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   O Especialista 

Editorial 
“Fomos Especialistas, Ainda Somos E Seremos” 

Caros Sócios e Amigos, 

Ao preparar mais uma das nossas Newsletters, neste 

caso a número 7, não posso deixar de ficar orgulhoso, 

honrado e emocionado por ser Especialista da Força 

Aérea e, neste caso, no contexto da nossa 

Associação, a AEFA, ao constatar as inúmeras e 

diversas atividades que sistematicamente são levadas 

a cabo por Especialistas por todo o País ou em que os 

Especialistas foram convidados oficialmente a marcar 

presença, no seio da nossa Força Aérea Portuguesa. 

Basta consultar esta Newsletter e “saltar” para o 

nosso site em www.emfa.pt/aefa para constatar isso 

mesmo. 

Pelas notícias que vamos publicando, vemos um 

pouco por todo o País, a reunião de inúmeros 

Especialistas desde os primeiros passos da Aviação 

Militar, passando em força pelos que serviram no 

período da Guerra do Ultramar, onde dadas as 

vicissitudes próprias de uma Guerra tornou as pessoa 

indissociáveis, unas e fraternas como nunca, até aos 

mais modernos, poucos é certo, mas, que ao 

aparecerem neste eventos “apenas” querem reviver 

os seus tempos, os tempos de todos os Especialistas e 

dizerem que o Espírito do Especialista ainda existe.  

É fantástica toda a riqueza de experiências que isto 

encerra, de quem serviu antes, durante e depois da 

guerra, por todo o País, de facto, algo se passa com 

esta “gente” e que integra o tal espírito intrínseco do 

Especialista da Força Aérea...  

Em breve, teremos oportunidade de nos reunirmos 

uma vez mais e em força, será no próximo XLI 

Encontro Anual Nacional , em 24 de Março de 2018, 

na casa Mãe da grande maioria dos Especialistas, a 

OTA, hoje Centro de Formação Militar e Técnica da 

Força Aérea. Marquem já esse dia nas vossas agendas 

e estejam atentos às comunicações para que 

possamos dizer presente, em força, com a “cagança” 

ainda hoje própria de qualquer Especialista que se 

preze. 

Afinal, são milhares de Portugueses que dizem 

Fomos Especialistas, Ainda Somos e Seremos.  

Com os votos de um Feliz Natal para todos e 

respectivas famílias e um Ano Novo  com Saúde. 

Até sempre e saudações Especiais, 

Os eventos que aqui publicamos e todos os outros 

podem ser consultados em www.emfa.pt/aefa 

João Carlos Silva 
Vice-Presidente - Comunicação 

  2017 

Mensagem de Natal 
Na voragem do tempo eis que nos encontramos na quadra natalícia. 
Tempo da família, dos amigos, de relembrar aqueles que nos deixaram com saudade. 

Tempo de nos introspetarmos no sentido de avaliarmos o que foi para cada um de nós este ano. Onde estivemos 
mal, onde estivemos bem e mesmo até onde poderíamos ter sido melhores. Certamente que cada um sabe de si e 
com toda a veemência poderemos dizer que não foi igual para todos. 
Sabemos que foi um ano socialmente difícil para todos os portugueses. Direta ou indiretamente. Cada um terá 
sofrido à sua maneira os trágicos acontecimentos que abalaram o nosso país com uma ceifa de vidas indigna. 
Contudo o tempo – que quase tudo cura – encarrega-se de mitigar o sofrimento, de permitir que consigamos 
serenidade e clarividência para com a realidade. O tempo, no seu conceito de espaço, permite-nos até que 
possamos encontrar datas, como a que vivemos, que nos permitem direcionar os nossos pensamentos para uma 
época de festa, de festa da família por muito que ela seja curta ou extensa. 
Convenhamos que é tempo de festa, tempo de alegria, mas que certamente para muitos de nós uma alegria contida. 
Uma contenção que se quer com um forte enfoque no futuro e menos no passado. Como quem quer dizer, uma 
alegria contida. 
É período de Natal, é o tempo das crianças, dos nossos filhos, netos e bisnetos. 
Paralelamente é tempo do perdão e do agradecimento. 
Ou como escreveu Ramalho Ortigão numa crónica sobre o Natal Minhoto: 
 
“O Natal é a festa das lágrimas para todos aqueles para quem ele não é a festa da inexperiência. E, todavia, 
pensavam alguns que era útil não deixar de a celebrar. Que importa que o número ou que o nome dos convivas varie 
em cada ano? Que importa que alguns amados velhos faltem ao banquete? Que importa que nós mesmos faltemos 
para o ano que vem na festa dos mais novos? 
Esta noite de alegria para as crianças será sempre de alguma saudade para os adultos. Assim teremos a esperança 
terna de sobreviver, por algum tempo, na lembrança dos que amamos — uma boa vez ao menos, de ano a ano.” 
 
Vivamos dia-a-dia, mês a mês, ano a ano. 
 
Para toda a família Especialista votos de Bom 
Natal, Bom Ano e Saúde e alegria de viver. 
 

Paulo Castro 
Presidente 

 

Dezembro 

• Encontros Regionais 

• Em Memória Soldado 

Paraquedista 

• Abertura do Ano Letivo 

CFMTFA 

• Concerto Natal FAP 

• Cumprimentos Natal CEMFA 

Vamos voltar à OTA. XLI Encontro Anual Nacional, 24 de março de 2018 

http://www.emfa.pt/www/po/unidades/unidade-AEFA
http://www.emfa.pt/www/po/unidades/unidade-AEFA
http://www.emfa.pt/www/po/unidades/artigo-AEFA-003.235


ESQUADRA 751 “PARA QUE OUTROS VIVAM” E A ORDEM DA TORRE E 

ESPADA 

Decorreu no dia 11 de Setembro de 2017 a cerimónia de investidura 

solene da Ordem Militar da Torre e Espada, Do Valor, Lealdade e 

Mérito à Esquadra 751 por Sua Excelência o Presidente da República 

e Comandante Supremo da Forças Armadas, Prof. Dr. Marcelo Rebelo 

de Sousa. 

A cerimónia decorreu na Base Aérea nº6 Montjo, na placa fronteira 

ao hangar da Esquadra 751 “Pumas”, tocando o rio Tejo. Enquadradas 

por um Agusta-Westland EH-101 Merlin e por um saudoso Sud-

Aviation SA-330 Puma, representando o presente e o passado desta 

nobre Esquadra, instalaram-se duas tribunas onde estiveram 

presentes as mais altas individualidades políticas e militares, muitos 

militares e civis que serviram na Esquadra, ou nas suas antecessoras, 

ao longo dos anos. Estiveram também presentes algumas das 3.706 

pessoas salvas pelos “Pumas”, fazendo juz ao nobre lema da 

Esquadra “Para Que Outros Vivam”. 

O Presidente da República salientou o “sublime talento destas 

mulheres e destes homens, que fazem suas as tragédias dos seus 

semelhantes, por entre as tempestades, sacrificando a sua própria 

vida”.  

No seu discurso, o Major Tiago Violante, Comandante da Esquadra, 

lembrou todos os militares que integram os ‘Pumas’ e não puderam 

estar presentes na cerimónia “por estarem de alerta no Montijo, na 

Base Aérea N.º4 (Lajes, Ilha Terceira) e no Aeródromo de Manobra 

N.º3 (Porto Santo, Madeira)”, onde a Esquadra mantém alertas 

permanentes. 

 EVENTOS OFICIAIS 

P á g i n a  2  

O Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, o General Manuel 

Teixeira Rolo, referiu que “este marco é, assim, o resultado do 

trabalho extraordinário, excecional, árduo e abnegado de todos 

os militares que serviram nas diversas esquadras (94, 703, 711 e 

752) ao longo dos anos, das quais a Esquadra 751 é 

orgulhosamente herdeira das nobres tradições e valores, e 

legítima depositária do longo percurso de todos os que a 

serviram, tanto na Guerra como na Paz” 

A convite de Sua Excelência o Chefe do Estado Maior da Força 

Aérea, General Manuel Teixeira Rolo, a Associação de Especialistas 

da Força Aérea esteve presente, representada pelo Presidente 

Nacional, Paulo Castro e pelo Vice-Presidente Nacional, João Carlos 

Silva.  

A Ordem Militar da Torre Espada, do Valor, Lealdade e Mérito é a 

mais importante Ordem Honorífica Portuguesa. 

De acordo com o estabelecido na Lei das Ordens Honoríficas 

Portuguesas, destina-se a galardoar méritos excepcionalmente 

distintos no exercício das funções dos cargos supremos dos órgãos 

de soberania ou no comando de tropas em campanha. Da mesma 

forma, premeia feitos excepcionais de heroísmo militar ou cívico e 

actos ou serviços excepcionais de abnegação e sacrifício pela Pátria 

e pela Humanidade. 

