagem da nossa Associação. 

Já vem de anos anteriores a nossa presença com um stand dedicado no Museu do Ar onde se 

encontram alguns manequins que representam parte da trajetória do RUFA que aos 

Especialistas diz respeito. Desta feita e a propósito da exposição da FAP em Viseu foi decidido 

apostar em fardamento antigo. Foi mandado fazer três tipos de fardas em duplicado; a farda 

cinzenta, a farda amarela e a farda amarela de trabalho em África. Além do valor que agora 

integra o património da Associação gostaríamos de sublinhar o facto de os custos terem ficado 

muito, mas mesmo muito abaixo do inicialmente orçamentado. Acontece que alguns dos 

fabricantes ou nos ofereceram as fardas ou nos ofereceram pelo menos uma das duas fardas. 

E, assumindo o risco de me repetir em relação à contextualização do relatório do ano anterior, 

Continuamos parcialmente o mesmo. 

Um fato relevante e que por si só nos transmite a perceção da credibilidade que a nossa 

Associação granjeou nos últimos anos tem a ver com o nosso posicionamento em termos de 

protocolo da Força Aérea Portuguesa que se caracterizou por um avanço muito notório em todas 

as atividades da Força Aérea. 

De destacar um fato, também ele relevante, que é a aproximação a muitas autarquias que fazem 

o favor de nos apoiar. 

Continuando a ser um ano demasiado exigente houve capacidade de corresponder a todas as 

solicitações, consolidar os patamares comunicacionais gerados, manter a área administrativa 

em pleno, ter a contabilidade sempre atualizada e, mesmo assim, proceder a diversos 

investimentos que tiveram a ver com a imagem da nossa Associação. Exemplo disso mesmo é a  
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constante atualização do nosso site que sempre esteve em linha com o plano das atividades 

realizadas. 

A adesão de novos associados foi muito relevante como será possível constatar 58 do presente 

Relatório. 

Na qualidade de Presidente da Direção Nacional não posso deixar de manifestar a todos os 

colegas da Direção Nacional e a todos os dirigentes dos Núcleos o meu maior agradecimento 

pelo trabalho desenvolvido sendo que sem esse trabalho não teríamos conseguido manter e, 

até mesmo aumentar, os parâmetros de credibilidade, transparência e operacionalidade que 

manifestamos. 

O trabalho quando conjugado entre as partes consegue gerar maior sustentabilidade. Provamos 

isso mesmo. 

Em tempo de despedida e sem querer mostrar galões não ficaria bem com aminha consciência 

se não dissesse isto a digníssima Assembleia Geral: na qualidade de sócio número um, na 

qualidade de fundador, na qualidade de Presidente Honorário e na qualidade de Presidente 

cessante agradeço-vos do fundo do meu coração terem-me ajudado a cumprir o meu sonho. 

Debrucemo-nos sobre a atividade realizada no ano transato (2019) a que este relatório se refere. 

2. CONCERTO DE ANO NOVO 

O Teatro Camões, em Lisboa, acolheu o Concerto de Ano Novo da Força Aérea no dia 10 de 

janeiro. Nesta noite mágica proporcionada pela Banda de Música da Força Aérea, esteve 

presente, além do Chefe do Estado-Maior da Força Aérea (CEMFA), General Manuel Teixeira 

Rolo, o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Almirante Silva Ribeiro, o Chefe do 

Estado-Maior do Exército, General José Nunes da Fonseca, o Bispo das Forças Armadas e de 

Segurança, Bispo Rui Valério, e várias individualidades militares e civis.  

 Além deste espetáculo, que juntou a família Força Aérea e muitos amigos, militares e civis do 

Ramo tinham já estado reunidos com o CEMFA no mês de dezembro para celebrar o Natal. 

A Associação de Especialistas da Força Aérea esteve presente na celebração a convite de Sua 

Excelência o Chefe de Estado Maior da Força Aérea através do Presidente Nacional Adjunto 

Artur Alves da Silva. 
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3. CELEBRAÇÃO À PADROEIRA DA FORÇA AÉREA 

Realizou-se, no dia 15 de janeiro, pelas 11H00, a Missa de Celebração à Padroeira da Força 

Aérea, Nossa Senhora do Ar, na Igreja da Força Aérea, em São Domingos de Benfica. 

A Missa, celebrada pelo Bispo da Forças Armadas e de Segurança, D. Rui Valério, contou 

presença de Sua Excelência o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, General Manuel Teixeira 

Rolo, de oficiais da estrutura superior da Força Aérea e de representantes do Estado-Maior 

General das Forças Armadas, do Chefe do Estado-Maior do Exército, do Comandante-geral da 

Guarda Nacional Republicana e do Chefe da Casa Militar. 

A Associação de Especialistas da Força Aérea esteve presente na celebração a convite de Sua 

Excelência o Chefe de Estado Maior da Força Aérea através do Presidente Nacional Adjunto 

Artur Alves da Silva. 

4. A BASE AÉREA N.º 6, 65 ANOS DE MEMÓRIAS (1953/2018) 

Realizou-se no Clube de Oficiais da Base Aérea N.º 6, no Montijo, no dia 17 janeiro, a sessão de 

lançamento da obra “Base Aérea N.º 6, 65 anos de memórias, 1953-2018”, da autoria do Capitão 

Polícia Aérea Pedro Gonçalves Ventura e editora “By The Book”. 

A cerimónia de lançamento foi presidida por Sua Excelência O Chefe do Estado-Maior da Força 

Aérea, General Manuel Teixeira Rolo, e a apresentação da obra ficou a cargo do antigo 

Comandante da Base Aérea N.º 6 (BA6), Coronel Hélder Rebelo. 

A Associação de Especialistas da Força Aérea esteve representada através do Presidente do seu 

Núcleo de Setúbal, Joaquim Condeço Marques. 

5. UM QUARTO DE SÉCULO DO MONUMENTO AOS COMBATENTES DO ULTRAMAR 

Teve lugar no passado dia 15 de janeiro de 2019 a cerimónia do “25º Aniversário da Inauguração 

do Monumento aos Combatentes do Ultramar”. 

A cerimónia que contou com a presença do Sr. Ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, 

decorreu no Forte do Bom Sucesso, em Belém. 

A Associação de Especialistas da Força Aérea, membro da Comissão Executiva para a construção 

deste Monumento, esteve presente na cerimónia a convite do Presidente da Liga dos 

Combatentes através do Vice-Presidente, João Carlos Silva. 

 

 



 
 

DIREÇÃO NACIONAL 

8 
 

 

6. NÚCLEO DO PORTO ELEITO POR UNANIMIDADE E ACLAMAÇÃO 

No passado dia 18 de janeiro foi retomada a Assembleia Geral Local, que se iniciara a 14 de 

dezembro passado, que elegeu a nova Direção do Núcleo do Porto que foi eleito por 

unanimidade e aclamação. 

Os destinos do Núcleo estão entregues aos seguintes associados: 

Presidente:  Fernando Augusto Guedes da Silva Barbosa Sócio nº 13 

Secretário:  José Maria Meireles Antunes    Sócio nº 145 

Tesoureiro:  José Lúcio Rodrigues Brandão   Sócio nº 241    

Uma das particularidades desta equipa que se apresentou a sufrágio é o fato de os seus números 

de associado serem muito baixos o que é, sem dúvida, significativo da responsabilidade. 

 Os eleitos tomaram posse de imediato pelo que entraram de imediato em funções 

À novel Direção do Núcleo do Porto a Direção Nacional deseja a maior sorte no seu trabalho em 

prol dos valores da nossa Associação. 

7. ESTRUTURAS E VOLUNTÁRIOS REUNIDOS NA OTA 

Reuniram-se no passado dia 3 de janeiro, no CFTMFA, na Ota, todos os Núcleos da Associação 

(menos Açores, Cabo Verde e Guiné), assim como a Mesa a Assembleia Geral e o Conselho Fiscal 

para trabalhar sobre o que irá ser o nosso próximo encontro anual nacional a realizar no próximo 

dia 30 de março na Base Aérea N. 6, no Montijo. 

Tratou-se de um dia bastante produtivo onde foram colocadas em perspetiva as diferentes 

vertentes, não só do encontro Nacional, como também do dia-a-dia da nossa Associação. 

A Direção Nacional aproveitou o ensejo para homenagear os nossos associados que 

espontaneamente dão a cara pela nossa Associação com Voluntários no Museu do Ar. 

8. DIREÇÃO NACIONAL EM CUMPRIMENTOS DE DESPEDIDA AO C. E. M. F. A. 

No passado dia 15 de fevereiro a Direção Nacional foi recebida em audiência por Sua Excelência 

o Chefe de Estado Maior da Força Aérea, General Manuel Teixeira Rolo, para apresentação de 

cumprimentos de despedida. 

Tratou-se de uma cerimónia emotiva em que a Direção Nacional agradeceu todo o apoio 

recebido por parte de Sua Excelência em prol do desenvolvimento da nossa Associação e da 

consolidação do espírito do Especialista. O General Manuel Teixeira Rolo, desde início do seu  
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mandato, sempre olhou para a nossa Associação como um parceiro relevante e como os 

representantes de uma forma inaudita de ter servido a Força Aérea Portuguesa. 

Foram abordados alguns temas de relevância para a nossa Associação e que carecem de 

consolidação, mas que certamente serão desenvolvidos no mandato de General Joaquim 

Manuel Nunes Borrego que sucederá ao General Manuel Teixeira Rolo. Mais concretamente 

falamos do apoio da Força Aérea no rejuvenescimento do nosso quadro associativo. 

Ao General Manuel Teixeira Rolo a Direção Nacional agradece, penhorada, todos os encómios 

recebidos na certeza de que foi um privilégio ter trabalhado com o General Rolo, com amizade, 

gratidão e respeito. 

9. NÚCLEO DE COIMBRA ORGANIZOU O CÉLEBRE ALMOÇO DA LAMPREIA 

No dia 18 de janeiro, mais uma vez, ali bem juntinho ao Mondego, no Porto da Raiva, em 

Penacova, se reuniram para confraternizar, um grupo significativo de associados do Núcleo de 

Coimbra da AEFA, para o habitual Almoço da Lampreia no princípio do ano. 

As razões são sempre boas, para o encontro de velhos amigos, mas quando se dispõe de uma 

especialidade gastronómica da zona, de grande agrado da maioria, os impedimentos que 

poderiam existir para a presença, são de imediato ultrapassados. 

E a prova disso são os nossos companheiros, que se juntaram vindos de Lisboa, Porto, Figueira 

da Foz, Oliveira do Hospital e outros. 

O tempo esteve esplêndido, que nos permitiu conviver tanto dentro no local da refeição como 

no exterior. 

Eu como outros amantes da natureza, nunca dispensamos neste encontro, uma visita bem 

próxima do Mondego, para junto da sua margem, fotografarmos as mimosas em flor, refletidas 

nas suas águas. Uma maravilha. 

Foi mais um excelente convívio organizado pelo nosso Núcleo, com a presença de toda a 

Direção, assim com a presença a convite, do Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Oliveira 

do Hospital, que aproveitou mais uma vez, para nos convidar para a Festa do Queijo, onde 

teremos a receção habitual. Enalteceu muito a atividade do nosso Núcleo, durante as 

comemorações do acidente da Aldeia das Dez e isso ficou-lhes no coração. 
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10. MUSEU DO AR CELEBROU O SEU 51º ANIVERSÁRIO 

O Museu do Ar assinalou no passado dia 21 de fevereiro o seu 51º aniversário em cerimónia 

presidida pelo Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, General Manuel Teixeira Rolo. 

Associaram-se a este evento os nossos voluntários que se encontravam em trabalho. 

A Associação de Especialistas da Força Aérea esteve representada pelo Presidente Nacional 

Adjunto, Artur Alves da Silva. 

Na abertura do bolo de aniversário marcou presença o antigo C.E.M.F.A. General Brochado 

Miranda. 

11. LANÇAMENTO DO LIVRO “COMANDOS EM ÁFRICA (1961-1974)”  

Decorreu no passado dia 21 de fevereiro o lançamento do livro “Os Comandos em África 

(1961-1974) da autoria do Comandante John P. Cann. 

A cerimónia que decorreu nas caves do Museu Militar em Lisboa, foi organizada pela editora 

Tribuna da História e pelo Diretor do Museu Militar, Coronel Luís Albuquerque sendo presidida 

pelo Chefe do Estado-Maior do Exército, General Nunes da Fonseca. 

A apresentação do livro foi feita pelo Coronel Raúl Folques numa sala repleta de história e 

perante uma numerosa assistência. 

A Associação de Especialistas da Força Aérea esteve representada através do Vice-Presidente 

Nacional João Carlos Silva, respondendo assim ao convite feito pela Associação de Comandos. 

Houve ainda oportunidade de, em nome da A.E.F.A. e de tantos sócios Especialistas, apresentar  

cumprimentos ao autor do livro John P. Cann, ao Coronel Raúl Folques, ao Tenente Coronel 

Marcelino da Mata e ao Presidente da Associação de Comandos Dr. Lobo do Amaral. 

12. CERIMÓNIA MILITAR DE DESPEDIDA DO CEMFA 

Realizou-se, no dia 23 de fevereiro, a Cerimónia de Despedida do Chefe do Estado-Maior da 

Força Aérea, General Manuel Teixeira Rolo, cargo que ocupou desde 24 de fevereiro de 2016. A 

Cerimónia decorreu no Complexo de Alfragide e contou com a presença de Oficiais Generais, 

Comandantes de Unidade, Diretores, Assessores do GEN CEMFA e representantes dos 

Comandos Funcionais e Academia da Força Aérea. 

 O General Manuel Teixeira Rolo ingressou na Academia Militar, em 1978, de onde, em 1980, 

transitou para a Academia da Força Aérea. Entre os inúmeros cargos de relevo que ocupou ao 

longo da sua carreira, o General Manuel Teixeira Rolo foi Comandante da Base Aérea N.º 5, em  
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Monte Real, Comandante da Zona Aérea dos Açores, e do Comando Aéreo, em Monsanto. Ao 

longo da sua carreira voou mais de 2500 horas e frequentou vários cursos nacionais e no 

estrangeiro, de curta e longa duração. 

A convite de Sua Excelência o CEMFA a Associação de Especialistas da Foça Aérea esteve 

presente na cerimónia militar tendo-se feito representar pelo Presidente Nacional Adjunto, 

Artur Alves da Silva. 

13. AEFA COMENDADOR HONORÁRIO DA “RADAR ACADEMY – ZANAGA FELLOWS” 

Realizou-se no passado dia 1 de março o almoço anual da “Radar Academy – Zanaga Fellows” 

no Grande Hotel do Porto. 

Neste encontro convívio que que vai na centésima edição, sendo que o de março é o mais 

emblemático existe, por norma um convidado a quem a “Radar Academy” presta a sua 

homenagem. 

No presente ano tal honra coube à Associação de Especialistas da Força Aérea, entidade da qual 

muitos dos “Zanaga Fellows” são associados. 

Um excelente convívio onde a amizade e o espírito do Especialista estiveram presentes e foram 

a tónica dominante das conversas. 

O Presidente Nacional da Associação de Especialistas da Força Aérea, Paulo Castro recebeu o 

pergaminho que nomeia a nossa Associação como “Comendador Honorário”. Marcaram 

presença por parte da Associação o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, César Oliveira,  

Joaquim Ribeiro, por parte do Conselho Fiscal, o Presidente Nacional Adjunto, Alves da Silva, e 

os Vice-presidentes Mário Aguiar e Manuel Teixeira Gomes. O Núcleo do Porto fez-se 

representar pelo seu Presidente, Fernando Barbosa e pelo Secretário José Meireles Antunes. 

