VOTOS DE BOAS FESTAS
Nesta quadra natalícia não deixámos de querer enviar uma mensagem da época a todos
os nossos associados. Fizemo-lo convidando algumas personalidades da nossa vida
associativa, mas fizemo-lo sem um critério apertado ou de qualquer uma outra índole.
Nomes atuais (institucionais) e nomes de um passado recente ou remoto.
Faltou-nos um. E… este ano não foi possível….
Ao longo de algumas décadas homens e mulheres que integraram a Força Aérea sempre
souberam honrar o exercício das suas funções mas também foram e são solidários. É disso
que se trata nesta quadra em que muitos de nós continuam com a sua proximidade a fazerem
com que haja Natal todos os dias, neste espírito desejo que todos sejam felizes com as suas
famílias e com a nossa AEFA que tudo está a fazer para unir e implementar a força das nossas
memórias.
Que o Novo Ano de 2015 possa trazer mais prosperidade para todos.
César Oliveira – Presidente da Assembleia Geral da AEFA
Numa quadra onde impera a fraternidade, a tolerância e a coesão nada melhor que invocar,
para nós e para os nossos, essa pequena parcela de inspiração divina que nos ajude a trilhar
caminhos de maior serenidade, de menos apego às coisas materiais.
Que essa inspiração nos pronuncie caminhos de paz e liberdade.
Boas festas e bom ano.
Paulo Castro – Presidente da Direção Nacional
Depois de meditar um pouco sobre a minha Mensagem de Natal para a nossa nobre família
ESPECIAL, entendi por bem redigir estes simples mas significativos desejos natalícios:
Para o meu inimigo PERDÃO.
Para o meu opositor TOLERÂNCIA.
Para o meu amigo o CORAÇÃO.
Para uma criança um BOM EXEMPLO
Para um ESPECIALISTA, RESPEITO mútuo que sempre nos caracterizou!
Um SANTO E FELIZ NATAL para toda a família ESPECIAL.
Victor Barata – Responsável Blog Especialistas BA 12
Nesta quadra natalícia as pessoas criam um clima de paz e felicidade esquecendo as grandes
dificuldades que a vida nos traz.
É preciso coragem e determinação para transformar momentos difíceis em grandes desafios.
Desejo a todos um Natal feliz e um novo ano com muita esperança.
José Magalhães Martins – Ex-Presidente da Direção Nacional

As asas jovens voaram no esplendor da primavera.
Agora, no Outono, descansam as minhas, mas outras se erguem fortes em pleno sol de
Portugal.
Feliz Natal e próspero Ano Novo.
Vergílio Lemos - 1º Cabo Metralhador/Bombardeiro (1939/1943)