É a tão nobre, ilustre e secular Ordem, que acompanha Portugal 

desdes os alvores da nacionalidade, que se junta a Esquadra 751, 

escrevendo com pena de ouro mais um capítulo na história desta 

ímpar Esquadra de Voo da Força Aérea Portuguesa, dignificando 

assim Portugal e os portugueses no cumprimento da sua nobre 

missão. 
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 Vamos voltar à OTA. XLI Encontro Anual Nacional, 24 de março de 2018 

http://www.emfa.pt/www/po/unidades/artigo-AEFA-003.276-esquadra-751-para-que-outros-vivam-e-a-ordem-da-torre-e-espada
http://www.emfa.pt/www/po/unidades/artigo-AEFA-003.276-esquadra-751-para-que-outros-vivam-e-a-ordem-da-torre-e-espada
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Mais detalhes  em  

http://www.emfa.pt/aefa 

 A Esquadra 751 "Pumas" foi criada em 28 de abril de 1978. Após o 

período de descolonização, os SA-330 PUMA sofreram ligeiras 

modificações e foram aplicados na execução de missões de Busca e 

Salvamento nas áreas de responsabilidade atribuídas a Portugal no 

âmbito dos seus compromissos internacionais. De salientar que as 

regiões de responsabilidade de salvamento atribuídas a Portugal, 

coincidentes com a Região de Informação de Voo (FIR) de Lisboa e 

Sta. Maria, representam a maior área de responsabilidade da Europa. 

Além de Busca e Salvamento (SAR) a Esquadra 751executa outras 

missões, no âmbito estritamente militar, o apoio tático e outras 

missões de interesse público, como é o caso das missões de vigilância 

marítima. 

Em 2005 a Esquadra 751 passou a contar com o moderno 

AgustaWestland EH-101 Merlin que veio substituir o consagrado SA-

330 PUMA. Este foi um marco extremamente significativo pois 

permitiu à Esquadra ficar dotada de tecnologia de ponta e também 

aumentar a sua capacidade de operação. Este aumento de 

capacidades foi já traduzido centenas de vidas salvas. Após a 

introdução do EH-101 "Merlin" existiu uma reestruturação do 

dispositivo SAR (busca e salvamento) nacional e assim os cerca de 

100 militares que compões a Esquadra 751 trabalham para que a 

mesma tenha, 24 horas por dia, 365 dias por ano, uma tripulação de 

alerta permanente na Base Aérea N.º 6, Montijo, uma tripulação e 

aeronave no AM3 Porto Santo e duas tripulações e duas aeronaves 

na Base Aérea N.º 4, Lajes. 

Ao longo de mais de 39 anos de história, a Esquadra 751 já executou 

mais de 56.800 horas de voo (mais de 23.459 horas com a aeronave 

EH-101 Merlin) e salvou mais de 3678 vidas, continuando no seu dia 

a dia a honrar o seu lema "Para que outros vivam"! 

Missão 

Executar operações de apoio tático e de busca e salvamento. 

Elementos de Missão 

Mobilidade e assalto; 

Transporte tático e geral; 

Reconhecimento e apoio; 

Operações de busca e salvamento e de evacuação sanitária; 

Operações de vigilância e fiscalização marítima; 

Extração de combatente em âmbito CSAR (busca e salvamento em 

combate). 

Fontes: 

http://www.emfa.pt/www/noticia-1521-presidente-da-republica-

condecorou-039-pumas-039 

Folheto da cerimónia: 

http://www.emfa.pt/www/esquadra-46 

Discurso de Sua Excelência o Presidente da República 

Portuguesa e Comandante Supremo da Forças Armadas, Prof. Dr. 

Marcelo Rebelo de Sousa: 

http://www.presidencia.pt/?idc=37&idi=135022  

 

DIA DE FIÉIS DEFUNTOS DA FORÇA AÉREA PORTUGUESA 

Cumpriu-se no dia 2 de novembro o dia dos fiéis defuntos e a Força 

Aérea Portuguesa, a exemplo de muitos anos, promoveu a missa 

comemorativa de todos os seus fiéis defuntos que teve lugar na 

Igreja da Força Aérea. 

A convite da Força Aérea Portuguesa a Associação de Especialistas 

da Força Aérea fez-se representar pelo Presidente Nacional 

Adjunto Artur Alves da Silva. 

Neste dia, todos nós, relembramos todos quantos já partiram do 

nosso seio com eterna saudade. 

 

 

 

 

 

 

 

“Respeitar e lembrar quem 

serviu, homens e máquinas, 

está no ADN desta nobre 

instituição que aqui interpreta 

“O Dever de Memória” 

Vamos voltar à OTA. XLI Encontro Anual Nacional, 24 de março de 2018 

http://www.emfa.pt/www/po/unidades/unidade-AEFA
http://www.emfa.pt/www/noticia-1521-presidente-da-republica-condecorou-039-pumas-039
http://www.emfa.pt/www/noticia-1521-presidente-da-republica-condecorou-039-pumas-039
http://www.emfa.pt/www/esquadra-46
http://www.presidencia.pt/?idc=37&idi=135022
http://www.emfa.pt/www/po/unidades/artigo-AEFA-003.293-dia-de-fieis-defuntos-da-forca-aerea-portuguesa


"ADEUS CABO LEMOS" 

É com profundo pesar e muita mágoa que a Direção Nacional 

comunica o falecimento do nosso associado mais antigo, o Vergílio 

Lemos. 

O Cabo Lemos, como garbosamente se intitulava, faleceu no dia de 

hoje, 7 de novembro de 2017, cerca das 14H00 em Bragança, sua 

terra natal. O corpo encontra-se na Igreja da Misericórdia de onde 

sairá amanhã, dia 8 de novembro para o cemitério local, pelas 16H30. 

Nascido em 2 de agosto de 1919, assentou praça a 21 de setembro de 

1939 na Base Aérea de Sintra tendo sido promovido a 1º Cabo 

Mecânico a 1 de maio de 1940. 

Deixa-nos como memória o seu livro “As asas e o sonho”, edição do 

autor de 2001. 

Não é fácil para a Direção Nacional publicar esta nota. Seria 

impossível o mesmo procedimento com todos os associados pese 

pela tardia e, por isso já inoportuna, informação ou até pela mais 

completa ausência dela, de onde nos fica um sentimento de injustiça 

para com muitos. Contudo, o espírito, a história e a memória do 

nosso Lemos perdoar-nos-ão e os outros também. 

Aos Familiares e Amigos os nossos sentidos pêsames. 

 

“Adeus Cabo Lemos” repousa em paz. 
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http://www.emfa.pt/aefa 

A.E.F.A. PRESENTE NA HOMENAGEM AOS ANTIGOS 

COMBATENTES 

A convite do Presidente da Direção Central da Liga dos 

Combatentes, a Associação de Especialistas da Força Aérea, 

através do seu Presidente Nacional Adjunto, Artur Alves da Silva, 

fez-se representar nas cerimónias que assinalaram: 

  - O 99º Aniversário do Dia do Armistício da Grande Guerra 

  - O 96º Aniversário da Liga dos Combatentes 

  - O 43º Aniversário do Fim da Guerra do Ultramar 

  - A Evocação do Centenário do início da Grande Guerra 

e que decorreram junto ao monumento aos Combatentes do 

Ultramar, em Belém. 

Esta cerimónia foi presidida por Sua Excelência o Presidente da 

República, Professor Marcelo Rebelo de Sousa, e contou com a 

presença das mais altas individualidades militares.  

 

 

 

Vamos voltar à OTA. XLI Encontro Anual Nacional, 24 de março de 2018 

http://www.emfa.pt/www/po/unidades/artigo-AEFA-003.291-quot-adeus-cabo-lemos-quot
http://www.emfa.pt/www/po/unidades/unidade-AEFA
http://www.emfa.pt/www/po/unidades/artigo-AEFA-003.294-a-e-f-a-presente-na-homenagem-aos-antigos-combatentes
http://www.emfa.pt/www/po/unidades/artigo-AEFA-003.294-a-e-f-a-presente-na-homenagem-aos-antigos-combatentes
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CENTENÁRIO DA MORTE DO MAJOR ÓSCAR MONTEIRO TORRES 

Decorreu no passado dia 20 de Novembro a cerimónia evocativa dos 

cem anos da morte do Major Óscar Monteiro Torres, Piloto-Aviador 

que morreu em combate na I Guerra Mundial, em França. 

A cerimónia decorreu no cemitério do Alto de São João, em Lisboa, 

junto à Cripta dos Combatentes, onde estão depositados os restos 

mortais dos cerca de 7.500 combatentes portugueses mortos em 

combate desde a I Guerra Mundial e foi presidida por Sua Excelência 

o Presidente da República Portuguesa, Professor Doutor Marcelo 

Rebelo de Sousa. 