A A. E. F. A. sente-se extremamente honrada com a distinção e sobretudo com a recordação dos 

“Zanaga Fellows” para com a associação e o significado do texto justificativo para a atribuição 

do grau de Comendador Honorário que, como se depreende, é extensivo a todas os associados. 

 

Comendador Honorário 

No espírito desta Academia de “CULTIVAR A AMIZADE EM TEMPOS GERADA” bem como da sua 

digna presença ao N/convívio na pessoa do seu Presidente da Direção, Exmº Sr. Paulo Castro, é 

conferido o presente título à Associação de Especialistas da Força Aérea Portuguesa 
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Pelo qual, passa como dignatária, a usufruir de todos os privilégios decorrentes desta alta 

investidura, que agora lhe é deferida, bem como de no presente e no futuro, todos os seus Sócios  

saibam que este diploma lhe é conferido pelo muito que merece, no conceito desta ACADEMIA e 

gratidão de todos os seus membros pelo seu empenho de manter vivo os valores e espírito de 

Camaradagem de todos os Especialistas. 

Porto, 01 de março de 2019 

14. GENERAL JOAQUIM BORREGO TOMOU POSSE COM C.E.M.F.A. 

O Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas, Marcelo Rebelo de 

Sousa, empossou o General Piloto Aviador Joaquim Manuel Nunes Borrego como Chefe do 

Estado-Maior da Força Aérea (C.E.M.F.A.). 

Na cerimónia, que decorreu no passado dia 26 de fevereiro no Palácio de Belém, em Lisboa, 

estiveram presentes o Primeiro-Ministro, António Costa, o ministro da Defesa Nacional, João 

Gomes Cravinho, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e o presidente do 

Supremo Tribunal Administrativo, Vítor Gomes. 

A tomada de posse contou ainda com a presença dos ex-CEMFA, Generais Manuel Teixeira Rolo, 

Conceição Silva, Aleixo Corbal, Taveira Martins, Luís Araújo e José Pinheiro, bem como com a 

Estrutura Superior, oficiais e sargentos da Força Aérea. 

A Associação de Especialistas da Força Aérea fez representar ao mais alto nível através do 

Presidente Nacional, Paulo Castro, e do Presidente Nacional Adjunto, Artur Alves da Silva. 

15. SÓCIOS EM ASSEMBLEIA GERAL E APROVARAM GESTÃO DE 2018 

Decorreu no passado dia 9 de março a Assembleia Geral da Associação de Especialistas da Força 

Aérea que teve lugar na sede nacional, na cidade do Porto. 

Da ordem de trabalhos constava: 

1. Leitura, discussão e aprovação da ata da Assembleia Geral anterior. 

2. Apresentação, discussão e aprovação do Relatório e Contas, bem como Parecer do Conselho 

Fiscal, referente ao exercício do ano de 2018. 

3. Proclamação de sócio honorário de acordo com proposta da Direção Nacional. 

4. O nosso futuro associativo. 

5. Trinta minutos para abordagem e discussão de assuntos de interesse para a nossa Associação. 
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À hora regulamentar o Presidente da Mesa da Assembleia Geral deu início aos trabalhos onde 

se pode verificar uma adesão de associados muito relevante em função de anos anteriores. 

 A ata da assembleia anterior foi aprovada por unanimidade passando-se à discussão do 

relatório e Contas da Direção Nacional e Parecer do Conselho Fiscal. Depois de devidamente 

apresentado por parte da Direção Nacional foram suscitadas algumas questões por parte dos  

associados que obtiveram o devido esclarecimento. O documento foi posto à votação tendo sido 

aprovado por unanimidade e aclamação. Por proposta do Conselho Fiscal e em que toda a 

assembleia aderiu foi, cumulativamente, aprovado um voto de louvor à Direção Nacional pelo 

desempenho conseguido no ano civil de 2018. Evidentemente que este voto de louvor foi 

extensivo a todas as estruturas da nossa Associação, sem as quais tal desiderato não teria sido 

possível. 

Seguidamente foi colocada á votação uma proposta da Direção nacional que consistia em: “De 

acordo com o Regulamento Interno, no seu Art.º 8º, N.º 3, onde refere ser, também, 

competência da Direção Nacional a propositura de sócios honorários, vimos assim, propor à 

Digníssima Assembleia Geral que proclame como Sócio Honorário Sua Excelência o General 

Piloto Aviador Joaquim Manuel Nunes Borrego , Digníssimo Chefe de Estado Maior da Força 

Aérea Portuguesa. 

Esta proposta baseia-se num espírito de tradição, devida aos Chefe de Estado Maior da Força 

Aérea Portuguesa, simbolizando a ligação da nossa Associação à nossa casa-mãe a Força Aérea 

Portuguesa. 

Assim, propomos à Digníssima Assembleia Geral que aprove a presente proposta da Direção 

Nacional.” A proposta foi aprovada por unanimidade e aclamação tornando-se assim Sua 

Excelência o General Joaquim Borrego no décimo segundo Sócio Honorário da nossa Associação. 

 No ponto seguinte foi discutido o assunto premente da nossa Associação que tem a ver com o 

seu futuro em termos etários. Ficou prevalecente na assembleia que o assunto merece de uma 

discussão aprofundada, mas também ficou notório que os associados não estarão disponíveis 

para que do nosso “naming” seja retirada a palavra “Especialista”, nem abrir admissões a quem 

não foi Especialista: Talvez que o importante será definir quem é ou pode ser Especialista nos 

tempos atuais. 
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16. TRAGÉDIA EM MOÇAMBIQUE 

Todos estamos informados da calamidade com que Moçambique se depara depois da passagem 

do Ciclone Idai onde a pluviosidade e ventos intensos causaram o caos nas províncias de Manica, 

Sofala, Tete e Zambézia deixando um rasto de destruição, morte e carências múltiplas para os 

sobreviventes. 

Todos quantos combatemos em Moçambique não nos esquecemos da beleza da cidade da 

Beira, por onde todos ou quase todos passamos, nem da afabilidade daquele povo irmão que 

neste momento precisa de toda a ajuda para recuperar os mínimos de sobrevivência. 

Nesse sentido a Direção Nacional exorta os nossos associados a aderirem ao movimento de 

solidariedade nacional e internacional. 

Bens ou donativos podem ser canalisados através da Cruz Vermelha Portuguesa – instituição 

idónea – seja em bens alimentares (Delegações), seja em donativos para a conta PT50 0010 0000 

3631 9110 0017 4. 

Ser solidário é o nosso princípio. 

17. O NÚCLEO DE COIMBRA DA AEFA ESTEVE NA FESTA DO QUEIJO 

Mais uma vez a convite do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, 

esteve presente na Festa do Queijo deste ano, um grupo de sócios e familiares do Núcleo de 

Coimbra da AEFA. Cerca de quarenta pessoas. 

A Direção do Núcleo aproveitou a deslocação, para traçar um roteiro turístico, que nos levou ao 

Vale do Rio Alvoco até Vide, com um guia especial o nosso Presidente, que é da zona e nos foi 

descrevendo tudo o que íamos vendo com pormenor. 

Ainda deu para passar pelas instalações e quinta do Presidente Andrade. 

Voltámos à Ponte das Três Entradas, por onde já tínhamos passado, para o almoço convívio. 

Terminado o repasto, seguimos finalmente para a Festa do Queijo, sempre densamente 

povoada por pessoas, vindas quase de todo o país. Pelo meio da tarde, lá estávamos, na 

degustação das especialidades gastronómicas da zona. Não podíamos perder muito tempo, pois 

tínhamos visita marcada para o Museu de Azeite. Foi muito interessante apreciar, como é que 

o azeite se foi produzindo através dos tempos. 
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18. DIREÇÃO NACIONAL APRESENTOU CUMPRIMENTOS AO NOVO C. E. M. F. A. 

No passado dia 26 de março o novo Chefe de Estado Maior da Força Aérea, General Joaquim 

Borrego, recebeu em audiência a Direção Nacional da Associação de Especialistas da Força Aérea 

para apresentação de cumprimentos. 

A Direção Nacional aproveitou o ensejo para apresentar uma visão geral do estado da nossa 

Associação tendo igualmente abordados alguns assuntos que visam o futuro da nossa 

Associação a médio e curto prazo. 

Da parte do Senhor General C. E. M. F. A. recebemos os maiores encómios sobre o papel 

relevante que a nossa Associação tem tido nos últimos anos, nomeadamente, na colaboração 

que temos tido com o Museu do Ar e que continuará no futuro. Sua Excelência mostrou-se 

perfeitamente identificado com o “espirito do Especialista” e até comovido quando reviveu o 

seu passado de Comandante da Base Aérea N.º 5, Monte Real, e a relevância do Clube de 

Especialistas, “Os pinguins”. 

Conforme aprovado na última Assembleia Geral de 9 de março foi entregue o diploma e símbolo 

de Sócio Honorário da nossa Associação o que muito o sensibilizou. 

19. ENCONTRO DE ESPECIALISTAS NA B. A. 1  

Terá lugar já no próximo sábado, dia 25 de maio, um encontro de Especialistas que há cinquenta 

anos entraram ao serviço na Base Aérea Nº., Sintra, na Granja do Marquês. 

Aqueles que se apresentaram nesta Unidade para prestarem serviço correspondem às primeira, 

segunda e terceira recrutas de 1968. 

O encontro está agendado para as 10H30, junto à porta de armas, ao que se seguirá uma visita 

à Unidade e ao Museu do Ar. A AEFA colaborou nesta iniciativa. 

20. ENCONTRO NACIONAL SOB O SIGNO DE “ QUE PARA OUTROS VIVAM” 

Pela quadragésima segunda vez a Associação de Especialistas da Força Aérea reuniu-se a nível 

nacional no seu encontro anual, comemorativo do seu 42º aniversário que ocorreu a 27 de 

março, tendo o evento sido realizado no dia 30 do mesmo mês na Base Aérea N.º 6, sita no 

Montijo. 

Para esta opção duas realidades estiveram em presença na tomada de decisão da Direção 

Nacional aquando da escolha do local: a possível desativação da B. A. 6 a curto prazo e  
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homenagem à Esquadra 751 que constitui a frente, popularmente, mais visível da nossa Força 

Aérea. 

E, perante este desafio, os Especialistas souberam dizer presente e compareceram num número 

inimaginável face a anos anteriores: 723. Vieram de Norte a Sul, do Centro e também dos Açores. 

Estavam reunidas todas as condições para uma jornada de convívio ímpar onde as presenças 

iam desde o incorporado em 1950 atá ao incorporado em 2010. 

Mas, vamos por partes. Que se justifica. 

Com um céu a fazer desconstruir todas a teorias do mais otimista dos meteorologistas, a chuva 

apenas deu a sua bênção e foi-se. 

Á chegada do Senhor Tenente General José Mata, em representação de Sua Excelência o Chefe 

de Estado Maior da Força Aérea Portuguesa, General Joaquim Borrego, ouviu-se o hino da Força 

Aérea Portuguesa seguido da Marcha do Especialista cujas músicas enterneceram o ambiente e 

nos motivaram para o grande objetivo que nos reunia: conviver, matar saudades e dizermos que 

somos Especialistas da Força Aérea. 

 O Capelão Tenente Coronel Capelão Jorge Almeida, conjuntamente com o quarteto da banda 

de Música da Força aérea Portuguesa fizeram-nos recordar todos quantos, que eram nossos, já 

partiram. De seguida a Direção Nacional depôs uma coroa de flores em memória dos nossos 

heróis. 

Seguiu-se-lhe, no uso da palavra, o Presidente da Direção Nacional, Paulo Castro, que após um 

agradecimento a todos os presentes deu um destaque enfático aos dirigentes dos nossos 

Núcleos já que, apesar de toda a coordenação da Direção Nacional, foram eles os motores de 

tanta galvanização dos associados. Focou o facto de se estar sob a contingência de um plano B 

e de os recursos humanos na Força Aérea serem completamente dispares daqueles que nós,  

outrora, constatamos. “Por vezes acusam-nos de falta de imaginação quando repetimos a 

mesma base. A realidade é outra”, disse. 

Como vem sendo norma desta atual equipa diretiva foram entregues os prémios que consagram 

o melhor Núcleo do Amo e o melhor Especialista. Talvez que o melhor se encontre desadequado. 

O que pretende a Direção Nacional é homenagear aqueles que mais se dedicam e trabalham em 

prol do nosso objetivo comum; dignificarmos o Especialista. E aqui o Núcleo do Alentejo, nos 

parâmetros considerados foi considerado o Núcleo de 2018 tendo recebido o respetivo galardão 

o seu Presidente José Rojão. Eduardo Santos, pelo seu apego ao voluntariado e á nossa  
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Associação foi homenageado como o mais dedicado de 2018, pelo recebeu, igualmente, a 

devida menção. Seguiu-se uma curta intervenção do Tenente General José Mata que num breve 

improviso nos disse, entre outras coisas, aquilo que nos Honra: “Vocês têm história e têm 

memória”. Obrigado nosso General, é verdade. 

Seguiu-se a homenagem à Esquadra 751. Mas a placa onde se podia ler: 

“No seu 42º Encontro Anual Nacional a Associação de Especialistas da Força Aérea tem a sublime 

honra de render os seus maiores preitos a todos quantos, desde 1978, serviram e servem a 

Esquadra 751 sob a determinação do lema:” Para que outros vivam”. 

Depois a ansiosamente esperada chamada por anos feita pelo Presidente da Direção Nacional. 

Em respeito e em memória iniciou a chamada por ano em 1939, data da incorporação do nosso 

mais velho e também já ido, o Cabo Lemos. Mas quem respondeu primeiro foi “apenas” de 1950 

Artur Lemos, do Núcleo de Aveiro. A habitual brincadeira, os habituais afrontas aos maçaricos 

(coisa de que ninguém se pode vangloriar) até que, finalmente, lá veio o maçarico dos maçaricos 

de 2010. Sê bem-vindo e volta sempre. 

21. O NOSSO MAIS PROFUNDO PESAR 

É com elevado e sentido pesar que a Direção Nacional da Associação de Especialistas da Força 

Aérea comunicou o falecimento do Presidente do Núcleo de Coimbra, José Andrade. O Zeca 

Andrade faleceu ao final da manhã de um domingo vítima de acidente agrícola ao fazer aquilo 

que ele amava na sua Quinta; agricultura. 

Aos familiares e amigos, em nome da Direção Nacional e de todos os associados, os nossos mais 

sentidos pêsames. 

22. 70º ANIVERSÁRIO DA O.T.A.N. 

Realizou-se no passado dia 4 de abril a comemoração da assinatura da constituição da 

Organização do Tratado do Atlântico Norte que decorreu no mesmo dia do ano de 1949, na 

cidade americana de Washington. 

O Tratado do Atlântico Norte é o tratado que deu origem à OTAN (NATO), assinado em 

Washington, a 4 de abril de 1949.  

A convite do Chefe de Estado Maior General das Forças Armadas a Associação de Especialistas 

da Força Aérea esteve representada nas comemorações, que decorreram em Belém, através do 

Presidente Nacional Adjunto Artur Alves da Silva. 
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23. NÚCLEO DO ALGARVE NA INAUGURAÇÃO DO MONUMENTO AOS COMBATENTES 

EM VILA DO BISPO 

No passado dia 9 de abril, Dia do Combatente, foi inaugurado, em Vila do Bispo, um Monumento 

em Homenagem aos Combatentes, numa cerimónia presidida pelo presidente da Câmara 

Municipal de Vila do Bispo, Adelino Soares. 