A convite do Chefe do Estado-Maior da Força Aérea Portuguesa e do 

Presidente da Direção Central da Liga dos Combatentes, a 

Associação de Especialistas da Força Aérea esteve representada pelo 

seu Presidente Nacional Adjunto, Artur Alves da Silva. 

Para assinalar esta data foram colocados na urna, onde estão 

depositados os restos mortais do Major Óscar Monteiro Torres, uma 

Barretina do Colégio Militar e um Brevet Militar de Piloto-Aviador. 

Depois da cerimónia, que incluiu o sobrevoo por quatro aeronaves F

-16, Marcelo Rebelo de Sousa desceu à cripta e descerrou uma placa 

de homenagem dos aviadores militares portugueses a Óscar 

Monteiro Torres, evocativa do centenário da sua morte.  

Óscar Monteiro Torres nasceu em Luanda em 1889, frequentou o 

curso secundário no Colégio Militar e efetuou a sua formação como 

piloto em Inglaterra. 

Defensor da participação de Portugal na I Guerra Mundial, foi um 

dos aviadores do Corpo Expedicionário Português enviados para 

França nesse período. 

A 19 de novembro de 1917 foi considerado desaparecido após 

combate contra aeronaves alemãs, vindo a falecer no dia seguinte 

num hospital em França. 

Promovido a major a título póstumo, os seus restos mortais viriam 

a ser trasladados para Portugal em 1930, encontrando-se desde 

então na Cripta dos Combatentes. 

Óscar Monteiro Torres foi condecorado, a título póstumo, com o 

colar da Ordem da Torre e Espada e com a medalha da Cruz de 

Guerra da 1.ª Classe, por Portugal, e a Legião de Honra, pelo 

Estado francês. 

 

 

 

 

 

 

 

“Responsabilidade e Honra na representação de uma 

longa história de Especialistas, desde a génese da 

Aviação Militar até aos dias de hoje.” 

Mais detalhes  em  

http://www.emfa.pt/aefa 

Vamos voltar à OTA. XLI Encontro Anual Nacional, 24 de março de 2018 

http://www.emfa.pt/www/po/unidades/artigo-AEFA-003.301-centenario-da-morte-do-major-oscar-monteiro-torres
http://www.emfa.pt/www/po/unidades/artigo-AEFA-003.301-centenario-da-morte-do-major-oscar-monteiro-torres
http://www.emfa.pt/www/po/unidades/unidade-AEFA


EM MEMÓRIA DO SOLDADO PARAQUEDISTA ANTÓNIO LOPES DA 

SILVA 

Realizou-se, no dia 06 de dezembro de 2017, uma missa de corpo 

presente em memória do Soldado Paraquedista António da 

Conceição Lopes da Silva, militar morto em combate em Úcua, no 

norte de Angola, durante a guerra, a 3 de Outubro de 1963. 

Este soldado estava abandonado (como tantos outros) num cemitério 

em Angola. A sua filha que é emigrante nos Estados Unidos conseguiu 

descobrir o seu paradeiro com o auxilio de um Sargento da época, 

que era da sua companhia, e que diz ter assistido à sua morte e nunca 
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lhe perdeu o rasto. Há cerca de um ano encetaram um dificil mas 

conseguido regresso, que agora aconteceu. 

Foram prestadas as últimas homenagens na Igreja da Força Aérea, 

em Lisboa. Após a cerimónia, os restos mortais do militar seguiram 

para Tancos e, posteriormente, para o cemitério de Lobão da Serra, 

Tondela, sua terra natal, onde repousará finalmente. 

A convite do Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, General 

Manuel Rolo, a Associação de Especialistas da Força Aérea esteve 

representada pelo Presidente Nacional Adjunto, Artur Alves da Silva. 

A AEFA PRESENTE NA ABERTURA DO ANO LETIVO 2017/2018 NO 

CFMTFA 

Decorreu no passado dia 13 de Dezembro a cerimónia solene de 

abertura do ano letivo 2017/2018 no Centro de Formação Militar e 

Técnica da Força Aérea. 

A convite do Tenente-General Comandante do Pessoal da Força 

Aérea e do Comandante do CFMTFA, a Associação de Especialistas 

da Força Aérea esteve representada pelo Presidente Nacional 

Adjunto Artur Alves da Silva e pelo Vice-presidente Mário Aguiar. 

 

Depois da recepção aos convidados, a cerimónia, presidida pelo 

Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, General Manuel Teixeira 

Rolo, teve início com o toque do Hino Nacional. 

“Responsabilidade e Honra na representação de 

uma longa história de Especialistas, desde a 

génese da Aviação Militar até aos dias de hoje.” 

EVENTOS OFICIAIS 

Vamos voltar à OTA. XLI Encontro Anual Nacional, 24 de março de 2018 

http://www.emfa.pt/www/po/unidades/artigo-AEFA-003.305-em-memoria-do-soldado-paraquedista-antonio-lopes-da-silva
http://www.emfa.pt/www/po/unidades/artigo-AEFA-003.305-em-memoria-do-soldado-paraquedista-antonio-lopes-da-silva
http://www.emfa.pt/www/po/unidades/artigo-AEFA-003.308-a-aefa-presente-na-abertura-do-ano-letivo-2017-2018-no-cfmtfa
http://www.emfa.pt/www/po/unidades/artigo-AEFA-003.308-a-aefa-presente-na-abertura-do-ano-letivo-2017-2018-no-cfmtfa
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Durante a cerimónia, os representantes da AEFA entregaram, como 

vem sendo habitual, o Prémio Associação de Especialistas da Força 

Aérea deste ano para os  1º classificados do CFP/RC: 

- 1º classificado AFTO é para o 2CAB/OPS/140130-A Bruno Miguel 

Mendes Pereira com a classificação de 16, 69 valores. 

- 1º classificado AFTM é para o SOL/CAUT/140066-F João Paulo de 

Jesus Emídio Arribança com a classificação de 16, 63 valores. 

Mais detalhes  em  

http://www.emfa.pt/aefa 

- 1º classificado AFTA é para o 2CAB/PA/140160-C-A Xavier 

Monteiro de Nascimento com a classificação de 17, 54 valores. 

Os convidados tiveram oportunidade de visitar uma interessante 

exposição de alguns trabalhos realizados pelos alunos dos diversos 

cursos de formação.  

A cerimónia encerrou com o toque do Hino Nacional, seguindo-se 

um Porto de Honra na Messe de Oficiais.  

Vamos voltar à OTA. XLI Encontro Anual Nacional, 24 de março de 2018 

http://www.emfa.pt/www/po/unidades/unidade-AEFA


CONCERTO DE NATAL DA FORÇA AÉREA 

Representada pelo Presidente Nacional Adjunto, Artur Alves da Silva, 

a Associação de Especialistas da Força Aérea marcou presença, no 

passado dia 15 de Dezembro, no Concerto de Natal da Força Aérea 

Portuguesa que decorreu no Forum Lisboa, antigo cinema Roma, em 

Lisboa.  Mais de 500 pessoas, entre militares e civis, estiveram 

reunidas para celebrar a quadra natalícia, num espetáculo dirigido 

pelo Maestro da Banda de Música da Força Aérea, o Capitão António 

Rosado. 

Neste concerto foram interpretadas várias músicas natalícias, das 

quais se destacaram o “Concert Suite from Polar Express”, que 

acompanhou com um vídeo produzido pela Banda de Música da 

Força Aérea, “Somewhere in my memory”, onde foram projetadas 

imagens de marcos históricos para a Força Aérea, e o tema “A Most 

wonderful Christmas” onde foi feita uma retrospetiva das missões, 

cerimónias e eventos importantes onde a Força Aérea esteve 

envolvida no último ano. 

Neste capítulo, honra-nos muito e responsabiliza-nos também muito 

o facto de estarem incluídas neste vídeo retrospectivo da Força Aérea 

algumas imagens recolhidas durante o XL Encontro Anual Nacional da 

nossa AEFA. 

Este concerto contou ainda com a participação especial de dois 

convidados, a cantora Laura Valente Santos que interpretou vários 

temas bem conhecidos, dos quais se destacam “All i want for 
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Christmas ir you” e “Santa claus is coming to town”, e de Isidoro 

Trogueira, que narrou o conto “The Polar Express”.  

CUMPRIMENTOS DE NATAL AO CEMFA 

No passado dia 19 de dezembro o Presidente da Mesa da 

Assembleia Geral, César Oliveira, juntamente com a Direção 

Nacional, representada pelo Presidente Nacional, Paulo Castro, o 

Presidente Adjunto Nacional, Artur Alves da Silva, e Vice-

presidente Nacional, Mário Aguiar, apresentaram cumprimentos 

de Natal a Sua Excelência o Chefe de Estado Maior, General 

Manuel Teixeira Rolo em audiência. 

Por parte da Direção Nacional foi transmitida a Sua Excelência 

toda a gratidão da AEFA pelo empenho e apoio que a Força Aérea 

Portuguesa colocou nas atividades desenvolvidas pela nossa 

Associação no presente ano. Particularmente enfatizado o 

empenho colocado no nosso XL Encontro Anual Nacional onde Sua 

Excelência o CEMFA fez questão de estar presente nas cerimónias 

acompanhado por todo o Estado Maior da Força Aérea gesto que 

muito sensibilizou todos os associados presentes. Destaque, 

igualmente para o convite ao nosso Presidente para apresentar 

um artigo no livro “65 anos ao serviço de Portugal e dos 

Portugueses”, bem como para inclusão de imagens sobre o nosso 

XL aniversário no vídeo dos momentos do ano da FAP que foi 

apresentado no decorrer do concerto de Natal da FAP 

proporcionado pela Banda de Música da Força Aérea Portuguesa. 

Como resposta recebemos as felicitações pelo trabalho 

desenvolvido, pelo empenho e espírito de pertença que a AEFA e 

os seus associados têm demonstrado para com Força Aérea 

Portuguesa. 

Durante a audiência foram, igualmente, abordados outros 

assuntos de interesse associativo, tal como o próximo Encontro 

Anual Nacional a realizar no próximo dia 24 de março de 2018, na 

Ota. 

Foram desejados votos de Bom Natal e bom Ano Novo ao C. E. M. 

F. A., bem como a todos os militares e civis da Força Aérea 

Portuguesa. 

Vamos voltar à OTA. XLI Encontro Anual Nacional, 24 de março de 2018 
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ENCONTRO DE ESPECIALISTAS DO NÚCLEO DO ALGARVE DA AEFA 

Num autêntico Verão de São Martinho, reuniu-se no passado Sábado 

o Núcleo do Algarve da Associação de Especialistas da Força Aérea 

em mais uma das suas diversas atividades em prol da nossa 

Associação. 

O ponto de encontro foi no restaurante O Petisco, em Campilhos, São 

Bartolomeu de Messines para mais uma jornada memorável de todos 

ao Especialistas algarvios e onde se reuniram mais de meia centena 

de associados em volta de uma mesa apetecível, mas cujo principal 

prato era o convívio de pessoas que se revêm na nossa Associação e 

comungam em pleno o “Espírito do Especialista”. 

De notar que, ano após ano, vai crescendo o número de participantes 

nestes nossos eventos, principalmente de gente que esteve ausente 

da nossa Associação durante algum tempo. 

A representar a Direção Nacional esteve o Vice-presidente Nacional, 

António Alves. 

De salientar ainda a presença da Associação da Liga dos Combatentes 

de Vila do Bispo, representado pelo Sr. Bernardino Martins e a 
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presença do presidente da Junta de Freguesia de São Bartolomeu 

de Messines, Sr. João Carlos Correia. 

Mais um dia grandioso para o Núcleo do Algarve e, obviamente, 

para a AEFA num evento que ajudou a consolidar as amizades, o 

espírito de grupo e reviver os gloriosos anos passados na nossa 

Força Aérea Portuguesa sob a bandeira da AEFA. 

Estão, uma vez mais, de parabéns os dirigentes do Núcleo do 

Algarve , presidido pelo Aldemiro Estreia, que têm consolidado um 

Núcleo que reune muitos associados desta região do País. 

 

 

NÚCLEO DO ALENTEJO MARCOU PRESENÇA NO DIA DA BASE 

ABERTA EM BEJA 

No passado sábado, dia 14 de Outubro, o Núcleo do Alentejo da 

Associação de Especialistas da Força Aérea representado pelo seu 

Presidente, José Rojão, e pelo Vice-Presidente da Direção Nacional 

para a região do Alentejo, Manuel Gonçalves, esteve presente no 

Dia da base Aberta (BA 11) cumprindo com todo o brio a nossa 

honrosa missão de estar presentes nas atividades da Unidade 

numa ação que visava a divulgação do nossa Associação a todo o 

público e aos Especialistas alentejanos em particular. 

Logo pela manhã foram gentilmente recebidos pela Capitão Vera 

Monteiro, Chefe de Gabinete do Exmo. Sr. Comandante, e pela 

Tenente Ana Maia da área da logística. Não tendo faltado as 

garrafinhas de água e de fruta. Ao chegar das 12 horas fomos 

presenteados com senhas para um belo almoço na Unidade. 

Fica desde já o nosso agradecimento ao Exmo. Sr. Comandante e a 

todo o “Staff”. 

Foi ainda um número considerável que nos visitou, uns com algum 

interesse em nos conhecer, outros por simples curiosidade. 

Foram entregues algumas propostas a candidatos a possíveis 

associados da AEFA, a uns já veteranos e a outros ainda no ativo. 

Autocolantes, chapas de anteriores encontros, jornais e demais 

literatura que foram distribuídos a quem nos quis visitar e 

dialogar. 

 

Algarve 

Alentejo 
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Foi um excelente dia vivido entre os nossos camaradas aeronáuticos 

e o público em geral. 

 

 

NÚCLEO DE AVEIRO REALIZOU PIC-NIC COM OS SEUS ASSOCIADOS 

Pretendendo retomar as boas velhas práticas que deram crédito a 

este Núcleo, levou-se a efeito, no passado dia 24 de setembro, no 

Parque de Merendas da Freguesia da Gafanha do Carmo, o Pic-Nic de 

famílias que constava no Plano de Atividades/2017 deste Núcleo. 

Embora com poucos elementos – umas dez famílias – esta iniciativa 

decorreu de forma muito agradável e em ambiente fraterno, 

proporcionando aos especialistas que aderiram e a seu familiares 

momentos de convívio que se desejam ver repetidos. 

Embora muito nos custe admiti-lo, constata-se que os sócios 

do Núcleo de Aveiro , outrora exemplo para todas as estruturas da 

A.E.F.A., se encontram desmotivados e desmobilizados, o que não 

nos deverá impedir de continuar a insistir fortemente na sua 

mobilização para que se volte a sentir o verdadeiro espírito 

“especialista” que unia famílias e proporcionava belíssimos 

(Continued from page 9) 
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encontros. Bem sabemos que as coisas já não são o que eram, 

nem sequer o espírito especialista, mas continua a haver motivos 

e interesse na congregação da “Família Especialista”. 

Com um Plano de Atividades muito interessante proposto aos 

associados para o ano em curso (2017) entristece-nos que os 

sócios nem sequer tenham respondido às convocatórias que lhes 

foram sendo enviadas nas vésperas de cada iniciativa planeada – 

uma por mês. No entanto, sentimos que os associados não 

desmobilizaram de todo e que se torna necessário continuar o 

caminho ora reiniciado com a atual Direção deste Núcleo. Assim, 

vamos acreditar e esperar que, pese embora as “coisas” já não 

sejam o que eram, os “Especialistas de Aveiro” venham a sentir 

que valerá a pena continuar a alimentar o espírito que sempre os 

norteou e que tão bons resultados deu no início da formação da 

Associação e dos seus núcleos. 

Este Natal iremos ter novamente o Almoço de Famílias, 

provavelmente nas instalações do CASCI – Centro de Acção Social 

do Concelho de Ílhavo, na Colónia Agrícola (Senhora dos Campos) 

na Gafanha da Nazaré, que reúne boas condições para esse tipo 

de evento. 

Contem connosco, mas deixem-nos também contar convosco. 

Quando forem contactados, não deixem de responder à 

“chamada” e bem hajam. 

 Torrão Sacramento 

NÚCLEO DE AVEIRO - NATAL/2017 À MODA ANTIGA 

No passado dia 9 de dezembro, o Núcleo de Aveiro da AEFA viveu 

em família o seu Natal do ano corrente, convívio à “moda antiga” 

abrilhantado com música dos anos 50/60 com que o duo Ana & 

Pedro nos brindaram durante o almoço - bacalhau cozido com 

todos, bem regado com azeite e outros líquidos não diluentes em 

H2O, bolinhos da “casa” de fabrico do próprio CASCI – Centro de 

Acção Social do Concelho de Ílhavo. 

Num ambiente a condizer com a época e com o “espírito 

especialista” sempre presente, o “nosso” Natal/2017 teve 

encantos vários e a “Família Especialista” de Aveiro, sentiu-se bem 

com a resposta dos seus associados e com os convidados que nos 

quiseram honrar com a sua presença – Paulo Castro, presidente da 

D.N. e Felizardo Bandeira, vice-presidente da D.N. Zona Centro. 