Nesta cerimónia discursaram ainda o presidente da Liga dos Combatentes, Tenente General 

Joaquim Chito Rodrigues, o vice-cônsul Britânico, no Algarve, Sr. Clive Jewell, o embaixador da 

Austrália em Portugal, Sr. Peter Rayner e o presidente da Associação dos Ex-Combatentes do 

Concelho de Vila do Bispo, Sr. Bernardino Martins. 

Com este monumento, a autarquia pretende homenagear todos os Militares do Concelho 

falecidos na 1.ª Guerra Mundial (1914/1918), na Guerra do Ultramar (1961/1974) e, igualmente, 

os 10 aviadores da Royal Air Force (9 Ingleses e 1 Australiano), falecidos no dia 22 de março de 

1943, na Praia do Tonel, em Sagres, em plena 2.ª Guerra Mundial. Além disso, este monumento 

evocativo constituiu, igualmente, uma homenagem e uma forma de reconhecimento do 

Concelho a todos os Combatentes locais que prestaram o seu serviço a Portugal, na Guiné, 

Angola, Moçambique e no antigo Estado da Índia (Goa, Damão e Diu). 

A convite da autarquia de Vila do Bispo a Direção do Núcleo do Algarve da Associação de 

Especialistas da Força Aérea, através do seu Presidente, Aldemiro Estreia Pires, do Secretário, 

Carlos Manuel Nogueira. e do Tesoureiro. António Cabrita Guerreiro fizeram-se representar 

levando consigo a Bandeiro do Núcleo do Algarve. 

24. NÚCLEO DO PORTO PRESENTE NO DIA DO COMBATENTE NA INVICTA 

No passado dia 12 de abril, a convite do Núcleo do Porto da Liga dos Combatentes, a Direção do 

Núcleo do Porto da Associação de Especialistas da Força Aérea fez-se representar no Dia do 

Combatente que teve lugar na Praça Carlos Alberto, na cidade do Porto. 

 Na presença das mais altas entidades portuenses o Núcleo do Porto fez a deposição de uma 

coroa de flores no monumento alusivo ao Soldado Desconhecido. 

Presentes, ainda, diversos Núcleos da Liga dos Combatentes, bem como uma representação da 

Associação de Fuzileiros. 

 

 



 
 

DIREÇÃO NACIONAL 

19 
 

 

25. AEFA NO DIA DO A. M. 1 

Realizou-se no passado dia 17 de abril o dia da Unidade do Aeródromo de Manobra N. 1, em 

Maceda, Ovar. 

A cerimónia foi presidida por Sua Excelência o Vice-Chefe de Estado Maior da Força Aérea, 

Tenente General José Mata acompanhado por altas patentes militares.  

O Comandante da Unidade, Coronel José Nogueira, deu as boas vindas aos convidados e durante 

uma intervenção de fundo fez o relato da atividade realizada pela Unidade no último ano. 

Foram entregues diversas condecorações a militares que se distinguiram no exercício das suas 

funções 

Recordados os mortos e após a rendição do Porta-Estandarte Nacional e Porta-Estandarte da 

Unidade deu-se por encerrada a cerimónia a que seguiu um almoço convívio entre as 

personalidades convidadas e o pessoal do Aeródromo de Manobra N.º 1 

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

Paulo Castro, agradece uma vez mais a atenção dispensada pelo Comando do A. M. 1. 

26. NÚCLEO DO ALENTEJO DA A.E.F.A. NAS CERIMÓNIAS DO 25 DE ABRIL 

A convite do Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo, o Núcleo 

do Alentejo da Associação de Especialistas da Força Aérea marcou presença nas comemorações 

do 25 de Abril e na cerimónia militar de homenagem aos Combatentes da Guerra do Ultramar 

organizada por este Município e pelo Núcleo de Beja da Liga dos Combatentes e do Regimento 

de Infantaria nº 1 de Beja. 

Também camaradas Especialistas do nosso Núcleo do Alentejo da AEFA, residentes em Elvas, 

marcaram presença nas comemorações do 25 de Abril junto ao monumento dos Combatentes 

do Ultramar em Elvas. 

27. NÚCLEO DE SETÚBAL COMEMOROU ANIVERSÁRIO NO MUSEU DO AR 

Iniciaram-se no passado dia 27 de abril as Comemorações do 34º aniversário da fundação do 

Núcleo de Setúbal que, como é sabido foi fundado a 25 de maio de 1985 e foram fundadores os 

nossos associados Adelino Mósca, João Abreu (que já nos deixou) e Fernando Lopes. 

Iniciamos estas comemorações com uma visita ao Museu do Ar, em Sintra, num grupo de vinte 

associados e alguns familiares, foi um dia bem passado (opinião generalizada). Na visita fomos 

integrados (a nosso pedido) no grupo de Voluntários da Associação de Especialista da Força  
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Aérea que presta serviço no Museu do Ar e que fazia uma visita aos lugares menos visitados, 

Palácio, Capela, Aqueduto e Miradouro, e depois o Museu. Foi nossa guia a Capitão Luísa Abreu 

a quem agradecemos a simpatia e disponibilidade. 

28. ‘100 ANOS AERONÁUTICA MILITAR - FORÇA AÉREA PORTUGUESA EM ALVERCA” 

A Comissão Histórico-Cultural da Força Aérea lançou, a 7 de maio, a obra ‘100 Anos Aeronáutica 

Militar - Força Aérea Portuguesa em Alverca”. A cerimónia decorreu no Auditório General Lemos 

Ferreira, no Estado-Maior da Força Aérea e contou com a presença de muitos oficiais e antigos 

Chefes de Estado Maior. 

 A Associação de Especialistas foi convidada para o evento e fez-se representar pelo Presidente 

Nacional Adjunto, Artur Alves da Silva. 

29. NOITE DOS MUSEUS 2019 

O Museu do Ar esteve em festa no passado sábado 18 de maio. 

Durante o dia, além da habitual exposição de aeronaves, os visitantes puderam visitar o interior 

de algumas destas, o que acontece apenas em ocasiões especiais, guiados pelo pessoal do 

Museu, cadetes da Academia da Força Aérea e por voluntários de algumas organizações 

parceiras do Museu do Ar, onde se incluem os voluntários da Associação de Especialistas da 

Força Aérea. Houve ainda atividade aérea e visitas à Academia da Força Aérea e a áreas 

operacionais. 

À noite, decorreram diversas atividades, com atuações musicais e de dança e também os sempre 

aguardados sorteios para batismos de voo. 

O “stand” da AEFA foi, como habitualmente, um interessante ponto de encontro para vários 

Especialistas e não só, havendo sempre a oportunidade de fazer mais um sócio. 

Como anteriormente referido, uma equipa da AEFA apoiou o Museu do Ar nesta Noite dos 

Museus. A equipa, composta por alguns dos habituais voluntários no apoio ao Museu e por 

alguns elementos da Direção Nacional, foi liderada pelo Presidente Nacional Adjunto Artur Alves 

da Silva. 

30. NÚCLEO DO ALENTEJO DA AEFA NA BA11 ABERTA AO PÚBLICO 

A A.E.F.A. - Associação de Especialistas da Força Aérea, através do seu Núcleo do Alentejo 

marcou presença no Dia da Base Aberta da BA11-Beja no passado sábado dia 25 de maio. 
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Agradecimentos desde já ao Exmo. Senhor Comandante Coronel Piloto Aviador Fernando Costa 

pela forma tão familiar como nos recebeu e com a cedência de um nobre espaço no Hangar 

destinado à exposição das diversas estruturas da FAP e seus Grupos Operacionais, bem assim 

com o excelente almoço carregador de energias para a segunda parte da jornada. 

Houve ainda oportunidade de alguns Zés Especialistas matarem saudades de um voo, desta vez 

a bordo do bimotor turbo hélice C-295, oferta do Comando da Base. 

31. NÚCLEO DE SETÚBAL DA AEFA CELEBROU 34 ANOS NA BA6, MONTIJO 

No passado dia 25 de maio o Núcleo de Setúbal da Associação de Especialistas da Força Aérea 

reuniu um grupo de sócios, familiares e convidados na Base Aérea nº6, Montijo, no âmbito das 

comemorações do seu 34º aniversário. 

Com ponto de encontro à porta de armas da unidade, após a fotografia de grupo junto ao 

monumento com o FIAT G/91 e que na sua base homenageia os pilotos falecidos aos comandos 

desta aeronave com os respetivos nomes e datas encimados pela frase “E aqueles que por obras 

valerosas se vão da lei da morte libertando”, o grupo “descolou” com destino à Esquadra 501 

“Bisontes”. 

 Chegando ao final da manhã, tornava-se necessário ajustar o rumo para a Casa Branca onde iria 

decorrer o almoço de confraternização. 

Contando com a presença dos convidados, o Vereador da Câmara Municipal de Setúbal Rui 

Oliveira, do Vogal da Junta de Freguesia de São Sebastião Jerónimo Conceição e do General 

Piloto Aviador Alfredo Cruz o almoço decorreu muito bem e em sã e fraterna camaradagem 

onde se foram desfiando memórias dos gloriosos tempos passados na nossa Força Aérea  

Portuguesa. Apesar dos muitos afazeres, no final do almoço, o Comandante da BA6 Coronel 

Piloto Aviador Luís Graça deu-nos a honra da sua presença, sempre incansável na atenção a 

todos. 

Antes das despedidas, procedeu-se ao tradicional corte do bolo comemorativo tendo o 

presidente do núcleo Joaquim Condeço proferido algumas palavras de agradecimento pelas 

presenças de todos e de celebração deste aniversário e o Sr. Rui Oliveira, da Câmara Municipal 

de Setúbal, procedido à entrega de uma lembrança ao Núcleo de Setúbal. 
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32. LEITÃO E CHAMPANHE É NO MINHO. 

 O Núcleo do Minho tem tido a capacidade de gerar eventos que “agarram” os associados. 

Depois do efeito “Rauliana” é a vez do efeito leitão com champanhe. 

E, prova disso, é que no passado dia 18 de maio os associados do Núcleo do Minho da Associação 

de Especialistas da Força Aérea reuniram-se na Taverna do Doutor, situada no Monte Fralães, 

nos arredores de Barcelos, para degustarem o já famoso leitão local acompanhado de um 

fresquíssimo champanhe. 

 Estamos em crer que a quantidade de leitão conseguiu ser superior à do champanhe por muito 

que este fosse. E foi. 

Mais de quatro dezenas foram testemunhas deste evento que arrastou associados de outros 

Núcleos que já entenderam que vale a pena deixar pousar a vista sobre aquela paisagem 

maravilhosa que nos oferece o Monte Fralães, numa zona rural que, olha para o mesmo mundo 

e espreita o urbano. Mas, caso não fosse a paisagem, o convívio e os petiscos, também, 

naturalmente fariam a diferença. 

A Direção Nacional fez-se representar pelo Vice-presidente nacional, Manuel Teixeira Gomes. 

 Está de parabéns o Núcleo do Minho por mais esta iniciativa que, certamente, terá continuidade 

já no próximo ano. 

33. AEFA PRESENTE NO XXVI ENCONTRO DE HOMENAGEM AOS COMBATENTES 

Decorreu no dia 10 de Junho de 2019 a Homenagem Nacional aos Combatentes, no Monumento 

aos Combatentes do Ultramar, junto ao Forte do Bom Sucesso em Belém, Lisboa. 

Conforme refere a Comissão Executiva para a Homenagem Nacional aos Combatentes, estas 

cerimónias têm por objetivo prestar homenagem a todos aqueles que combateram e combatem 

em defesa dos valores e da perenidade da Nação Portuguesa. 

A Associação de Especialistas da Força Aérea esteve representada nesta homenagem através do 

Presidente Nacional Adjunto, Artur Alves da Silva e dos Vice-presidentes Nacionais, Jorge Couto 

e João Carlos Silva, do Presidente e do Tesoureiro do Núcleo de Lisboa, respetivamente José 

Sousa e Manuel Faustino e por vários associados que quiseram dizer presente nas cerimónias, 

como é, aliás, habitual. 

Depois dos preparativos no local destinado a este encontro, de acordo com o programa, as 

cerimónias tiveram início com a cerimónia litúrgica na Igreja de Santa Maria, nos Jerónimos,  
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onde marcaram presença os dirigentes nacionais da AEFA com o seu Guião, seguindo-se a 

cerimónia junto ao Monumento aos Combatentes onde decorreram as diversas alocuções, 

deposição de coroas de flores e o desfile final pelas lápides, imediatamente antecedido pela 

passagem baixa de um Alouette III da Esquadra 552 que largou algumas flores sobre a multidão 

presente. Aqui, o Presidente Nacional Adjunto, Artur Alves da Silva, esteve na tribuna destinada 

aos convidados de honra e o Vice-presidente Nacional João Carlos Silva na parada e no desfile  

pelas lápides transportando o Guião da AEFA. No jardim fronteiro ao Monumento juntaram-se 

com a multidão presente os restantes dirigentes e associados da AEFA. 

 Esta iniciativa promovida pela Comissão Executiva para a Homenagem Nacional aos 

Combatentes não decorreu da melhor forma a que obriga o protocolo. 

Recorde-se que a nossa Associação é promotora do Monumento ao Combatente, é uma das 

mais antigas Associações no país de antigos militares, logo também de antigos combatentes. 

Tudo isto foi posto em causa levando mesmo a que a nossa Associação não tivesse sido chamada 

para a deposição da coroa de flores em memória dos nossos antigos camaradas 

No imediato apresentamos a nossa insatisfação que mereceu por parte da Comissão Executiva 

para a Homenagem Nacional aos Combatentes a seguinte resposta: 
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34. HOMENAGEM AOS CAPACETES AZUIS DAS NAÇÕES UNIDAS 

No passado dia 29 de maio comemorou-se o Dia Internacional do Capacete Azul da Organização 

das Nações Unidas, foram homenageados numa cerimónia militar todas as mulheres e homens 

portugueses, militares e polícias, que ao serviço da ONU integraram missões para restaurar e 

manter a paz em zonas de conflito. 

As Forças em parada que compuseram esta cerimónia incluíram militares dos três ramos das 

Forças Armadas, bem como militares da GNR e agentes da PSP. 

O evento teve lugar junto ao Forte do Bom Sucesso, em Belém, e foi presidido pelo Presidente 

da República e Comandante Supremo das Forças Armadas, Professor Doutor Marcelo Rebelo de 

Sousa. 
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Esta cerimónia relembrou e homenageou igualmente todos aqueles que deram a sua vida ao 

serviço da paz nestas missões. 

 A convite do Chefe de Estado Maior General das Forças Armadas a Associação de Especialistas 

da Força Aérea fez-se representar pelo Presidente Nacional Adjunto, Artur Alves da Silva. 

35. NÚCLEO DO ALENTEJO - CONVÍVIO DE PRIMAVERA NO ALQUEVA 

Foi em ambiente de salutar camaradagem que no passado dia 16 de junho o Núcleo do Alentejo 

da Associação de Especialistas da Força Aérea Portuguesa confraternizou em mais um convívio 

onde participaram Especialistas e familiares num total de mais de meia centena de convivas. 

Congratulamo-nos com a presença do Presidente-Adjunto da AEFA Alves da Silva, bem assim 

com a do Presidente do Núcleo de Lisboa José Sousa, e também com a do Proprietário do 

"Restaurante A Fragata" de Évora, o anfitrião das nossas reuniões na cidade de "Diana", amigo 

Francisco. 