Aveiro 
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Reaproximação de associados ao seu Núcleo, que o próprio 

presidente Paulo Castro constatou e enalteceu, os “especialistas” 

do Núcleo de Aveiro parecem querer voltar aos seu tempos áureos 

tendo participado neste Convívio em número bastante razoável (45 

elementos), num crescendo que se vai notando nas iniciativas que 

este Núcleo tem vindo a  manter ao longo do ano. Embora ainda 

longe de outros tempos, os “especialistas” mais “velhos” começam a 

regressar e a querer mostrar que ainda estão “vivos” e os mais novos, 

embora muito poucos, contribuindo para o rejuvenescimento deste 

núcleo, o que saudamos com muito agrado. Ainda uma saudação 

muito especial àqueles que, por motivos mais fortes e razões que a 

própria razão desconhece, não puderam responder à chamada, mas 

que, nem por isso, deixaram de marcar presença através de 

mensagens portadoras de votos que agradecemos e retribuímos.  

Na sua habitual mensagem de Natal, Paulo Castro mostraria 

preocupação com o futuro da AEFA que parece ir perdendo “fôlego” 

à medida que os anos avançam, não se verificando o 

rejuvenescimento à medida do necessário para que se lhe possa 

augurar futuro longo e risonho, o que também terá muito a ver com o 

actual espírito especialista que a maioria começa a acreditar já não 

existir, por isso deixando já notar a falta do espírito e fulgor de outros 

tempos, aliás, o que é perfeitamente natural. A idade não perdoa! 

A Direcção deste Núcleo da AEFA  agradece a presença e participação 

daqueles que continuam a acreditar no trabalho desenvolvido e no 

esforço que se vai desenvolvendo para que se mantenha “viva” a 

alma “Especialista”. 

A todos os “especiais” e seus familiares, aos que participam nas 

actividades do Núcleo e mesmo a todos os outros, desejamos um 

Santo Natal, votos que fazemos estender a todos os associados de 

todas as estruturas da AEFA! 

 Torrão Sacramento 
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ASSEMBLEIA GERAL E ALMOÇO DE NATAL DO NÚCLEO DE 

COIMBRA DA AEFA 

Foi num ambiente de grande amizade e confraternização, que nos 

voltámos a encontrar, para a realização da Assembleia Geral e 

habitual Almoço de Natal do nosso Núcleo de Coimbra da AEFA, 

no passado dia 2 de dezembro e, à hora marcada, (10h) lá 

estávamos todos nós, na “parada” do Aeródromo Bissaya Barreto 

para o início da Assembleia Geral. 

Iniciou-se, com o nosso Presidente do Núcleo de Coimbra , José 

Andrade, a relembrar-nos, a atividade do Núcleo neste ano de 

2017 (que está a findar) e a apresentar-nos as propostas da 

Direção, para o ano que aí vem. 

Como novidades: propostas de viagem aos Açores, S. Tiago de 

Compostela em Espanha, que ficaram de desenvolver, depois de 

ouvirem a opinião de alguns dos participantes. 

O Jovino da Chão na sua prospeção, tem conseguido trazer cada 

vez mais sócios para o seio do Núcleo. Belo trabalho. 

O Miranda como vem sendo hábito, apresentou o seu relatório de 

contas, com a maior clareza e rigor, cujo trabalho foi salientado. 

Foi ainda proposto, um louvor à Direção pelo nosso companheiro 

Jorge Mendes, pela reorganização feita no Núcleo e a sua 

reposição no lugar de elevada participação, que sempre teve no 

seio na nossa AEFA nacional. O voto foi aprovado, votado por 

unanimidade e aclamação. 

O nosso veterano Anselmo Simões, também propôs um voto de 

solidariedade ao Município de Oliveira do Hospital, com quem 

mantemos excelentes relações, pela catástrofe dos incêndios. 

Tendo sido informado pelo nosso Presidente, que o Núcleo já 

 

Coimbra 
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tinha enviado alguns géneros alimentícios, como forma de algum 

apoio aquelas gentes. 

Depois de terminados os trabalhos, deslocámo-nos até à Taberna do 

Aires, onde decorreu o grande almoço de confraternização, com 

presença record de participantes. Entre eles o nosso Presidente da 

A.E.F.A. Paulo Castro. Foi difícil falar com todos. 

Mais uma vez parabéns à Direção do Núcleo, pelo trabalho realizado 

que tanto nos tem prestigiado, tanto no que refere aos contactos 

com autarquias e outras entidades, assim como à sensibilização de 

companheiros da nossa F.A.P., que se encontravam afastados do 

nosso convívio e que lá vão comparecendo. 

ESPECIALISTAS SEMPRE! 

 Augusto Ferreira 
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ALMOÇO COMEMORATIVO DO NÚCLEO DE LISBOA DA AEFA 

Decorreu no passado Sábado, dia 25 de Novembro, o encontro 

do Núcleo de Lisboa da Associação de Especialistas da Força 

Aérea. 

Este ano, cerca de 140 associados e familiares do Núcleo de 

Lisboa da AEFA voaram até ao Depósito Geral de Material da Força 

Aérea, em Alverca, para mais um encontro de recordação dos 

tempos vividos na nossa FAP. 

Eventualmente, com o receio de chegar atrasados à formatura ou, 

quem sabe, com as saudades à flor da pele, bem cedo foram 

chegando os Especialistas. De 1952 a 1988, todos imbuídos dum 

espírito de camaradagem bem próprio de quem tem as mesmas 

raízes militares e de missão, mesmo com anos de distância, 

especialidades diferentes ou bases aéreas distintas, aí se foram 

juntando e falando das respectivas experiências, locais por onde 

passaram, das respectivas recrutas, cursos e missões, na 

metrópole, no ultramar, no continente, nos Açores. 

Depois de uma receção inicial para aquecer os “motores” com os 

respectivos acepipes e aperitivos, seguiu-se o almoço onde se foi 

reforçando o convívio e afinando as memórias.  

 

Lisboa 
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Depois, gentilmente recebidos pelo Sargento-Mor Pacheco, o pólo 

do Museu do Ar de Alverca, acolheu todos numa viagem de 

recordação e aprendizagem através dos diversos modelos, motores 

e armamento aí expostos e superiormente explicados pelo Mor 

Pacheco. 

Após mais umas trocas de impressões no meio das aeronaves 

expostas no exterior do Museu, de viatura própria, à boleia ou de 

comboio, lá se foram despedindo os Especialistas para um resto de 

fim de semana e até uma próxima oportunidade, quem sabe, no 

próximo Encontro Anual Nacional da AEFA, em Março de 2018.  

A estrutura nacional da AEFA esteve representada pelo Vice-

presidente da Mesa da Assembleia Geral, Américo Dias, pelo Vogal 

do Conselho Fiscal, Orlando Fernandes, pelo Presidente Nacional 

Adjunto, Artur Alves da Silva e pelos Vice-presidentes Nacionais 

Jorge Couto e João Carlos Silva. 

Parabéns aos dirigentes do Núcleo de Lisboa da AEFA, José Sousa 

(Presidente), Manuel Faustino (Tesoureiro) e José Barreiros 

(Secretário) por mais esta organização em prol dos Especialistas da 

Força Aérea. 

Fotografias: Mário Silva, João Carlos Silva, Manuel Faustino, Hélder 

Godinho 

 

 

O NÚCLEO DO MINHO REALIZOU O SEU 15º ENCONTRO REGIONAL 

Realizou-se, no passado dia 28 de outubro a festa regional 

do Núcleo do Minho que vai na sua décima quinta edição. Como 

vem sendo hábito, o evento teve lugar na Quinta do Palácio 

Rauliana, em Ribeirão, Trofa, e contou com uma adesão muito 

significativa a rondar a centena de pessoas, entre associados e 

familiares, numa festa com o seu cunho muito próprio. 

A festa deste ano decorreu sobre a “égide” do EH-101 MERLIN cuja 

foto se encontrava no bolo de aniversário assim como nos 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. 

À Direção do Núcleo os maiores elogios por mais uma excelente 

organização e pelo forte contributo na união da família 

Especialista. 

Minho 
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NÚCLEO DO PORTO ANTECIPA NATAL 

O Núcleo do Porto da Associação de Especialistas da Força Aérea 

antecipou o Natal já que o resultado constituiu uma verdadeira festa 

da família Especialista da área do Grande Porto. 

O evento teve lugar no dia 7 de dezembro e decorreu no restaurante 

“Transmontano” em Vila Nova de Gaia. Sócios novos e sócios que já 

não compareciam há alguns anos juntaram-se aos habituais para 

fazer um número muito simpático de quase uma centena de 

Especialistas. 

Numa sala a abarrotar o convívio foi uma constante onde não 

faltaram as histórias já contadas e recontadas que ajudaram a criar 

aquele ambiente muito especial de que todos nós somos figuras 

principais. 

Um jantar bem servido, em qualidade e quantidade, e bem regado 

contribuiu para a satisfação generalizada. 