 Depois de um belo passeio turístico pela Barragem do Alqueva, fomos excelentemente 

recebidos para um suculento almoço de Bacalhau no Forno e de Lombo de Porco Preto no 

Restaurante "O Aficionado" na Aldeia da Amieira. Para terminar o convívio e dado o adiantado 

da hora, ainda fizemos uma ligeira visita ao Museu do Medronho em Alqueva onde ainda houve 

tempo para continuar a relembrar os anos da juventude passados na nossa FAP e degustar 

alguns dos preciosos néctares produzidos nesta Zona de excelência, o Alentejo. 

36. NÚCLEO DE SETÚBAL DA AEFA NO 66º ANIVERSÁRIO DA BASE AÉREA Nº6 

A Base Aérea N.º 6 (BA6), no Montijo, assinalou o seu 66.º aniversário, no dia 19 de junho. 

O Núcleo de Setúbal da Associação de Especialistas da Força Aérea esteve representado nestas 

cerimónias, através do seu Presidente Joaquim Condeço Marques, a convite do Comandante do 

Comando Aéreo e do Comandante da BA6. 

O dia começou com a cerimónia de hastear da bandeira portuguesa e da Força Aérea, seguida 

de uma missa. 

A cerimónia militar foi presidida pelo Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, General Joaquim 

Borrego, e contou com a presença de altas entidades militares e civis. 

Além da alocução do Comandante da BA6, Coronel Piloto Aviador Luís Miguel Gomes Graça, teve 

lugar uma homenagem aos mortos da Força Aérea, a imposição de condecorações a militares e 

a entrega de pergaminhos dos 25 anos de serviço a funcionários civis da Unidade. 
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37. CONVÍVIO TRANSMONTANO 

Por iniciativa do Núcleo de Trás-os-Montes da Associação de Especialistas da Força Aérea 

realizou-se no passado dia 22 de junho o convívio dos seus associados “comemorativo” do 

solstício de Verão. 

Assim as hostilidades foram abertas no Cantinho da Alice, na estrada de Sabrosa, ali bem perto 

do aeródromo local e marcaram presença quatro dezenas de comensais disponíveis para a luta 

com um bacalhau à lagareiro (bem regado com o azeite local) e umas travessas de leitão à moda 

da Bairrada que não deixou ninguém indiferente. E, naturalmente que regado (muito bem 

regado) com o vinho da região. 

Entre pratos e mesmo antes e depois cada um lá ia contando a sua história de guerra história 

essa que geralmente era comum a todos. 

Uma tarde excelentemente passada com a vantagem de termos, mesmo de frente, uma 

paisagem fantástica como é a da Serra do Alvão. 

Parabéns á Direção do Núcleo de Trás-os-Montes por mais esta excelente iniciativa. 

38. A FESTA DA SARDINHA FOI EM SETÚBAL 

Cumprindo uma já longa tradição, o Núcleo de Setúbal da Associação de Especialistas da Força 

Aérea realizou a Festa da Sardinha no passado dia 29 de junho de 2019. Ao evento responderam 

presente um número significativo de associados e familiares que se reuniram na sede do Núcleo, 

aquela que muitos apelidam de "Clube de Especialistas" tal é o ambiente físico e a mística que 

ali se vive, fazendo lembrar tempos passados ao serviço da "nossa" Força Aérea Portuguesa. 

Como sempre, no exterior da sede sita na Praceta dos Especialistas da Força Aérea Portuguesa, 

“sobrevoados” pelo imponente Fiat G-91 R3, os assadores de serviço não deram os seus créditos 

por mãos alheias e serviram umas magníficas sardinhas aos convivas presentes. 

Um excelente almoço de convívio em sã e fraterna camaradagem como é apanágio dos 

Especialistas. 

Parabéns aos dirigentes do Núcleo pela organização e aos seus associados que puderam marcar 

presença por mais este excelente evento. 
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39. MENSAGEM DA DIREÇÃO NACIONAL - 67º ANIVERSÁRIO DA F.A.P. 

A 1 de julho de 2019 perfizeram-se sessenta e sete anos que a Força Aérea Portuguesa se tornou 

ramo independente das Forças Armadas tendo nessa mesma data aceitado honrar e preservar 

a honra e glória das Armas absorvidas como foram a Aviação Militar e a Aviação Naval. 

 

MENSAGEM 

 

Neste dia 1 de julho de 2019 perfazem sessenta e sete anos que a Força Aérea Portuguesa se 

tornou ramo independente das Forças Armadas tendo nessa mesma data aceitado honrar e 

preservar a honra e glória das Armas absorvidas como foram a Aviação Militar e a Aviação 

Naval. 

Volvidos que são estes anos a Força Aérea Portuguesa não só honrou e glorificou essas Armas 

como conseguiu alcandorar-se a um patamar superior de honra, espírito de missão, dedicação, 

além de criar uma comunidade muito “sui generis” que a ela muitos se honra de pertencer. 

A Força Aérea Portuguesa constitui para os portugueses uma instituição fiável, disponível, 

solidária à mínima solicitação. 

Os portugueses revêm-se no trabalho e nas missões que a Força Aérea desempenha sempre com 

o sucesso que lhe é peculiar. 

A Associação de Especialistas da Força Aérea, consubstanciada nos seus associados, sente-se 

honrada e orgulhosa de ter contribuído para que a Força Aérea Portuguesa seja o ramo de 

eleição, fiabilidade e consistência com que se nos apresenta nos dias de hoje. 

Neste dia, na pessoa de Sua Excelência o Chefe de Estado Maior da Força Aérea, a Associação de 

Especialistas da Força Aérea, apresenta os mais efusivos parabéns, extensíveis a todos os oficiais, 

sargentos, praças e civis que a servem e serviram. 

40. A. E. F. A. ENVOLVIDA NO 67º ANIVERSÁRIO DA FORÇA AÉREA 

A cidade de Viseu foi palco das cerimónias alusivas ao 67º aniversário da Força Aérea portuguesa 

enquanto ramo independente das Forças Armadas. 

Foi na cidade de Viriato que se concentraram os meios mais apelativos da Força Aérea para 

demonstrar a sua capacidade operacional e as novas tecnologias que tem so seu dispor com o 

intuito primeiro de servir Portugal e os Portugueses. 
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A convite da Força Aérea Portuguesa a Associação de Especialistas da Força Aérea esteve 

presente na exposição estática com o seu stand alusivo aos princípios e valores que orientam a 

nossa Associação emanação dos princípios do Especialista. Tal desiderato foi possível graças ao 

inefável apoio do nosso Núcleo de Viseu que assegurou a permanência no stand durante o 

período de abertura ao (muito) público. 

Propositadamente para a exposição de Viseu a Direção Nacional mandou fazer três fardas que 

muito dizem a muitos dos Especialistas como sejam: a farda amarela Nº 1, a farda amarela das 

Campanhas de África (calções) e a farda cinzenta. Todo este fardamento foi executado de acordo 

com os respetivos R. U. F. A. Este equipamento após a exposição de Viseu será exposto no nosso 

stand permanente no Museu do Ar procedendo-se a um refrescamento do visual actual. 

 O nosso stand recebeu inúmeras vistas, quer de antigos Especialistas, quer de diversas 

entidades oficias. 

 Como foi o caso de Excelentíssimo Senhor Ministro da Defesa Nacional, Dr. João Gomes 

Cravinho, e do Chefe de Estado Maior da Força da Força Aérea, General Joaquim Borrego além 

de muitas outras individualidades civis e militares. 

Nos restantes eventos alusivos ao aniversário da F. A. P. a nossa Associação fez-se representar 

pelo Presidente Nacional Adjunto, Artur Alves da Silva, nomeadamente na missa de sufrágio 

pelos militares e antigos militares da Força Aérea Portuguesa, na Cerimónia Comemorativa do 

67º aniversário o no concerto de oficial que decorreu no teatro Viriato. 

41.  NÚCLEO DE COIMBRA, A SERRA DO CARVALHO E A PRESENÇA DO C. E. M. F. A.  

No passado dia 7 do mês de julho o Núcleo de Coimbra da Associação de Especialistas da Força 

Aérea levou a cabo mais um encontro na Serra do Carvalho como testemunho de solidariedade 

para com os oito pilotos ali acidentados no ano de 1955, por ocasião do terceiro aniversário da 

Força Aérea Portuguesa. 

Conforme é do conhecimento geral trata-se de um evento que abarca não só os associados do 

Núcleo de Coimbra, como também, a população do lugar do Carvalho, em Vila Nova de Poiares, 

entidades militares e autarcas do concelho de Vila Nova de Poiares. 

A presidência coube a Sua Excelência o Chefe de Estado Maior da Força Aérea Portuguesa, 

General Joaquim Borrego, que aceito o convite que lhe foi formulado pela Direção Nacional e 

que muito nos honrou. 
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A anteceder o nosso encontro houve lugar à receção de Sua Excelência o CEMFA nos Paços do 

Concelho, cerimónia presidida pelo Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, 

Dr. João Henriques. 

Com a devida vénia citamos o site da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares onde se pode 

ler sobre esta cerimónia: “Deixou ainda um agradecimento à Associação de Especialistas da 

Força Aérea, entidade que, em articulação com a FAP e a Câmara Municipal, tem tido a 

responsabilidade de, ano após ano, apoiar a organização destas celebrações envolvendo muitos 

dos seus associados, referenciando em particular a memória «do nosso amigo José Andrade, 

mais conhecido por Zeca Andrade, responsável pelo Núcleo de Coimbra da Associação de 

Especialistas da Força Aérea», recordando-o como alguém que «nos últimos anos, esteve 

sempre presente na preparação e organização destas cerimónias». 

A convite da Força Aérea Portuguesa a nossa Associação fez-se representar nestes eventos pelo 

Presidente Nacional, Paulo Castro. 

O convívio e a amizade foram a tónica do Encontro 

Terminada a cerimónia litúrgica foi tempo dos nossos associados e convidados se deslocarem 

para as instalações do Centro de Convívio do Carvalho para se alimentarem e conviverem. 

Como atrás foi referenciado aceitou presidir ao almoço Sua Excelência o CEMFA que se 

encontrava ladeado pelo Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, Dr. João 

Henriques e pelo Presidente da Direção Nacional, Paulo Castro. Na mesa de honra estavam, 

também, diversos Oficiais Generais e autarcas locais. 

A abrir Sua Excelência o CEMFA assinou o Livro de Honra da A.E.F.A. onde dirigiu palavras de 

gratidão e amizade pelos Especialistas em Geral e pela nossa Associação em particular. 

 Depois seguiu-se o almoço com uma ementa tipicamente local onde predominava a chanfana 

que, de acordo como Presidente da autarquia é a melhor chanfana do Mundo. Uma excelente 

refeição elaborada pelos associados do Centro de Convívio do Carvalho num evento 

excelentemente trabalhado pela Direção do Núcleo de Coimbra do nossa Associação. 

Presentes cerca de sete dezenas de associados, entre eles sócios dos Núcleos do Minho, Aveiro, 

Porto, Alentejo, Lisboa. 

 A terminar o repasto lugar aos habituais discursos. Iniciou o Presidente Nacional, Paulo Castro, 

que agradeceu a honrosa presença de Sua Excelência o CEMFA, General Joaquim Borrego, assim 

como do Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, Dr. João Henriques, parceiro  
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da nossa Associação neste evento. Depois dirigindo-se a todos os presentes aludiu à razão de 

estarem tantos ali presentes e terem-se constituído em Associação afirmando o facto de sermos 

uma família, já que possuímos valores, identidade e sentido de pertença tão garbosamente 

conseguida na nossa vida na Força Aérea. Fez alusão ao estado de envelhecimento da nossa 

Associação e à dificuldade em conseguir captar elementos mais jovens. A terminar dirigindo-se 

aos dirigentes do Núcleo de Coimbra agradeceu a sua dedicação e o trabalho realizado. Não 

esqueceu o nosso camarada Zeca Andrade pelo papel que assumiu na pacificação da nossa 

Associação em tempos idos e pela confiança que a Direção do Núcleo de Coimbra sempre 

dedicou à atual Direção Nacional. 

 A encerrar o General Joaquim Borrego dirigiu-se a todos os Especialistas mostrando a sua 

gratidão por tudo quanto deram em prol da Força Aérea Portuguesa, já que foram os 

cabouqueiros da enorme instituição que é a Força Aérea. Foram palavras sinceras, de amizade 

e admiração, mas muito dirigida ao facto de, volvidos que são tantos anos, os Especialistas ainda 

continuarem a considerar a Força Aérea como sua. 

Aliás, como disse o Presidente Nacional: “É sempre uma honra e um privilégio podermos 

almoçar com o nosso Chefe.” 

A Direção Nacional fez-se representar neste encontro pelo Presidente Nacional, Paulo Castro, e 

pelos Vice-presidentes nacionais; Felizardo Bandeira, João Carlos Silva, Ana Paula Gomes e Jorge 

Couto. 

Uma palavra de muito agradecimento à Direção do Centro de Convívio do Carvalho na pessoa 

da sua presidente D. Maria do Carmo. 

 Ao Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares um profundo agradecimento pela 

sua amizade e disponibilidade para com a nossa Associação, em geral e para com o Núcleo de 

Coimbra em particular. 

À Direção do Núcleo de Coimbra um agradecimento profundo pelo excelente trabalho que tem 

desenvolvido em prol da nossa Associação e dos Especialistas em geral. 

42. O NOSSO MAIS PROFUNDO PESAR 

É com elevado e sentido pesar que a Direção Nacional comunicou o falecimento do José Manuel 

Torrão Sacramento. 
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O Torrão Sacramento era o sócio nº19 da Associação de Especialistas da Força Aérea, Tesoureiro 

do seu Núcleo de Aveiro, e subdiretor do Jornal “O Especialista” e faleceu durante a tarde do dia 

11 de setembro de 2019. 

Aos familiares e amigos, em nome da Direção Nacional e de todos os associados, os nossos mais 

sentidos pêsames. 

43. REQUALIFICAÇÃO DO NOSSO STAND NO MUSEU DO AR 

A Direção Nacional decidiu proceder à requalificação do nosso stand no Museu do Ar de forma 

a torna-lo mais apelativo e ainda mais marcante. 

 Foram acrescentadas ao espólio quatro fardas de épocas diferentes, mas com destaque para 

duas fardas amarelas das campanhas em África: a farda número um e a de trabalho com calção. 

Igualmente está presente a farda cinzenta e a que lhe sucedeu a farda azul dos anos setenta do 

século passado. 

Foi aproveitada a ocasião do evento do dia da Base Aberta para inaugurar a nova versão do 

nosso stand que ocorreu no passado dia 8 de setembro. 

Assinale-se que a exemplo de anos anteriores a nossa Associação esteve presente com onze 

voluntários no Dia da Base Aberta, na Base Aérea N.º 1, em Sintra, colaborando com a Direção 

do Museu do Ar na orientação e encaminhamento das dezenas de milhares de visitantes. 

Aproveitou-se assim esta ocasião para entregar um novo polo, edição voluntários Museu do Ar, 

aos que semanalmente aí marcam presença no apoio a diversas atividades, como por exemplo, 

nas ações de restauro 

 Uma palavra de satisfação para muitos dos nossos associados que tiveram a disponibilidade de 

visitarem o stand e cumprimentarem os camaradas que ali estavam em serviço. 

E, finalmente, uma palavra de muita gratidão para os onze voluntários que, uma vez mais, se 

disponibilizaram para assegurar a nossa presença especialista e impactar o nosso espírito. 