No uso da palavra, o Presidente do Núcleo do Porto , Fernando 

P á g i n a  1 4  A E F A  –  N e w s l e t t e r   # 7  

NÚCLEOS 

Barbosa, agradeceu de forma veemente a presença de todos e a 

vontade do Núcleo em prosseguir a sua atividade no sentido de 

dignificar o nome do Especialista. 

A Direção Nacional marcou presença no jantar através do 

Presidente, Paulo Castro, e dos Vice-presidentes, Mário Aguiar e 

Manuel Teixeira Gomes. 

Solicitado a usar da palavra o Presidente Nacional agradeceu 

ao Núcleo do Porto e aos associados a sua presença, bem como 

suscitou algumas questões que se prendem com a atividade 

associativa e o futuro da nossa Associação, nomeadamente o 

voluntariado e a responsabilidade dos associados quanto ao 

futuro diretivo da nossa Associação já que em março de 2018 

terão lugar eleições para os corpos gerentes. 

Uma noite muito agradável, de amizade, convívio e espírito 

Especialista que o Núcleo do Porto proporcionou aos seus 

associados razão pela qual estão de parabéns. 

 

 

    SÃO MARTINHO NO NÚCLEO DE SETÚBAL DA AEFA 

No passado Sábado, a comemoração do São Martinho foi o mote 

para que cerca de cinquenta Especialistas e familiares 

respondessem presente ao convite e rumassem à sede do Núcleo 

de Setúbal da Associação de Especialistas da Força Aérea para 

mais um dia de salutar convívio. 

A pouco e pouco se foram juntando no “Clube de Especialistas”, 

pondo a conversa e as saudades em dia.    

Com a presença de todos, o Presidente do Núcleo, Joaquim 

Condeço, dirigiu algumas palavras e solicitou um minuto de 

silêncio em  memória de todos os camaradas falecidos e em 

particular dos mais recentemente desaparecidos do nosso 

convívio, o sócio do Núcleo, José Maximino Maçarico e o sócio 

mais antigo da AEFA, Vergílio Lemos.  

A Direção Nacional esteve representada pelo Presidente Nacional 

“Uma forte dinâmica regional, aglutinando os 

Especialistas da Força Aérea, para uma forte coesão 

Nacional.” 

 

Setúbal 

Porto 

Vamos voltar à OTA. XLI Encontro Anual Nacional, 24 de março de 2018 

http://www.emfa.pt/www/po/unidades/artigo-AEFA-003.306-nucleo-do-porto-antecipa-natal
http://www.emfa.pt/www/po/unidades/artigo-AEFA-003.296-sao-martinho-no-nucleo-de-setubal-da-aefa
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NÚCLEOS 

Adjunto, Artur Alves da Silva e pelos Vice-presidentes Manuel 

Gonçalves, Jorge Couto e João Carlos Silva. 

Este ano, salienta-se a presença de um grupo de cerca de vinte 

Especialistas da 1ª/80 em que muitos apenas se reencontraram 

agora, trinta e cinco anos depois, tendo sido grande a alegria e a 

emoção.  

Antes de se inciarem as “hostilidades” houve lugar à tradicional foto 

de grupo junto ao ex-libris do Núcleo, o Fiat G91 R/3 que em 1995 

foi inaugurado pelo General Vaz Afonso.  

Não foi possível cumprir a tradição da Sardinha Escorchada por via 

da falta da mesma pelo que se recorreu aos sempre presentes 

assadores que foram preparando umas febras e entremeadas, 

finalizando com umas boas castanhas assadas, acompanhadas pela 

água-pé e que muito estiveram do agrado dos presentes.  

As conversas e as memórias foram sendo desfiadas de forma 

entusiasta ao longo da tarde, até às despedidas e combinações para 

o próximo encontro. 

Parabéns à direção do Núcleo de Setúbal pela organização de mais 

esta excelente reunião de Especialistas. 

Mais detalhes  em  

http://www.emfa.pt/aefa 

ALMOÇO DE NATAL DO NÚCLEO DE SETÚBAL DA AEFA 

No passado dia 16 de Dezembro, cumpriu-se a tradição no Núcleo 

de Setúbal da Associação de Especialistas da Força Aérea com a 

realização do seu almoço de Natal. 

Foram 13 Especiais à volta do Bacalhau com todos, acompanhado 

com vinho "Venâncio da Costa Lima" de Palmela oferecido pelo 

Especialista João Vida que é um dono da Adega. 

Desejamos FELIZ NATAL e PRÓSPERO ANO 2018. 

 Joaquim Condeço 

 

Vamos voltar à OTA. XLI Encontro Anual Nacional, 24 de março de 2018 

http://www.emfa.pt/www/po/unidades/unidade-AEFA
http://www.emfa.pt/www/po/unidades/artigo-AEFA-003.312-almoco-de-natal-do-nucleo-de-setubal-da-aefa


P á g i n a  1 6  A E F A  –  N e w s l e t t e r   # 7  

 

NÚCLEOS 

 

 

NÚCLEO DE TRÁS-OS-MONTES - ALMOÇO DE ANIVERSÁRIO 

No passado Sábado, dia 11 de Novembro, o Núcleo de Trás-os-

Montes da Associação de Especialistas da Força Aérea reuniu os seus 

associados num almoço de aniversário. O evento teve lugar no 

restaurante “O Grelhador”, junto ao Instituto Superior de Bragança e 

decorreu com a alegria habitual pela reunião de antigos camaradas 

Especialistas e por mais uma oportunidade de relembrar histórias 

passadas ao serviço da Força Aérea Portuguesa. 

A Direção Nacional faz-se representar pelo Vice-presidente nacional 

Manuel Teixeira Gomes. 

Parabéns à direção do Núcleo de Trás-os-Montes pela organização 

de mais um evento que contribuiu para a reunião dos seus 

associados.  

 

 

 

 

 

NÚCLEO DE VISEU ORGANIZOU O SEU PRIMEIRO ENCONTRO DE 

NATAL 

Realizou-se no passado dia 9 de Dezembro o primeiro encontro 

regional do Núcleo de Viseu da nossa Associação que teve lugar 

nos arredores da cidade. 

Com concentração na sede, Aeródromo Municipal de Viseu, seguiu

-se o Almoço no Restaurante " O Viso", em Repeses, onde foi 

possível comungar de uma excelente refeição.  

Conforme seria de esperar não foi propriamente uma adesão 

maciça ao evento dadas as características neófitas do Núcleo, 

ainda em fase de Comissão Instaladora. Contudo não deixou de ser 

a primeira atividade do Núcleo de Viseu que assim proporcionou 

aos associados da região uma outra forma de convívio desta feita 

associado à quadra natalícia. 

Mesmo assim dezena e meia de associados marcaram a sua 

presença dando um sinal evidente de com a próxima redefinição 

do Núcleo e a tomada de posse dos dirigentes efetivos haverá 

 

Viseu 

Vamos voltar à OTA. XLI Encontro Anual Nacional, 24 de março de 2018 

Mais detalhes  em  

http://www.emfa.pt/aefa 

Trás-os-Montes 

“Encontros Regionais, os alicerces da Associação de 

Especialistas da Força Aérea.” 

http://www.emfa.pt/www/po/unidades/artigo-AEFA-003.297-nucleo-de-tras-os-montes-almoco-de-aniversario
http://www.emfa.pt/www/po/unidades/artigo-AEFA-003.311-nucleo-de-viseu-organizou-o-seu-primeiro-encontro-de-natal
http://www.emfa.pt/www/po/unidades/artigo-AEFA-003.311-nucleo-de-viseu-organizou-o-seu-primeiro-encontro-de-natal
http://www.emfa.pt/www/po/unidades/unidade-AEFA
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participação. 

Apos dirigentes da Comissão Instaladora do Núcleo de Viseu, na 

pessoa do seu Presidente, Vítor Barata, a Direção Nacional 

cumprimenta e elogia a atividade na certeza de que o melhor estará 

para vir. 

 

 

 

Vamos voltar à OTA. XLI Encontro Anual Nacional, 24 de março de 2018 

“De salientar a forte dinâmica dos Núcleos, 

agregando os sócios das mais diversas regiões do 

País.” 

"O Espírito do Especialista": 

"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.  

Os verdes anos, a irrequietude, a novidade, a 

irreverência, a iniciativa e a personalidade incitou-

nos para uma forma diferente de ser militar. O nível 

cultural que nos era exigido para ingresso fazia-nos 

merecer, legitimamente, um tratamento 

diferenciado.  

Os conhecimentos tecnológicos que nos foram 

ministrados, aliados ao facto de trabalharmos  em 

aviões, dotava-nos de uma certa gloríola. Por tudo 

isto e por muito mais, soubemos sempre manter 

uma situação militar por muitos invejada. 