44. A.E.F.A. NO DIA DE BASE ABERTA EM MONTE REAL  

No dia 15 de setembro de 2019 e respondendo ao convite da Força Aérea Portuguesa, a 

Associação de Especialistas da Força Aérea esteve presente na Base Aérea N.º 5, Monte Real, no 

seu dia de base aberta ao público. 

Nesta base operacional e sempre com o aliciante de se poder contactar de perto com os 

impressionantes F-16 das Esquadras 201 Falcões e 301 Jaguares, assim como com outras  
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aeronaves que fizeram história na Força Aérea Portuguesa, milhares de pessoas aproveitaram a 

oportunidade do programa de bases abertas ao público para contactarem de perto com a 

realidade da nossa F.A.P.  

A A.E.F.A. montou o seu “stand” num dos hangares da base, junto a outras entidades, com uma 

das configurações possíveis e onde se descararam: o pendão da Associação, dois “roll-ups” 

chamando a atenção para alguns dos nosso princípios e dois manequins, um com a farda 

cinzenta e outro com a farda “amarela” das campanhas no ultramar, lembrando uma parte da 

nossa história de Especialistas da Força Aérea. Fomos visitados por muitos interessados sobre o 

que representa a A.E.F.A. e por alguns sócios que ali se deslocaram neste dia. 

Estivemos representados pelo sócio Nélson Almeida, pelo Tesoureiro e pelo Secretário do 

Núcleo de Leiria, respetivamente Fernando Gaio e Júlio Ribeiro e pelos Vice-Presidentes 

Nacionais Jorge Couto e João Carlos Silva.   

45. A.E.F.A. NA APRESENTAÇÃO DO LIVRO DO GENERAL ALFREDO CRUZ 

Realizou-se no passado dia 30 de setembro, nos Instituto Universitário Militar a apresentação 

do livro “100 anos de poder aéreo: A história da aviação militar” da autoria do Tenente-general 

(Ref.) Alfredo Cruz. Esta obra insere-se na Coleção Ares e constitui o seu 27º livro. 

A obra foi apresentada pelo Coronel (Ref.) Carlos Macário no anfiteatro do Instituto tendo 

contado com a presença de muitos amigos do General Cruz. 

A nossa Associação fez-se representar pelo Presidente Adjunto Nacional, Artur Alves da Silva, a 

convite do Comandante do Instituto Universitário Militar, Tenente-general PILAV Manuel Rafael 

Martins. 

46. DIA MUNDIAL DA MÚSICA NO MUSEU DO AR 

Uma vez mais e a exemplo dos anos anteriores a Associação de Especialistas da Força Aérea foi 

solicitada a colaborar, através dos nossos voluntários, com o Museu do Ar por ocasião do Dia da 

Música, no passado dia 5 de outubro. 

Os voluntários da nossa Associação foram destacados para acompanhar e explicar aos visitantes 

a tipologia e características de cada aeronave que se encontrava em exposição estática. 

As centenas de visitantes tiveram assim o ensejo de ouvir de saber feito o que significava e a 

vocação de cada uma daquelas aeronaves. 
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Aos nossos voluntários, que têm sido sujeitos a inúmeras intervenções vai, mais uma vez, uma 

palavra de muito apreço e agradecimento da Direção Nacional. 

Os nossos voluntários consistem na nossa imagem e no nosso querer para com a Força Aérea. 

47. NÚCLEO DO MINHO CONCEDE MAIS ENCANTO À RAULIANA 

Como vem sendo hábito o evento teve lugar na Quinta do Palácio Rauliana, em Ribeirão, Trofa, 

no passado dia 12 de outubro, já considerada a festa regional do Núcleo do Minho que vai na 

sua décima sétima edição. e que contou com uma adesão muito significativa de associados e 

familiares a rondar a centena de pessoas, numa festa com o seu cunho muito próprio e apanágio 

do Núcleo do Minho. 

O evento deste ano decorreu sobre a “égide” do SA 330 (Puma) cuja foto se encontrava no bolo 

de aniversário assim como foram distribuídos os tradicionais pratos alusivos ao encontro e que 

foram ofertados a cada um dos presentes. 

Como é hábito o fator gastronómico não desmereceu, até pelo contrário: qualidade, quantidade 

e apresentação foram os ingredientes com que foram contemplados todos quantos aderiram.  

Durante o evento houve ainda tempo para a habitual chamada por anos feita pelo Presidente 

do Núcleo do Minho, Fernando Loureiro. 

A Direção Nacional assinalou a sua presença através do Vice-presidente Nacional Manuel 

Teixeira Gomes.  

Nas mesas os associados foram conversando sobre as mais diversas peripécias da vida militar e 

fora dela num ambiente de perfeita confraternização. A festa terminou no dia seguinte com o 

habitual caldo verde, mas não sem que antes a Direção do Núcleo, Fernando Loureiro, Rui Sá e 

António Garrido abrissem o bolo comemorativo de mais um encontro regional do Minho. 

O habitual baile que tantos associados atrai voltou a ser um sucesso. 

À Direção Núcleo do Minho os maiores elogios por mais uma excelente organização e pelo forte 

contributo na união da família Especialista. 

48. PARABÉNS À A.F.A.P. 

Decorreram no passado dia 19 de outubro as comemorações do XXXVI aniversário da fundação 

da Associação da Força Aérea Portuguesa (AFAP). 
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O programa do evento consistiu numa conferência subordinada ao tema “A primeira viagem 

aérea em Portugal: Ascensão do Capitão Lunardi em 1974”, proferida pelo Professor Doutor 

Carlos Fiolhais ao que se seguiu um almoço comemorativo. 

O Presidente da AFAP, Major General João Oliveira, convidou o Presidente Nacional da 

Associação de Especialistas da Força Aérea para estar presente, mas este, por razões de ordem 

familiar, não pôde estar presente tendo-se feito representar pelo Vice-presidente Nacional, João 

Carlos Silva. 

Em nome da Direção Nacional, de todas as estruturas da nossa Associação e de todos os nossos 

associados, apresentamos à AFAP na pessoa dos seus dirigentes os nossos parabéns e que o 

futuro seja pleno de sucessos em prol da nossa Força Aérea Portuguesa. 

49. NÚCLEO DO ALENTEJO NA RENDIÇÃO DO COMANDO DA B.A. 11 

A convite de suas Exªs. o Ten. General  Comandante  Aéreo e o Comandante da Base Aérea nº 

11, o Presidente do Núcleo do Alentejo da Associação de Especialistas da Força Aérea esteve 

presente na cerimónia comemorativa do 55.º aniversário e rendição de comando da Base Aérea 

N.º 11 em Beja, presidida pelo Chefe de Estado-Maior da Força Aérea, General Joaquim Borrego, 

realizada na passada sexta-feira dia 25 de Outubro, ocupando assim lugar na Tribuna de Honra. 

Tomou posse como Comandante da BA11, o Sr. Coronel Paulo Costa, substituindo no cargo o Sr. 

Coronel Fernando Costa, que neste dia foi agraciado com a Medalha de Prata de Serviços 

Distintos. 

Além das alocuções a cargo do Chefe de Estado-Maior da Força Aérea e do novo Comandante, 

procedeu-se à rendição do Porta-Estandarte Nacional, Escolta e Porta-Estandarte de Unidade, 

foi realizada uma homenagem aos mortos da Força Aérea e foram impostas condecorações a 

militares. 

A cerimónia terminou com o desfile das Forças em parada e sobrevoo das aeronaves sediadas 

na Unidade.  

50. NÚCLEO DE SETÚBAL DA AEFA PRESENTE EM HOMENAGEM AOS COMBATENTES 

No passado dia 2 de Novembro, dia de Finados, e a convite do Núcleo de Setúbal da Liga dos 

Combatentes, o Núcleo de Setúbal da Associação de Especialistas da Força Aérea marcou 

presença na "Romagem ao Talhão dos Combatentes” no Cemitério de Nª Srª da Piedade em 

Setúbal. 
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O Núcleo fez-se representar pelo Presidente Joaquim Condeço e pelo Secretário Américo Paixão. 

51. CONVÍVIO DE SÃO MARTINHO EM SETÚBAL 

No passado dia 9 de novembro, o Núcleo de Setúbal da Associação de Especialistas da Força 

Aérea realizou o seu habitual convívio de São Martinho. O evento teve lugar na sua sede e 

contou com a participação de cerca 40 sócios, familiares e convidados. 

Com a habitual equipa de assadores de serviço sempre disponível para colaborar com estes 

eventos da AEFA, o menu foi composto por sardinhas escorchadas, entremeadas, febras e 

castanhas, superiormente acompanhado pela tradicional água-pé e pela doçaria oferecida pelas 

Senhoras. 

Além dos sócios e familiares, realça-se a presença da B.A.6 que esteve representada pelo 

Sargento Ajudante António Pita, da Câmara Municipal de Setúbal representada pelo Vereador 

Carlos Rabaçal e da Junta Freguesia de S. Sebastião que se fez representar pelo Jerónimo 

Conceição. 

A Direção Nacional da AEFA esteve representada pelo Presidente Nacional Adjunto Artur Alves 

da Silva e pelo Vice-Presidente Nacional para o Alentejo Manuel Gonçalves. 

Um São Martinho muito animado, como é tradição, com a Sede do núcleo completa. 

Um agradecimento para a presença dos convidados, dos sócios e familiares.  

52. NÚCLEO DO ALGARVE COMEMOROU MAIS UM ANIVERSÁRIO EM FESTA 

O Núcleo do Algarve da Associação de Especialistas da Força Aérea promoveu, uma vez mais, 

um encontro comemorativo do aniversário da fundação do Núcleo mais a Sul do país, no 

passado dia 26 de outubro. 

Desta feita os arredores da cidade de Olhão foram o ambiente escolhido para a confraternização 

que, reuniu mais de oito dezenas de associados num ambiente festivo e de confraternização. 

Além dos associados juntaram-se mais alguns convidados que, de uma ou outra forma, têm 

ajudado o Núcleo do Algarve a prosseguir o seu caminho em termos de actividade associativa. 

O espírito do Especialista mais uma vez marcou presença para além dos bons petiscos com que 

os presentes se banquetearam. 

O Presidente do Núcleo, Aldemiro Estreia, agradeceu as presenças ressalvando a Direção do 

Núcleo tudo ter feito para que os associados se sentissem num grande ambiente. O que viria a 

ser confirmado. 
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Usou igualmente da palavra o Vice-Presidente Nacional António Alves que verbalizou o 

agradecimento à presença dos associados em número tão significativo. Aproveitou o ensejo 

para transmitir uma mensagem de gratidão e admiração pelo trabalho realizado por parte do 

Núcleo oriunda do Presidente da Direção Nacional. 

Aos associados e à Direção do Núcleo do Algarve a Direção Nacional, mais uma vez, agradece o 

trabalho e empenho que tem sido operacionalizado em prol do interesse associativo. 

53. DIA DE FINADOS NA FORÇA AÉREA PORTUGUESA 

Decorreu no dia 04 de novembro, na Igreja da Força Aérea, em São Domingos de Benfica, uma 

missa de sufrágio pelos mortos da instituição militar. 

A missa foi celebrada por D. Rui Valério, Bispo das Forças Armadas e de Segurança, e contou 

com a presença do Chefe de Estado-Maior da Força Aérea, General Joaquim Borrego, entre 

outras entidades militares e civis. 

Durante a cerimónia litúrgica os militares recentemente regressados da República Centro 

Africana procederam à entrega de uma Nossa Senhora do Ar esculpida em pau preto a qual 

entregaram ao General CEMFA que por sua vez a entregou nas mãos do Bispo da Forças Armadas 

e de Segurança D. Rui Valério. 

A convite de sua Excelência o CEMFA a nossa Associação fez-se representar pelo Presidente 

Nacional Adjunto, Artur Alves da Silva. 

54. NÚCLEO DO PORTO SAI DE PORTAS E FAZ MAGUSTO EM AGUIAR DE SOUSA 

O Núcleo do Porto da Associação de Especialistas da Força Aérea retomou uma iniciativa que 

tinha ficado para trás e que tem a ver com o São Martinho. 

No passado dia 9 de novembro os associados dirigiram-se para a quinta da Costa, propriedade 

do nosso associado e fundador “Breytner” (para os amigos!). 

Diga-se em abono da verdade que não foi uma presença massiva dos associados do Núcleo do 

porto, mas foram aqueles que gostam da Associação e preferem o convívio em detrimento do 

isolacionismo. O mau tempo que se fez sentir na manhã desse dia não constitui desculpa até 

porque a inscrições eram prévias. Mas se a manhã esteve tempestuosa o início do convívio 

afastou todas as nuvens mais escuras que poderiam intimidar. 

Um espaço fantástico. Umas entradas de deixar cair o queixo.  

 



 
 

DIREÇÃO NACIONAL 

37 
 

 E, às entradas, já todos estavam de saída… 

Só que ainda havia uma bela rojoada, umas excelentes sobremesas e, como não poderia deixar 

de ser, as boas das castanhas com a bela da jeropiga. 

E faltava o “Breytner” mostrar o seu reportório musical, coisa de destaque. 

Uma tarde magnífica e bem passada onde, também, foi melhor vincado o espírito do Especialista 

e o espírito que preside à nossa Associação. 

 Presente o evento o Presidente Nacional, Paulo Castro, que assumiu a chamada por anos dos 

mais d quatro dezenas de sócios presentes. Iniciou em 1952, data de fundação da FAP. A 

primeira resposta surgiu em 1959. Parou em 1971. Separou os associados em dois grupos. Antes 

e pós 1971. O último a responder foi do ano de 1974. 

 E disse, virando-se para os mais velhos; “Estes mais novos são o espírito fundador da nossa 

Associação. Outros haverá. Mas estes estiveram na génese do espírito fundacional. E fizemo-lo 

porque vocês nos ensinaram o que era e como ser Especialista: “Foram vocês quem nos disse 

que o espírito do Especialista teria, forçosamente, que ser preservado. Se a nossa Associação 

existe há quarenta e dois anos a vós o devemos porque também nos transmitiram o espírito de 

perseverança e resiliência”. 

Verdade que houve quem vertesse lágrimas. 

Depois o convívio sempre agradável e as nuvens negras que se dissiparam. 

Parabéns à Direção do Núcleo do Porto por mais esta iniciativa, fora da caixa, mas que fará inveja 

quando se constar a dimensão humana e a amizade presentes. 

55. S. MARTINHO EM TRÁS-OS-MONTES 

Uma vez mais o Núcleo de Trás-os-Montes realizou o seu almoço regional em modo de São 

Martinho. O evento decorreu em Bragança, no restaurante “O Borralho” e teve lugar no passado 

dia 9 de novembro. 

Das diversas cidades e vilas de Trás-os-Montes, e não só, fizeram-se deslocar quase meia 

centena de convivas que, a exemplo de sempre, não deram por malpassado o tempo que, foi de 

convívio e sobretudo de amizade. 

Uma tarde onde a “estórias” de especialistas proliferaram numa, mais uma, excelente iniciativa 

do nosso Núcleo transmontano. A Direção Nacional agradece o empenho e o labor dos nossos  
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camaradas do Núcleo de Trás-os-Montes por mais esta iniciativa que, em territórios de baixa 

densidade, consegue provar que o nosso espírito de especialistas é coeso. 

56. ARMISTÍCIO, FUNDAÇÃO DA LIGA E FIM DA GUERRA DO ULTRAMAR 

Realizou-se no passado dia 11 de novembro a cerimónia comemorativa da assinatura do 

Armistício, do fim da Guerra do Ultramar e da Fundação da Liga dos Combatentes teve lugar no 

Museu do Combatente/Forte do Bom Sucesso em Belém, em frente ao Monumento aos 

Combatentes do Ultramar, celebrando-se este ano o 101.º Aniversário do fim da Grande Guerra, 

Armistício, o 98.º Aniversário da Fundação da Liga dos Combatentes e o 45.º Aniversário do fim 

da Guerra do Ultramar. 

A cerimónia foi presidida por S. Exa, o Chefe de Estado Maior General das Forças Armadas, 

Almirante Silva Ribeiro e pela Secretária de Estado de Recursos Humanos e Antigos 

Combatentes, Professora Doutora Catarina Sarmento e Castro. 

Entretanto e após a receção pelo Presidente da Liga dos Combatentes ao Chefe do Estado-Maior 

do Exército, General José Nunes da Fonseca, ao Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, General 

Joaquim Nunes Borrego, e ao Vice-Chefe do Estado-Maior da Armada, Vice-almirante Jorge 

Novo Palma, à Secretária de Estado dos Recursos Humanos e Antigos Combatentes e finalmente 

a S. Exa. o Almirante CEMGFA Silva Ribeiro, e após este ter recebido a continência das forças em 

parada e ter sido tocado o Hino Maria da Fonte durante a revista às Forças em Parada, foi 

executada também a salva de 21 tiros pela fragata fundeada no rio e tiveram lugar as alocuções 

do Tenente-general Joaquim Chito Rodrigues, Presidente da Liga dos Combatentes, e da 

Secretária de Estado dos Recursos Humanos e dos Antigos Combatentes, Professora Doutora 

Catarina Sarmento e Castro. 

A convite da Liga dos Combatentes a Associação de Especialistas da Força Aérea fez-se 

representar pelo Presidente Nacional Adjunto, Artur Alves da Silva. 

57. CERIMÓNIA DO ARMISTÍCIO EM SETÚBAL 

 A convite do Núcleo de Setúbal da Liga dos Combatentes o Núcleo de Setúbal da Associação de 

Especialistas da Força Aérea fez-se representar nas Comemorações do Armistício da 1ª Grande 

Guerra, junto ao Monumento dos Mortes da Pátria na Avenida dos Combatentes, em Setúbal. 

O Núcleo representado pelo Presidente Joaquim Condeço depositou um ramo de flores na base 

do Monumento. 
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58. NÚCLEO DO ALENTEJO VISITA ADEGA MAYOR E CENTRO DE CIÊNCIA DO CAFÉ 

Cumpriu-se mais uma etapa do calendário das Atividades do Núcleo do Alentejo da Associação 

de Especialistas da Força Aérea, com a visita à Adega Mayor e ao Centro de Ciência do Café, em 

Campo Maior, que contou com a presença de um grupo de convivas bem animados que 

proporcionaram mais um excelente dia de convívio da nossa grande Família Especialista. 

Contámos com a presença de um camarada Especialista da Força Aérea Espanhola, o Tenente 

Francisco Riolos Vicente-Paco, da Base Aérea de Talavera La Real, de Badajoz, que nos deixou 

convite para retribuição de uma visita à sua Unidade. 

De seguida passámos à terceira fase, um excelente almoço no Restaurante São Pedro, também 

em Campo Maior, a quem desde já igualmente apresentamos os nossos agradecimentos pela 

forma cortês como fomos recebidos e pela excelente cozinha que nos proporcionou. 

Já durante a tarde fomos presenteados com a receção do Exmo. Senhor Comendador Rui 

Nabeiro que nos proporcionou esta visita ao seu prestigiado Grupo. 

A Direção Nacional agradece o empenho e o labor dos nossos camaradas do Núcleo do Alentejo 

por mais esta iniciativa e de realçar que, embora espalhados por uma área bastante razoável, 

consegue reunir e provar a coesão do nosso espírito de especialistas. 

59. ALMOÇO NO 40º ANIVERSÁRIO DO NÚCLEO DE LISBOA DA AEFA 

No passado dia 23 de novembro de 2019, o Núcleo de Lisboa da Associação de Especialistas da 

Força Aérea realizou um almoço de confraternização e de comemoração do seu 40º aniversário. 

Juntaram-se cerca de cem Especialistas para quem o espírito intrínseco não morreu. 

“Rapaziada” de 1952 da fundação da Força Aérea Portuguesa, de 1954, de 1959, dos anos 60, a 

maioria, alguns dos anos 70, um de 1980 e um de 1998 que acompanhava o seu Pai também 

Especialista. 

No início do evento, o Presidente do Núcleo, José Sousa, proferiu algumas umas palavras aos 

sócios presentes e solicitou um minuto de silêncio pelos camaradas que partiram no seu último 

voo o que foi cumprido de forma sentida. 

De seguida deu-se início ao almoço, superiormente servido e bem regado como mandam as 

regras, dando os presentas azo às inúmeras conversas e desfilar de recordações pelos anos 

vividos em sã camaradagem e em tempos muitas vezes difíceis, fazendo lembrar sempre: 
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“Fomos Especialistas na Força Aérea!... Lá, tivemos um «modus vivendi» que caracterizou, 

vincou e prestigiou toda uma classe que muito garbosa, digna e honrosamente soube pertencer 

à Força Aérea Portuguesa, prestigiando-a. ...” 

Terminada a refeição procedeu-se ao corte do bolo de aniversário do Núcleo, tendo sido o 

mesmo partido pelo Especialista mais antigo presente o Vitorino de 1952, e ao respectivo 

brinde. 

Parabéns à organização do Núcleo de Lisboa e a todos os presentes que assim contribuem para 

manter vivo o “Espírito do Especialista”. 

60. NÚCLEO DO PORTO NAS CERIMÓNIAS DO ARMISTÍCIO DA GRANDE GUERRA 

No passado dia 11 de novembro, a convite da Delegação do Liga dos Combatentes do Porto, o 

Núcleo do Porto esteve presente nas cerimónias comemorativas do Armistício da Grande Guerra 

que decorreram na Praça de Carlos Alberto, na cidade do Porto. 

A delegação da Associação de Especialistas da Força Aérea, do Núcleo do Porto, foi composta 

pelo Presidente, Fernando Barbosa, Secretário, José Meireles Antunes, e pelo Tesoureiro, José 

Lúcio Brandão que procederam à deposição de uma coroa deflores no monumento ali sito e em 

homenagem ao Soldado Desconhecido.  

61. ALMOÇO DE NATAL DO NÚCLEO DE COIMBRA DA A.E.F.A. 

Realizou-se no passado dia 7 de dezembro, mais um Almoço de Natal do Núcleo de Coimbra da 

AEFA. Este ano voltou a realizar-se no Aeródromo Bissaya Barreto e contou com elevada 

presença de sócios. 

Conforme previsto no programa, realizou-se pelas 11H a Assembleia Geral do Núcleo. 

Esta iniciou-se com um minuto de silêncio, pelos sócios que já partiram e provavelmente veio à 

memória de todos a do nosso Presidente Zeca Andrade, que todos recordamos com saudade. 

Que todos estejam em bom lugar. 

De seguida, Jovino da Chão falou-nos sobre a actividade do Núcleo durante o ano que finda e 

das previsões para o próximo ano. 

O Manuel Miranda apresentou o Relatório de Contas do ano que circulou entre todos para 

aprovação.Por ausência, por doença, do Presidente da AEFA, Paulo Castro, que sempre marca 

presença neste nosso evento, nomeou o Felizardo Bandeira para ler a sua mensagem e da qual 

aqui deixamos alguns excertos: 
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“Antes de tudo o mais gostaria de vos saudar pela Vossa presença em mais uma iniciativa do 

Núcleo de Coimbra. Iniciativa que combina a prestação de contas de mais um ano de trabalho 

com o almoço de Natal. 

É mais um ano que finda e mais um ano em que o Núcleo de Coimbra esteve ao seu melhor nível 

no trabalho produzido em prol da nossa Associação o mesmo que é dizer em prol dos associados 

e dos Especialistas em geral. ... 

Todos sabemos que a partir de abril as coisas foram diferentes para o Jovino e para o Miranda. 

A ausência desse grande amigo que é o Zeca Andrade alterou-lhes os planos. 

Como Presidente Nacional jamais esquecerei as palavras que ambos me disseram e que foi mais 

ou menos isto: “Vamos cumprir o sonho do Zé. Dividiremos as tarefas por ambos e vamos em 

frente.” Creio ter sido mais ou menos isto, mas garantidamente que o sentido foi este. 

Obrigado Jovino e obrigado Miranda. 

Perdemos o Zéca. O Núcleo de Coimbra perdeu o seu Presidente. Os amigos não o esquecerão. 

A Associação de Especialistas da Força Aérea, no seu todo, deve-lhe muito. Deve-lhe a coesão, 

deve-lhe a credibilidade e sobretudo a dignidade. 

Foi o Zéca que se chegou à frente e assumiu com frontalidade, energia e determinação que o 

período mais obscuro da nossa Associação tinha de ser ultrapassado. E foi. E isso foi muito. ... 

A todos Vós, à Direção do Núcleo de Coimbra em meu nome pessoal e da Direção Nacional o 

nosso mais sincero agradecimento por terem ajudado a engrandecer ainda mais a nossa 

Associação. 

A todos um Bom Natal, Boas Festas, com saúde, amizade e verdade. 

Paulo Castro – Presidente Nacional” 

Seguiram-se depois algumas opiniões sobre o futuro da AEFA e dos Núcleos tendo para isso 

usado da palavra alguns sócios. 

De seguida foi então servido o anunciado Almoço de Natal. 

Parabéns à Direcção do Núcleo, que apesar do desaparecimento do seu presidente, 

conseguiram (os dois), levar a efeito com brilhantismo todo o programa previsto. 

62. ALMOÇO DE NATAL DO NÚCLEO DE SETÚBAL 

Decorreu no passado dia 14 de dezembro, o tradicional almoço de Natal do Núcleo de Setúbal 

da Associação de Especialistas da Força Aérea. 
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O evento teve lugar na sede do Núcleo, também conhecida como o “Clube de Especialistas” tal 

o ambiente e o espírito que ali encontramos e cedo aí se começaram a reunir os diversos sócios 

e convidados. 

A Direção Nacional esteve representada pelo seu Presidente da Direção, Paulo Castro, pelo 

Presidente Nacional Adjunto, Artur Alves da Silva e pelos Vice-Presidentes Jorge Couto e João 

Carlos Silva. 

Sob a batuta dos dirigentes do Núcleo, o Presidente Joaquim Condeço, o Tesoureiro Herculano 

Silva e o Secretário Américo Paixão que tudo organizaram e prepararam, começou a ser servido 

o bacalhau e suas caras, cozido com todos. 

Bem municiados, os presentes foram soltando as conversas pelas mesas bem-dispostas na sala. 

Durante o almoço, o Presidente da Direção Nacional, Paulo Castro, leu um excerto de um texto 

de uma das revistas Mais Alto que o Núcleo faz questão de ter expostas nas paredes da sede. 

Esse texto, por si escrito em 1997, por ocasião dos 20 anos da AEFA, com o título “Subsídios para 

uma história da AEFA” fez recordar a génese da Associação evocando o Espírito do Especialista 

e o sentimento de pertença à FAP, como por exemplo: 

“... Porém, a génese da AEFA é muito anterior a ’77, vem desde a época em que na FAP passaram 

a existir Especialistas, com uma cimentação gerada e muito acentuada, no período da Guerra do 

Ultramar. ... 

Falámos do espírito do Especialista. É esse espírito que está na origem da AEFA. A forma mais 

fácil de relacionamento, a união, a amizade, as cumplicidades, alguma vaidade por servir a FAP, 

o tratamento que era, e é, apanágio do ramo, o relacionamento fácil, respeitoso, linear e 

bilateral entre os diferentes postos, constituem alguns pontos de referência para que se possa 

perceber o que é isso do espírito do Especialista. ...” 

Notou-se perfeitamente nos presentes que este texto, escrito há 22 anos atrás, ainda hoje está 

muito atual e que tem um significado importante e sentido pelos Especialistas. 

Ainda houve tempo para uma animada sessão de concertina pelo Artur Alves da Silva que muito 

agradou a todos os presentes. 

O Presidente do Núcleo, Joaquim Condeço, dirigiu ainda umas palavras de agradecimento aos 

presentes e com os votos de um Feliz Natal. 

Estão de parabéns os dirigentes do Núcleo por mais este evento e todos os presentes sem os 

quais nada disto teria significado. 
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63. REUNIÃO DE ESTRUTURAS EM VILA NOVA DE POIARES 

Dirigentes da A. E. F. A. reuniram-se em Vila Nova de Poiares, Casa da Cultura, no passado dia 

30 de novembro, para discutir os seis anos de mandato que a esmagadora maioria dos dirigentes 

se prepara para cumprir. 

Presentes os dirigentes nacionais e os dirigentes de todos os Núcleos nacionais da nossa 

Associação que muito deram em prol da nossa Associação e, logo, em prol de todos os nossos 

associados. Igualmente os representantes da Mesa da Assembleia geral e do Conselho Fiscal. E, 

não nos esquecemos dos nossos voluntários do Museu do Ar que têm realizado um trabalho 

altamente meritório e superiormente reconhecido. 

Em causa estava aferir o grau de cumprimento que a atual Direção se propôs cumprir aquando 

da tomada de posse no ano de 2014. 

Para essa aferição foi revisitado o Plano Estratégico com que esta Direção se apresentou a votos. 

Depois de uma primeira intervenção do Presidente Nacional, Paulo Castro, que teceu 

comentários à disponibilidade e ao compromisso dos Núcleos, peça fundamental no dinamismo 

da nossa Associação, pelo seu empenho e pelo cumprimento das regras que uma organização 

formal exige. Certo que nem todos os o fizeram o que foi considerado meramente como lapso, 

ou excesso de voluntarismo. 

Facilmente se concluiu que todas as propostas haviam sido cumpridas. 

O mesmo é dizer que cumprimos com aquilo com que nos apresentamos aos sócios. 

Depois de algum debate sobre questões diversas tais como o futuro associativo e outros foi 

tempo de o Presidente Nacional agradecer a todos pela colaboração prestada para os 

desideratos que nos havíamos proposto. Dada a proximidade de época natalícia aproveitou para 

desejar um bom e santo natal e um novo ano pleno de sucessos. 

A reunião terminou com um almoço no já nosso bem conhecido Centro de Convívio do Carvalho, 

em Vila Nova de Poiares, não que sem antes todos os participantes tenham visitado o 

monumento existente naquela serra que assinala o fatídico acidente aéreo de 1955. 

A Direção Nacional agradece todas as facilidades concedidas pela Câmara Municipal de Vila Nova 

de Poiares, bem como a presença da Vereadora municipal, Drª. Lara Oliveira, no nosso almoço. 
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64. CERIMÓNIA DE RENDIÇÃO DA DIREÇÃO DO MUSEU DO AR 

Decorreu, a 17 de dezembro, a cerimónia de rendição da Direção do Museu do Ar, na Granja do 

Marquês, em Sintra, presidida pelo Chefe do Estado-Maior da Força Aérea (CEMFA), General 

Joaquim Borrego. 

O Coronel Técnico de Pessoal e Apoio Administrativo (TPAA) Carlos António Mouta Raposo 

rende na função o Coronel Rui Alberto Gomes Bento Roque, que ocupava o cargo desde 12 de 

dezembro de 2016. 