 Porque no cômputo geral gostamos de ter servido a 

Força Aérea...Porque queremos manter vivo o 

espírito que sempre nos norteou...Porque muito 

temos para dar em termos de divulgação 

aeronáutica e Defesa Nacional...Porque seremos 

sempre uma força cultural jovem e sem objectivos 

político-partidários...Porque sentimos orgulho em 

ter pertencido à F. A. P.... 

Fundámos uma Associação que historicamente nos 

seria exigida!" 
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ACTIVIDADES AEFA/ ENTIDADES 

PROTOCOLOS AEFA 

A Associação de Especialistas da Força Aérea tem vindo a formalizar 

um conjunto de protocolos com diversas entidades para a prestação 

de serviços aos seus associados em condições vantajosas. 

Para este resultado, os Núcleos têm tido uma ação fundamental no 

processo de identificação e de estabelecimento de acordos com as 

entidades aderentes. Chamamos a atenção para o facto de alguns 

dos serviços não estarem restringidos à área geográfica do Núcleo. 

Estes descontos serão efectuados mediante a apresentação do 

cartão de associado da AEFA e comprovativo das cotas actualizadas.  

 

Mais detalhes em 

http://www.emfa.pt/aefa 
“Toda a estrutura da AEFA envolvida com outras 

entidades em prol dos Associados.” 

Vamos voltar à OTA. XLI Encontro Anual Nacional, 24 de março de 2018 

http://www.emfa.pt/www/po/unidades/artigo-AEFA-003.175-protocolos-aefa
http://www.emfa.pt/www/po/unidades/unidade-AEFA
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Mais detalhes em 

http://www.emfa.pt/aefa 

Lojas  

Lojas  

Anexo I 

Postos de colheitas 

“O Espírito do Especialista tem muito a ver com a 

forma de saber estar e de viver que cultivamos 

quando na Força Aérea, que levamos connosco para 

a vida civil, e a incutimos em tudo o que fazemos. 

A Força Aérea Portuguesa recebeu-nos muito jovens 

e com vontade de aprender. Administrou-nos 

formação, conquistamos experiência técnica, que 

nos abriu novos horizontes. 

Na Força Aérea Portuguesa desenvolvemos um 

modus vivendi muito próprio, fruto de uma mistura 

de ingredientes tão diversos como a juventude, a 

responsabilidade, o rigor, a camaradagem, a 

disciplina, a seriedade, onde a cada passo sabíamos 

distinguir «o trabalho do conhaque», permitindo 

uma vivência muito própria que se estendia na 

estrutura hierárquica, horizontal como 

verticalmente, quebrando barreiras, tratando todos 

como aquilo que somos – pessoas. Esse sentimento 

perdura ainda hoje em todos nós e torna-nos unos 

com quem serviu e serve hoje em dia na Força Aérea 

Portuguesa.”  

 

Vamos voltar à OTA. XLI Encontro Anual Nacional, 24 de março de 2018 

http://www.emfa.pt/www/po/unidades/unidade-AEFA
http://www.emfa.pt/www/po/unidades/includes/AEFA/conteudos/galeria/protocolos/lojas-ergovis-o-2015_773.pdf
http://www.emfa.pt/www/po/unidades/includes/AEFA/conteudos/galeria/protocolos/locais-rosoptica_1536.jpg
http://www.emfa.pt/www/po/unidades/includes/AEFA/conteudos/galeria/protocolos/labeto-anexo-i-an-lises_1592.jpg
http://www.emfa.pt/www/po/unidades/includes/AEFA/conteudos/galeria/protocolos/labeto-locais_1118.jpg
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Mais detalhes em 

http://www.emfa.pt/aefa 

Vamos voltar à OTA. XLI Encontro Anual Nacional, 24 de março de 2018 

http://www.emfa.pt/www/po/unidades/unidade-AEFA
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Mais detalhes em 

http://www.emfa.pt/aefa 

Vamos voltar à OTA. XLI Encontro Anual Nacional, 24 de março de 2018 

http://www.emfa.pt/www/po/unidades/unidade-AEFA
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“Parceiros do nosso Jornal O 

Especialista.” 

Mais detalhes em 

http://www.emfa.pt/aefa 

Vamos voltar à OTA. XLI Encontro Anual Nacional, 24 de março de 2018 

http://www.emfa.pt/www/po/unidades/unidade-AEFA


Eduardo dos Santos Faustino – Associado Nº. 3021 

Especialista de Abastecimento - 1963 / 1966 - BA 2 Ota - GDACI-

Monsanto-Lisboa 

1º CURSO DE SARGENTOS MILICIANOS 

Bom dia amigos, Acabo de ler as v/últimas notícias e quero saudá-los 

por isso. Eu, Fernando Jorge M.A. Sequeira, 197/67, velho amigo do 

nosso César Couto Oliveira com quem estive em S. Jacinto em 67 como 

especialistas em Armamento. As fotos que vos envio, acho 

interessantes pois foram do 1º curso de Sargentos Milicianos que 

houve em 70. 

É tudo por agora e abraços a todos. 

Fernando Sequeira                                                                                                                             

PORQUE NOS FAZEMOS HOMENS 

Garoto, ainda, da Escola Primária, o meu pai – 1º. Sargento da 

Armada - tinha o salutar hábito de, ao domingo à tarde, me levar a 

passear a qualquer sítio do meu presumível agrado. Curiosamente, 

não me levava aos navios de guerra mas, antes, ao Aeroporto da 

Portela, em Lisboa, ver os aviões, levantar, aterrar, com todo o 

fascínio que aquelas manobras já então suscitavam. Cresci a 

pensar naquilo e a sonhar vir a ser – quando fosse grande – Piloto 

da nossa Força Aérea. Porém, os bailaricos, as namoradas, o atraso 

nos estudos, acabou por deitar por terra tal objectivo. Ainda assim, 

contudo, não desisti de procurar vir a estar próximo da Aviação 

Militar e dos aviões, claro. E consegui. Na altura própria, com 19 

anos de idade e com autorização escrita dos pais (a maioridade era 

então aos 21), dirigi-me ao Centro de Recrutamento da Capital e 

alistei-me como Voluntário para a Força Aérea. Fui aceite. 

Foi então que, em Setembro de 1963, passei a Porta de Armas da 

Base Aérea da Ota e iniciei a minha grata experiência militar 

enquanto Soldado-Aluno-Recruta. Naturalmente que tudo aquilo 

era novo para mim. Mas a impressão recolhida, logo de início, era 

deveras aliciante. Tínhamos, obviamente, de respeitar as regras a 

que uma Instituição Militar obriga, mas não tínhamos dificuldade 

em cumprir porque, afinal, tudo nos era superiormente ensinado. 

Três meses depois, cumprida a Recruta, viemos passar o Natal a 

casa e regressámos à Base em Janeiro/64 para frequentar o Curso 

de Formação – Abastecimento, no meu caso – que se prolongaria 

por cerca de 9 meses, após os quais, os aprovados, eram dirigidos 

a cada uma das Unidades carenciadas dos já então Especialistas, 

incluindo, maioritariamente, as Bases Aéreas do Ultramar. Por 

qualquer tipo de escrutínio, eu não fui mobilizado, apesar de 

militarmente preparado. Direcionaram-me para o GDACI-Grupo de 

Deteção, Alerta e Conduta de Intersecção, em Monsanto-Lisboa, 

onde cumpri os restantes 2 anos do chamado Serviço Militar 

Obrigatório, findos os quais passei à “disponibilidade”, com louvor 

em Ordem de Serviço, registado na Caderneta Militar, perdoe-se-

me a imodéstia. 

Veja-se, agora, no fim de tudo, o aparente caricato da situação: 

- Eu que, desde miúdo, sonhava com os aviões, ser até piloto, 

passei 3 anos na Força Aérea e nunca andei ali de avião, aliás, nem 

antes, nem durante. Só depois fiz o baptismo de vôo, mas . . . na 

TAP ! … 

Ainda assim, há que dizer: 

- Apesar da “malandrice” a que os nossos anos de adolescente 

quase sempre nos conduzem, estilo “sou o maior”, “as miúdas e 

tal”, foi na Força Aérea Portuguesa que aprendi, no fundo, a 

respeitar, sempre, os nossos símbolos Pátrios – especialmente a 

Bandeira e o Hino - a respeitar os superiores hierárquicos, a 

respeitar a Família, os nossos concidadãos, a ser mais adulto, mais 

responsável e tolerante, numa palavra, a ser Homem! . . . mas 

levando também em conta, para além das virtudes, igualmente as 

fragilidades que às vezes nos traem e caracterizam enquanto ser 

humano!... 

Saudações Aeronáuticas! 