A cerimónia contou com a apresentação das Forças em parada, imposição da Medalha de Ouro 

de Serviços Distintos ao Diretor Cessante, entrega do Brasão de Armas do Diretor e de Menção 

de apreço ao mesmo, e com alocuções do novo Diretor e General CEMFA, terminando com o 

destroçar da Força. 

A Associação de Especialistas da Força Aérea esteve representada pelo Presidente Nacional 

Adjunto, Artur Alves da Silva. 

65. FORÇA AÉREA ORGANIZOU JANTAR DE NATAL 

Realizou-se no passado dia 17 de dezembro o tradicional jantar de Natal da Força Aérea 

Portuguesa que este ano decorreu no Campo de Tiro de Alcochete. 

Este evento pretendeu reunir todo o pessoal militar e civil que serve a Força Aérea Portuguesa 

numa quadra que é sobretudo tempo de família e para a família. 

Presidido por Sua Excelência o Chefe de Estado Maior da Força Aérea, marcaram presença as 

mais altas patentes da Força Aérea, além de oficiais, sargentos, praças e civis que servem a nossa 

Força Aérea. A convite de Sua Excelência o Chefe de Estado Maior da Força Aérea a Associação 

de Especialistas da Força Aérea fez-se representar pelo Preside nacional Adjunto, Artur Alves da 

Silva. 

66. A.E.F.A APRESENTOU CUMPRIMENTOS DE NATAL AO C.E.M.F.A. 

Conforme tem sido norma no mandato desta Direção na quadra natalícia decidimos apresentar 

cumprimentos de Natal a diversas individualidades, nomeadamente a Sua Excelência o Chefe de 

Estado Maior da Força Aérea. No passado dia 18 de dezembro uma delegação da Direção 

Nacional, composta pelo Presidente Nacional, Paulo Castro, pelo Presidente Nacional Adjunto, 

Artur Alves da Silva, pelos Vice-Presidentes João Carlos Silva, Mário Aguiar e Manuel Teixeira  
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Gomes, deslocaram-se ao Estado Maior da Força Aérea para a apresentação de cumprimentos 

de Natal ao C.E.M.F.A. e extensivos a todo o pessoal militar e civil da Força Aérea. 

Recebidos cordialmente e num espírito de muita amizade por Sua Excelência o General Joaquim 

Borrego foi transmitida a nossa mensagem e dos nossos associados de um feliz Natal e que 2020 

possa ser bastante melhor para a nossa Força Aérea. 

Por parte de Sua excelência foi feito um mini “briefing” sobre a capacidade operacional da Força 

Aérea. 

Da parte da nossa Associação foram tratados alguns assuntos sobre a nossa operacionalidade. 

Igualmente alertamos Sua Excelência o C.E.M.F.A. para um provável vazio diretivo muito por via 

das eleições de março de 2020. 

67. NÚCLEO DO PORTO CELEBRA NATAL COM OS SEUS ASSOCIADOS 

O Núcleo do Porto levou a efeito, no passado dia 19 de dezembro, mais um encontro de Natal 

entre os associados do Núcleo. 

Pese o muito mau tempo que se fez sentir na cidade do Porto, e com um jogo no Dragão à 

mesma hora, os associados não deixaram de comparecer em bom número, seis dezenas. 

O local do convívio situa-se mesmo em frente à sede nacional, no Monte Aventino, e com uma 

opção de “self-service” o que permitiu um convívio mais alargado, para além das mesas. 

Um ambiente muito especialista onde as recordações vieram ao de cima e as “estórias” de 

guerra foram uma constante. 

Mais uma noite bem passada, pese o fato de a grande preocupação ser a de os guarda-chuva 

estarem, na sua maioria espatifados. Coisas do tempo. 

Está de parabéns o Núcleo do Porto por esta brilhante iniciativa e, logo, depois do sucesso do 

São Martinho. 

68. A.E.F.A. NA CERIMÓNIA SOLENE DE ABERTURA DO ANO LETIVO DO C.F.M.T.F.A. 

Realizou-se, no dia 19 de dezembro, no Centro de Formação Militar e Técnica da Força Aérea, a 

Cerimónia Solene de Abertura do Ano Letivo 2019/2020 e o Encerramento do Curso de 

Formação de Sargentos (CFS) 2018/2019. 

A cerimónia, presidida por Sua Exa. O Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, General Joaquim 

Borrego, iniciou-se com o Hino da Força Aérea e seguiu com a habitual alocução a cargo do 

Comandante da Unidade, Coronel Rui Romão. 
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Os 65 finalistas, que terminaram o CFS 2018/2019, receberam os diplomas que atestam a 

entrada nos quadros permanentes da Força Aérea na categoria de sargentos. 

Após o término da cerimónia, seguiu-se uma visita pelos 14 projetos desenvolvidos no âmbito 

das provas de aptidão tecnológica. 

A A.E.F.A. esteve representada pelo Presidente Nacional Adjunto, Artur Alves da Silva e pelos 

Vice-presidentes Nacionais, Ana Paula Gomes e João Carlos Silva que entregaram o Prémio 

Associação de Especialistas da Força Aérea ao aluno melhor classificado por Área Funcional do 

CFP/RC: 

Apoio: 2CAB/PA/140939-F Ricardo Moreira – 16,71 valores 

Operações: 2CAB/OPSAS/140923-K Hugo Azevedo – 16,55 valores 

Manutenção: 2CAB/MMT/140899-C Rui Martins – 15,77 valores 

69.  “O ESPECIALISTA” COM MAIS DUAS EDIÇÕES VERSUS “NEWSLETTER” 

No ano em análise foi possível, uma vez mais, proceder a duas edições de “O Especialistas” o 

órgão informativo da nossa Associação.  

Continuamos com alguma dificuldade na angariação de publicidade o que de certa forma nos 

condiciona. Contudo numa leitura pragmática se a Associação tivesse de expedir correio 

normal os custos seriam quase os mesmo. Ou seja, nesta perspectiva podendo não ganhar 

acontece que não perdemos. 

Nesta matéria estacionamos nas 16 páginas o que se nos afigura como o ideal. 

Um revés significativo foi o facto de termos de deixar de fazer a edição no Ilhavense, por 

morte do José Sacramento e fazê-lo agora na Paço Print, sem custos, mas com outras 

condições que não serão as melhores. 

Continuamos a enviar o nosso jornal a todos os associados desde que a morada esteja correta, 

mesmo para aqueles que não possuem cotas atualizadas. 

Em contraposição realizamos a edição de duas “newsletters” que reproduzem o processo do 

jornal, mas que se destinam àqueles de quem temos o respetivo correio eletrónico, além da 

devida colocação no site. 

Neste âmbito continuamos a manifestar o nosso profundo agradecimento ao nosso associado 

José Torrão Sacramento pela sua disponibilidade em nos facultar as instalações de “O 

Ilhavense” para que aí possamos trabalhar a edição. 
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70. O NOSSO SÍTIO (SITE) 

O nosso site, alojado no Estado maior da Força Aérea continua ativo. Mais, ativo e atualizado 

quase diariamente. 

Trata-se de um trabalho que, para o mantermos, implica a disponibilidade de vários elementos: 

quem provoca a notícia, quem a redige e quem a coloca “on-line”. Sentimos orgulho em 

conseguirmos manter uma atualidade ativa e poder disponibilizar, com esforço, a atualidade 

associativa. Pena que muito poucos procurem o www.emfa.pt/aefa. 

71. SÓCIOS VERSUS COTIZAÇÃO 

Sem querermos fazer juízos de valor temos a perceção de que a credibilidade que a AEFA foi 

granjeando nestes os últimos cinco anos se fez sentir não só junto dos antigos associados como, 

também, em relação a potenciais associados. 

A Associação de Especialistas da Força Aérea tem, à data, 4.124 associados. No corrente ano, e 

apenas 2019, foram efetuados 65 novos associados. De salientar que existem um número muito 

significativo de associados com as cotas em dia, ou seja, 689 (673 com o ano de 2019) associados 

número inimaginável há quatro anos. 

Mas vejamos o quadro evolutivo da situação territorial que nos dá uma imagem real da nossa 

associação, mas que não deixa de ser penalizador. Essa a razão que nos confere o direito e dever 

de estarmos preocupados com o nosso futuro. 
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AEFA – Associação de Especialistas da Força Aérea 

Número de Sócios por Núcleo 

 

 

Temos de considerar as adversidades que abaixo reproduzimos e que nos penalizam, sobretudo 

no que concerne a alterações de morada e que não nos foram comunicadas, além, obviamente, 

do número de falecimentos queque já se situa nos 529. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018 2019 

Núcleo Novos sócios Total Sócios Pagos % Pagos Novos sócios Total Sócios Pagos % Pagos 

Açores 0 51 1 1,96% 0 55 1 1,82% 

Alentejo 15 127 51 40,16% 2 130 48 36,92% 

Algarve 6 228 49 21,49% 4 232 14 6,03% 

Aveiro 7 223 63 28,25% 1 218 81 37,16% 

Beiras 8 39 6 15,38% 0 41 10 24,39% 

Cabo Verde 0 17 0 0,00% 0 17 0 0,00% 

Coimbra 15 228 54 23,68% 0 232 58 25,00% 

Guiné 0 31 0 0,00% 0 31 0 0,00% 

Leiria 2 258 54 20,93% 2 257 60 23,35% 

Lisboa 33 1103 191 17,32% 17 1118 166 14,85% 

Minho 4 232 46 19,83% 2 235 51 21,70% 

Porto 1 500 80 16,00% 10 510 104 20,39% 

Setúbal 1 307 50 16,29% 9 316 63 19,94% 

Trás-os-Mont 0 66 11 16,67% 1 66 12 18,18% 

Viseu 8 50 17 34,00% 13 64 21 32,81% 

Total 100 3460 673 19,45% 61 3522 689 19,56% 
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AEFA - Associação de Especialistas da F. A. 
 

ANÁLISE DOS SÓCIOS E SUA SITUAÇÃO EM 31/12/2019, POR NÚCLEOS 
 
 

 

NÚCLEO 

Nº. SÓCIOS 
 

TOTAL 
COTAS PAGAS S/MORADA 

 

MORTOS 
2019/20 ISENTOS - 2019 CERTA 

AÇORES 55 1 10 44 11 0 

ALENTEJO 130 45 3 82 6 2 

ALGARVE 232 14 0 218 80 16 

AVEIRO 218 79 2 137 74 33 

BEIRAS 41 10 0 31 9 5 

CABO VERDE 17 0 0 17 17 1 

COIMBRA 232 57 1 174 42 36 

GUINÉ 31 0 0 31 31 0 

LEIRIA 257 52 8 197 54 28 

LISBOA 1119 159 7 953 234 171 

MINHO 235 48 3 184 59 25 

PORTO 510 96 8 406 37 142 

SETÚBAL 315 58 5 252 53 46 

TRÁS-OS-MONTES 66 11 1 54 16 19 

VISEU 64 20 1 43 9 5 

Sócios Falecidos 529 0 0 529 529 0 

Nºs. Em aberto 70 0 0 70 70 0 

Sócios Excluídos 1 0 0 1 1 0 

Desistentes de Sócios 2 0 0 2 2 0 

TOTAIS 4124 650 49 3425 1334 529 
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72. RESUMO 

 Deixamos à consideração de cada associado a análise de tudo quanto se encontra 

anteriormente explanado. Este documento reflete o verdadeiro trabalho associativo e nele está 

muita gente implicada. É obra feita unicamente com o espírito de servir. De servir e não de nos 

servirmos. 

Professamos os valores do Especialista e para eles trabalhamos no sentido de afirmar e reafirmar 

que fomos e somos alguém de muito especial que se dedicou a uma causa ímpar de grande 

desenvoltura: servir a Força Aérea Portuguesa e servir Portugal. 

73. CONSIDERANDOS VITAIS 

Por tudo o atrás exposto solicitamos que a Assembleia Geral aprove o Relatórios e Contas do 

exercício do ano de 2019, bem como aprovem que os resultados do exercício em causa 

transitem para o exercício de 2020. 
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74. CONTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 



31-12-2019 31-12-2018

 CAIXA

Saldo Incial - 396,54
Receitas - 29.311,35

Despesas - (29.672,07)

Saldo a Transitar - 35,82 396,54
 DEP.ORDEM

Saldo Incial - 15.265,99
Receitas - 16.476,65

Despesas - (18.152,26)

Saldo a Transitar - 13.590,38 13.590,38 15.265,99
DÍV. TERC. A RECEBER

Publicidade do Jornal  - 1.405,00
- 1.405,00 1.825,00

 EXISTÊNCIAS

Saldo Incial - 3.347,18
Compras - 1.157,90

Cendências - (826,50)

Saldo a Transitar - 3.678,58 3.347,18
 IMOBILIZAÇÕES

Anos Anterior - -
Do Ano - -

-
 AMORT.IMOBILIZ. - - -

TOTAL DO ACTIVO 18.709,78 20.834,71

SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO

 DÍVIDAS D.N., A PAGAR

-
Núcleo Porto 2.387,47 2.387,47 1.856,72

 RESULTADOS TRANSITADOS 3.164,26 15.813,73

 RESULTADOS LÍQUIDOS 13.158,05 3.164,26

TOTAL DA SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO 18.709,78 20.834,71

RÚBRICAS
DATAS

ACTIVO

ASSOCIAÇÃO DE ESPECIALISTAS DA F.A.

DIRECÇÃO NACIONAL

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019



2019 2018 2019 2018
CAIXA OUTROS CREDORES
Sede 35,82 396,54
Açores                 30,00                 30,00 Credores Diversos - DN
Alentejo              119,51              264,32
Algarve           1.426,59           1.036,59 Núcleo Porto 2.387,47 1.856,72
Aveiro                 37,16                 60,00
Beiras                 55,00                 55,00
Coimbra           1.459,59           1.121,19
Leiria              122,35                 93,85
Lisboa           3.926,94           3.168,00
Minho              948,70              630,90
Porto                       -                       -
Setúbal           2.030,44           1.386,16
Trás-os-Montes              330,20              325,20
Viseu                 97,40 105,00

10.619,70 8.672,75 2.387,47 1.856,72
DEP. ORDEM RESULTADOS

TRANSITADOSSede         13.590,38         15.265,99 Sede 3.164,26 15.813,73
Açores                       -                       - Açores                 30,00                 30,00
Alentejo                       -                       - Alentejo                 82,52              264,30
Algarve                       -                       - Algarve              265,97              853,90
Aveiro           1.850,31           1.729,26 Aveiro             (261,37)           2.529,03
Beiras                       -                       - Beiras              130,00                       -
Coimbra                       -                       - Coimbra               (16,38)           1.293,07
Leiria                       -                       - Leiria             (271,93)              473,78
Lisboa                       -                       - Lisboa           2.460,55           2.222,01
Minho                       -                       - Minho              420,95              234,95
Porto                       -                       - Porto           1.769,99              221,73
Setúbal                       -                       - Setúbal             (467,38)           2.778,03
Trás-os-Montes                       -                       - Trás-os-Montes                 (5,00)              330,20
Viseu                       -                       - Viseu                 75,00              110,00

15.440,69 16.995,25 7.377,18 27.154,73
DÍVIDAS TERC. A RECEBER
Credores Diversos           2.387,47           1.856,72
Publcidade jornal           1.405,00           1.825,00
Núcleo de Lisboa              513,50                       -

4.305,97 3.681,72
EXISTÊNCIAS RESULTADOS LIQUIDOS
Sede           3.678,58           3.347,18 Sede         13.158,05           3.164,26
Açores                       -                       - Açores                       -                       -
Alentejo                 82,50                 82,50 Alentejo              119,49                 82,52
Algarve                 83,28                 83,28 Algarve           1.243,90              265,97
Aveiro
Coimbra

                99,50              478,40 Aveiro
Coimbra

          2.248,34             (261,37)
Beiras                 75,00                 75,00 Beiras                       -              130,00
Coimbra                       -              155,50 Coimbra           1.475,97               (16,38)
Leiria              108,00              108,00 Leiria              502,28             (271,93)
Lisboa
Açores

             984,51              991,31 Lisboa
Açores

          2.964,40           1.937,30
Minho                 25,00                 25,00 Minho              552,75              420,95
Porto              135,00              135,00 Porto              752,48           1.769,99
Setúbal              175,00              175,00 Setúbal 3.422,31 (467,38)
Trás-os-Montes                       -                       - Trás-os-Montes 335,20 (5,00)
Viseu                 80,00                 80,00 Viseu 102,40 75,00

5.526,37 5.736,17 26.877,57 6.823,93
IMOBILIZAÇÕES
Sede                       -                       -
Setúbal              749,49 749,49

749,49 749,49

TOTAIS 36.642,22 35.835,38 TOTAIS 36.642,22 35.835,38

ASSOCIAÇÃO DE ESPECIALISTAS DA F.A.

ACTIVO SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019



BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

31/12/2019 31/12/2018

 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 2019

31/12/2019 31/12/2018

 CAIXA

Saldo Incial - 264,32                       

Receitas - 648,00                       

Despesas - (792,81)                      

Saldo a Transitar - 119,51                       264,32                       

 DEP.ORDEM

Saldo Incial - -                             

Receitas - -                             

Despesas - -                             

Saldo a Transitar - -                             -                             -                             

 EXISTÊNCIAS

Saldo Incial - 82,50                         

Compras -

Vendas -

Saldo a Transitar - 82,50                         82,50                         82,50                         

 IMOBILIZAÇÕES

Anos Anterior - -                             

Do Ano - -                             

-                             

 AMORT.IMOBILIZ. -                             -                             -                             

TOTAL DO ACTIVO 202,01                       346,82                       

SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO

 PROVISÕES  P/ACTIVIDADES

 RESULTADOS TRANSITADOS 82,52                        264,30                       

 RESULTADOS LÍQUIDOS 119,49                      82,52                         

TOTAL DA SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO 202,01                       346,82                       

ASSOCIAÇÃO DE ESPECIALISTAS DA F.A.

NÚCLEO DO ALENTEJO

RÚBRICAS
DATAS

ACTIVO



BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

31/12/2019 31/12/2018

 CAIXA

Saldo Incial - 1 036,59                    

Receitas - 4 208,50                    

Despesas - (3 818,50)                   

Saldo a Transitar - 1 426,59                    1 036,59                    

 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 1 509,87                    1 119,87                    

SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO

 PROVISÕES  P/ACTIVIDADES

 RESULTADOS TRANSITADOS 265,97                      853,90                       

 RESULTADOS LÍQUIDOS 1 243,90                  265,97                       

TOTAL DA SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO 1 509,87                    1 119,87                    

ASSOCIAÇÃO DE ESPECIALISTAS DA F.A.

NÚCLEO DO ALGARVE

RÚBRICAS
DATAS

ACTIVO



BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

31/12/2019 31/12/2018

 CAIXA

Saldo Incial - 60,00                         

Receitas - 144,85                       

Despesas - (167,69)                      

Saldo a Transitar - 37,16                         60,00                         

 DEP.ORDEM

Saldo Incial - 1 729,26                    

Receitas - 280,50                       

Despesas - (159,45)                      

Saldo a Transitar - 1 850,31                    1 850,31                    1 729,26                    

DÍV. TERC. A RECEBER

 AEFA - D.N.

 EXISTÊNCIAS

Saldo Inicial - 51,41                         

Compras 96,18                         

Cedências (48,09)                        

Saldo a Transitar - 99,50                         99,50                         478,40                       

 IMOBILIZAÇÕES

Anos Anterior - 426,99                       

Do Ano - -                             

426,99                       

 AMORT.IMOBILIZ. (426,99)                      -                             -                             

TOTAL DO ACTIVO 1 986,97                    2 267,66                    

SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO

 DÍVIDA A PAGAR

 AEFA - D.N. -                            -                             

 RESULTADOS TRANSITADOS (261,37)                    2 529,03                    

 RESULTADOS LÍQUIDOS 2 248,34                  (261,37)                      

TOTAL DA SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO 1 986,97                    2 267,66                    

RÚBRICAS

ASSOCIAÇÃO DE ESPECIALISTAS DA F.A.

NÚCLEO DE AVEIRO

ACTIVO

DATAS



BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

31/12/2019 31/12/2018

 CAIXA

Saldo Incial - 55,00                         

Receitas - -                             

Despesas - -                             

Saldo a Transitar - 55,00                         55,00                         

 DEP.ORDEM

Saldo Incial - -                             

Receitas - -                             

Despesas - -                             

Saldo a Transitar - -                             -                             -                             

 EXISTÊNCIAS

Saldo Incial - 75,00                         

Compras - -                             

Vendas - -                             

Saldo a Transitar - 75,00                         75,00                         

 IMOBILIZAÇÕES

Anos Anterior - -                             

Do Ano - -                             

-                             

 AMORT.IMOBILIZ. -                             -                             -                             

TOTAL DO ACTIVO 130,00                       130,00                       

SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO

 PROVISÕES  P/ACTIVIDADES

 RESULTADOS TRANSITADOS 130,00                      -                             

 RESULTADOS LÍQUIDOS -                            130,00                       

TOTAL DA SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO 130,00                       130,00                       

ASSOCIAÇÃO DE ESPECIALISTAS DA F.A.

NÚCLEO DAS BEIRAS

RÚBRICAS
DATAS

ACTIVO



BALANÇO EM 31 DE MARÇO DE 2019

31/12/2019 31/12/2018

 CAIXA

Saldo Inicial - 1 121,19                 

Receitas - 1 412,40                 

Despesas - (1 074,00)                

Saldo a Transitar - 1 459,59                    1 121,19                    

 DEP.ORDEM

Saldo Inicial - -                          

Receitas - -                          

Despesas - -                          

Saldo a Transitar - -                          -                             -                             

 EXISTÊNCIAS

Saldo Inicial - 155,50                    

Compras -                          

Cedências (155,50)                   

Saldo a Transitar - -                          -                             155,50                       

 IMOBILIZAÇÕES

Anos Anterior - -                          

Do Ano - -                          

-                          

 AMORT.IMOBILIZ. -                          -                             -                             

TOTAL DO ACTIVO 1 459,59                    1 276,69                    

SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO

 PROVISÕES  P/ACTIVIDADES

 RESULTADOS TRANSITADOS (16,38)                      1 293,07                    

 RESULTADOS LÍQUIDOS 1 475,97                  (16,38)                        

TOTAL DA SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO 1 459,59                    1 276,69                    

RÚBRICAS

ASSOCIAÇÃO DE ESPECIALISTAS DA F.A.

NÚCLEO DE COIMBRA

ACTIVO

DATAS



BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

31/12/2019 31/12/2018

 CAIXA

Saldo Incial - 93,85                         

Receitas - 697,00                       

Despesas - (668,50)                      

Saldo a Transitar - 122,35                       93,85                         

 DEP.ORDEM

Saldo Incial - -                             

Receitas - -                             

Despesas - -                             

Saldo a Transitar - -                             -                             -                             

 EXISTÊNCIAS

Saldo Incial - 108,00                       

Compras - -                             

Vendas - -                             

Saldo a Transitar - 108,00                       108,00                       108,00                       

 IMOBILIZAÇÕES

Anos Anterior - -                             

Do Ano - -                             

-                             

 AMORT.IMOBILIZ. -                             -                             

TOTAL DO ACTIVO 230,35                       201,85                       

SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO

 PROVISÕES  P/ACTIVIDADES

 RESULTADOS TRANSITADOS (271,93)                    473,78                       

 RESULTADOS LÍQUIDOS 502,28                      (271,93)                      

TOTAL DA SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO 230,35                       201,85                       

ASSOCIAÇÃO DE ESPECIALISTAS DA F.A.

NÚCLEO DE LEIRIA

RÚBRICAS
DATAS

ACTIVO



BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

31/12/2019 31/12/2018

 CAIXA

Saldo Incial - 3 413,34                    

Receitas - 3 579,14                    

Despesas - (3 065,54)                   

Saldo a Transitar - 3 926,94                    3 413,34                    

 DEP.ORDEM

Saldo Incial - -                             

Receitas - -                             

Despesas - -                             

Saldo a Transitar - -                             -                             -                             

DÍV. TERC. A RECEBER

 AEFA - D.N. 513,50                       513,50                       -                             

 EXISTÊNCIAS

Saldo Incial - 984,51                       

Receitas - -                             

Despesas - -                             

Saldo a Transitar - 984,51                       984,51                       984,51                       

 IMOBILIZAÇÕES

Anos Anterior - -                             

Do Ano - -                             

-                             -                             

 AMORT.IMOBILIZ. -                             -                             -                             

TOTAL DO ACTIVO 5 424,95                    4 397,85                    

SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO

 PROVISÕES  P/ACTIVIDADES

 RESULTADOS TRANSITADOS 2 460,55                  1 937,30                    

 RESULTADOS LÍQUIDOS 2 964,40                  2 460,55                    

TOTAL DA SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO 5 424,95                    4 397,85                    

ASSOCIAÇÃO DE ESPECIALISTAS DA F.A.

NÚCLEO DE LISBOA

RÚBRICAS
DATAS

ACTIVO



BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

31/12/2019 31/12/2018

 CAIXA

Saldo Incial - 630,90                       

Receitas - 870,00                       

Despesas - (552,20)                      

Saldo a Transitar - 948,70                       630,90                       

 DEP.ORDEM

Saldo Incial - -                             

Receitas - -                             

Despesas - -                             

Saldo a Transitar - -                             -                             -                             

 EXISTÊNCIAS

Saldo Incial - 25,00                         

Compras - -                             

Vendas - -                             

Saldo a Transitar - 25,00                         25,00                         

 IMOBILIZAÇÕES

Anos Anterior - -                             

Do Ano - -                             

-                             

 AMORT.IMOBILIZ. -                             -                             -                             

TOTAL DO ACTIVO 973,70                       655,90                       

SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO

 DÍVIDA A PAGAR

AEFA - DN - -                            -                             

 RESULTADOS TRANSITADOS 420,95                      234,95                       

 RESULTADOS LÍQUIDOS 552,75                      420,95                       

TOTAL DA SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO 973,70                       655,90                       

RÚBRICAS

ASSOCIAÇÃO DE ESPECIALISTAS DA F.A.

NÚCLEO DO MINHO

ACTIVO

DATAS



BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

31/12/2019 31/12/2018

 CAIXA

Saldo Incial - -                             

Receitas - -                             

Despesas - -                             

Saldo a Transitar - -                             -                             

 DEP.ORDEM

Saldo Incial - -                             

Receitas - -                             

Despesas - -                             

Saldo a Transitar - -                             -                             -                             

 EXISTÊNCIAS

Saldo Incial - 135,00                       

Compras - -                             

Vendas - -                             

Saldo a Transitar - 135,00                       135,00                       

DÍV. TERC. A RECEBER

AEFA - D.N. 2 387,47                    

Saldo a Transitar - 2 387,47                    2 387,47                    1 856,72                    

 IMOBILIZAÇÕES

Anos Anterior - -                             

Do Ano - -                             

-                             

 AMORT.IMOBILIZ. -                             -                             -                             

TOTAL DO ACTIVO 2 522,47                    1 991,72                    

SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO

 PROVISÕES  P/ACTIVIDADES

 RESULTADOS TRANSITADOS 1 769,99                  221,73                       

 RESULTADOS LÍQUIDOS 752,48                      1 769,99                    

TOTAL DA SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO 2 522,47                    1 991,72                    

RÚBRICAS

ASSOCIAÇÃO DE ESPECIALISTAS DA F.A.

NÚCLEO DO PORTO

ACTIVO

DATAS



BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

31/12/2019 31/12/2018

 CAIXA

Saldo Incial - 1 386,16                    

Receitas - 4 460,97                    

Despesas - (3 816,69)                   

Saldo a Transitar - 2 030,44                    1 386,16                    

 DEP.ORDEM

Saldo Incial - -                             

Receitas - -                             

Despesas - -                             

Saldo a Transitar - -                             -                             

DÍV. TERC. A RECEBER

 AEFA - D.N. -                             -                             

 EXISTÊNCIAS

Saldo Incial - 175,00                       

Compras - -                             

Vendas - -                             

Saldo a Transitar - 175,00                       175,00                       

 IMOBILIZAÇÕES

Anos Anterior - 12 400,27                  

Do Ano -

12 400,27                  

 AMORT.IMOBILIZ. 11 650,78                  749,49                       749,49                       

TOTAL DO ACTIVO 2 954,93                    2 310,65                    

SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO

 DÍVIDA A PAGAR

 AEFA - D.N.

 RESULTADOS TRANSITADOS (467,38)                    2 778,03                    

 RESULTADOS LÍQUIDOS 3 422,31                  (467,38)                    

TOTAL DA SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO 2 954,93                    2 310,65                    

RÚBRICAS

ASSOCIAÇÃO DE ESPECIALISTAS DA F.A.

NÚCLEO DE SETÚBAL

ACTIVO

DATAS



BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

31/12/2019 31/12/2018

 CAIXA

Saldo Incial - 325,20                       

Receitas - 65,00                         

Despesas - (60,00)                        

Saldo a Transitar - 330,20                       325,20                       

 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 330,20                       325,20                       

SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO

 PROVISÕES  P/ACTIVIDADES

 RESULTADOS TRANSITADOS (5,00)                         330,20                       

 RESULTADOS LÍQUIDOS 335,20                      (5,00)                          

TOTAL DA SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO 330,20                       325,20                       

RÚBRICAS

ASSOCIAÇÃO DE ESPECIALISTAS DA F.A.

NÚCLEO DE TRÁS-OS-MONTES

ACTIVO

DATAS



BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

31/12/2019 31/12/2018

 CAIXA

Saldo Incial - 105,00                       

Receitas - 152,00                       

Despesas - (159,60)                      

Saldo a Transitar - 97,40                         105,00                       

 DEP.ORDEM

Saldo Incial - -                             

Receitas - -                             

Despesas - -                             

Saldo a Transitar - -                             -                             

DÍV. TERC. A RECEBER

 AEFA - D.N. -                             -                             

 EXISTÊNCIAS

Saldo Incial - 80,00                         

Compras - -                             

Vendas - -                             

Saldo a Transitar - 80,00                         80,00                         

 IMOBILIZAÇÕES

Anos Anterior - -                             

Do Ano -

-                             

 AMORT.IMOBILIZ. -                             -                             -                             

TOTAL DO ACTIVO 177,40                       185,00                       

SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO

 DÍVIDA A PAGAR

 AEFA - D.N.

 RESULTADOS TRANSITADOS 75,00                        110,00                       

 RESULTADOS LÍQUIDOS 102,40                      75,00                        

TOTAL DA SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO 177,40                       185,00                       

RÚBRICAS

ASSOCIAÇÃO DE ESPECIALISTAS DA F.A.

NÚCLEO DE VISEU

ACTIVO

DATAS