CLUBE DE ESPECIALISTAS 
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Mais detalhes em 

http://www.emfa.pt/aefa 
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http://www.emfa.pt/www/po/unidades/includes/AEFA/conteudos/galeria/documentos/clube-de-especialistas/2016/novembro/1-curso-sargentos-milicianos-1970_1849.pdf
http://www.emfa.pt/www/po/unidades/includes/AEFA/conteudos/galeria/documentos/clube-de-especialistas/2016/outubro/porque-nos-fazemos-homens_1117.pdf
http://www.emfa.pt/www/po/unidades/unidade-AEFA


Mar da Palha 

Tínhamos chegado no dia anterior ao então Centro de Aviação 

Sacadura Cabral. Primeiro dia de Dezembro de 1953. Era feriado. No 

dia seguinte iríamos ter a oportunidade de mostrar o que tínhamos 

aprendido durante um ano de curso na Escola Militar de 

Aeronáutica. Foi a primeira vez que o vi. Logo à entrada, mal acabara 

de ultrapassar a porta do hangar: Azul-marinho pesado, fosco, a dar 

ideia de empinado na roda de cauda, as asas dobradas por cima da 

fuselagem, o motor lá em cima, enorme, parecia inacessível. Não era 

um avião bonito. Grande, robusto, desajeitado, o Helldiver era, no 

entanto, um verdadeiro avião de guerra. E eu, embora com 18 anos 

era militar de carreira. O Helldiver estava a fascinar-me. Lembro-me 

de ter pensado: “O tipo de aparelho que eu gostaria de trabalhar”. 

Sem saber porquê, mas sem ser pelo número de ordem, nem pela 

classificação no curso, alguns minutos depois tinha sido um dos 

indigitados a receber as primeiras luzes no pesado bombardeiro de 

mergulho.  

Nota: Embora não se consiga perceber na foto, este aqui, ao lado do 

avião, sou eu, o autor deste site "Aeronáutica e Espaço". Em pose, 

naturalmente... a entrada para a cabina era do lado esquerdo do 

aparelho.  

A esquadra tinha cerca de 20 Helldiveres, dos quais uma boa parte 

voava todos os dias, com um ou dois normalmente em manutenção. 

Comigo, com mais três pequenos “sábios” como eu acabadinhos de 

sair do curso, dois furriéis excabos da Aviação Naval, e o 2º. sargento 

Pinho a chefiar, o “staff” da manutenção dos Helldiveres ficou 

completo. No papel, claro. Quando os dois furriéis repararam que já 

tinham quem fizesse o trabalho por eles nunca mais ninguém os 

viu… de nada adiantou ao sargento esganiçar-se em cima da asa a 

chamar por eles. Não havia nada a fazer. Tínhamos de aprender… E 

depressa. O Pinho era um “artista”, levava-nos onde queria: 

Ensinava-nos como se fazia, virava as costas, regressava depois a 

verificar se tudo estava feito como ele tinha mandado. Liberdade, 

responsabilidade. Resultou. Meses depois éramos nós que 

púnhamos os aviões na rua, e… o máximo!... que lhes fazíamos o 

ponto fixo após a inspecção. Pelo meio, paródia, claro… até na hora 

de trabalho: Tudo valia a pena por um voo no lugar de trás do 

Helldiver a rapar praia fora ou a visitar a família na parvónia.  

CLUBE DE ESPECIALISTAS 
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Curtiss SB2C-5 Helldiver pilotado pelo Sr. Comandante Cyrne de 

Castro por ocasião da visita do Presidente do Brasil em 1955, vendo-

se as forças em parada no Terreiro do Paço Fotografia: Página da 

Aviação Naval (Facebook)  

Em finais de 1956 os Helldiveres regressaram a Aveiro de onde 

tinham saído quatro antes. Nós partimos para outra.  

Aniceto Carvalho 
MMA 
1952  

A DECISÃO 

Setembro, a viver em pleno as festas e feira de verão no Sobral de 

Monte Agraço, em plena zona saloia, naquele tempo em que as 

férias de verão se prolongavam por uns fabulosos 3 meses. 

Vagueávamos pela Praça e subimos a casa do Jorge, ao entrar no 

seu quarto aquele panfleto a anunciar o recrutamento para a Força 

Aérea Portuguesa destacou-se de tudo o mais. Não foi possível 

deixar de o ler e o apelo foi irresistivel.  

Era aquilo, era tudo aquilo que fazia sentido, o vazio dos estudos no 

curso complementar dos liceus, a incerteza de qual o caminho a 

seguir, naquele momento tudo se tornou em certezas, as dúvidas 

dissiparam-se era tudo aquilo que fazia sentido...  

Após completar os 17 anos e com a assinatura dos Pais para 

Mais detalhes em 

http://www.emfa.pt/aefa 

Vamos voltar à OTA. XLI Encontro Anual Nacional, 24 de março de 2018 

http://www.emfa.pt/www/po/unidades/includes/AEFA/conteudos/galeria/documentos/clube-de-especialistas/2017/mar-da-palha_2696.pdf
http://www.emfa.pt/www/po/unidades/includes/AEFA/conteudos/galeria/documentos/clube-de-especialistas/2017/a-decis-o_801.pdf
http://www.emfa.pt/www/po/unidades/unidade-AEFA


autorizar a candidatura, da Praça Dr. Eugénio Dias no Sobral de 

Monte Agraço até ao DGAFA no Paço do Lumiar, para todos os testes 

psicotécnicos, físicos e médicos e depois até aquela recta "infinita" 

que nos levava à parada da OTA, com aquele "chouriço" azul às 

costas cheio com a farda da aviação e de sonhos, foi um ápice.  

Um ápice também os 38 anos que entretanto voaram e que agora 

recordo com alegria.  

João Carlos Silva  
MMA  
2ª/79  

UM DIA INESQUECÍVEL 

7 de Julho de 1954, um dia como qualquer outro. Tinha as minhas 

obrigações. Não estava nos meus planos alterar rotina. Deixou de 

ser. O Laudem Macedo correu ao meu encontro: disse-me que o 

primeiro-tenente Rodrigues andava à procura de um "gajo" de 

Aveiro. Eu conhecia o oficial. Calculei para mim: "Sou da região de 

Coimbra... para o primeiro-tenente Rodrigues, não deve fazer grande 

diferença", concluí. Não me anganei. Dei uma palavrinha ao chefe da 

manutenção, minutos depois estava no ar. Com 19 anos acabados de 

fazer, no máximo do sonho de jovem aviador, ir à terra de avião era 

uma coisa que ultrapassava tudo o que de melhor me podia 

acontecer. Sabia que o meu avô, o homem que me tinha criado, 

estava muito doente... mas que a minha irmã fizesse 18 anos nesse 

dia, nem me passava pela cabeça. Fixar datas de anos nunca foi o 

meu forte. Toda a gente que me conhece sabe disso. A minha irmã 

tinha acabado de receber duas cartas de parabéns dos nossos dois 

CLUBE DE ESPECIALISTAS 

Praça Dr. Francisco Sá Carneiro, 219, 1º Dt.º 

4200-313 PORTO 

Tel: 225028136 

Correio eletrónico: aefa.dn@gmail.com 

 

Sugestões são bem-vindas  

Contactos AEFA  
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Para o próximo trimestre 

Encontro de Estruturas; Asembleia Geral; Encontro Anual Nacional;  

Jornal “O Especialista” 

irmãos mais novos a seguir a nós, do Carlos e do Alcides... estava a 

reprovar e a lamentar o meu "lendário esquecimento":  

- Como sempre, só o Aniceto nunca se lembra dos anos de ninguém. 

O meu pai ouviu roncar um motor de avião a ecoar nas encostas.  

- Vem aí - disse ele. - Estavas a dizer mal dele, ele aí está.  

Era sim senhor. Sem dia nem hora marcada, assim, de surpresa, 

sem mais nem menos.  

E afinal, aquela história da monotonia dos pilotos da antiga Aviação 

Naval, era conversa fiada:  

Não é fácil deixar por aqui escrito o que é a emoção de dizer adeus 

à família a 500 quilómetros por hora, de dentro de um barril azul 

escuro fosco com asas, de seis toneladas, a rasar a meia dúzia de 

metros os telhados das casas. Uma, duas, três, várias vezes... um 

verdadeiro festival aeronáutico. Talvez não diga nada a ninguém. 

Compreende-se. Certas passagens da vida é preciso tê-las vivido.  

(Um olhar por cima do ombro. Não foi ontem, no Século XXI. Foi em 

1954, numa povoação do concelho de Vila Nova de Poiares, na 

estrada da Beira, a pouco mais de meia dúzia de quilómetros da 

Beira Alta).  

Aniceto Carvalho  
MMA  
1952  

http://www.emfa.pt/www/po/unidades/includes/AEFA/conteudos/galeria/documentos/clube-de-especialistas/2017/um-dia-inesquec-vel-1954_2790.pdf
http://www.emfa.pt/www/index.php?fsh=1
http://www.emfa.pt/www/po/unidades/unidade-AEFA

