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1. Síntese
O ano de 2017 foi um ano redondo para a nossa Associação já que em março se comemorariam
os quarenta anos da nossa existência enquanto associação formal. Foi, muito concentrados
nessa data, que se iniciou o ano.
O dia 25 de março foi, talvez o maior momento, vivido no Centro de Formação Militar e Técnica
da Força Aérea, com maior relevância já que nos nossos 40 anos não tivemos a presença do
Chefe de Estado Maior da Força Aérea, mas sim o Chefe de Estado Maior da Força Aérea e o seu
Estado Maior.
Neste âmbito e associado às comemorações dos 65 anos da FAP não podemos deixar de
destacar o fato de o Presidente da Direção Nacional ter sido convidado a inserir um artigo no
livro “65 anos a servir Portugal e os portugueses”
A Associação de Especialistas da Força Aérea sente-se muito honrada pelo facto de nesta obra,
agora lançada, uma das sessenta e cinco personalidades convidadas a apresentar o seu
testemunho, ser o nosso Presidente da Direção Nacional, Paulo Castro.
Nesta obra fica de forma marcante e indelével o pensamento individual, é certo, mas que será
muito análogo ao da esmagadora maioria dos nossos associados, senão mesmo igual.
O presidente da Direção Nacional desenvolveu o tema. “Ensaio sobre o sentido de pertença ou
o espírito intrínseco do Especialista” verificável a páginas 61 da obra.
A encerrar as festividades do XL anos dois concertos; um em Vila Nova de Gaia e um outro em
Coimbra sendo este último um verdadeiro sucesso. Mais de 1.200 pessoas tiveram o privilégio
de assistir a esse concerto num local emblemático como o Convento de São Francisco.
Quase que já inteiramente consolidada a rede de estruturas continuou-se, assim, a apostar e
robustecer a rede de proximidade que são os nossos Núcleos e que sem os quais nada a nossa
Associação seria uma quimera.
Foi continuada a aposta no reforço da credibilidade e verticalidade da nossa Associação como
forma de atingirmos o grande desiderato associativo que é o da dignificação de o “Especialista”.
E, este trabalho e este objetivo, com a devida modéstia, cremos que foi superado.
As vertentes administrativa e financeira são áreas que, cada vez mais, nos obrigam a um
acompanhamento muito denso em muito devido ao trabalho desenvolvido pelos diferentes
Núcleos e – pasme-se - pela quantidade de novos associados que têm aderido à nossa
Associação.
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A Direção Nacional efetuou o acompanhamento de todas as atividades dos Núcleos o que
obrigou a uma calendarização atenta de forma a não sobrepor eventos, pelo menos nas regiões
mais próximas.
Mesmo ficando longe do ótimo cremos que deverá ser realçado a adesão dos associados aos
muitos eventos realizados de Norte a Sul do país.
Vem a propósito constatar que a Direção Nacional deixou em letargia o Núcleo Açores justificada
pela não consecução da divisão do Núcleo em duas áreas distintas nas ilhas centrais e orientais,
ou seja, mais concretamente: Ilha Terceira e Ilha de São Miguel.
Foram dados passos significativos para a instalação do Núcleo da Madeira, mas para já não foi
possível a sua viabilização.
Foram publicadas duas “newsletters” e duas edições de “O Especialista”, além da manutenção
sempre atualizada do nosso site no qual foram inseridos noventa e cinco “posts” menos treze
que no ano anterior.
Ao longo do ano foram realizadas um total de 43 atividades de caráter exógeno ou endógeno.
Mais concretamente a atividade dos diferentes Núcleos traduziu-se em 25 ações e aconteceram
18 de caráter exógeno a que a Direção Nacional teve de dar resposta: ações de representação
ou ações conjuntas com outras entidades exteriores à AEFA.
No que que diz respeito às ações de caráter endógena uma palavra de muito apreço para todos
os Núcleos da nossa Associação pelo excelente trabalho realizado quer em quantidade, quer em
qualidade.
Todavia uma constante se evidenciou neste exercício uma maior e mais elevada solicitação para
ações de caráter exógeno, muito na Direção Nacional, mas também a surgir nas diferentes
estruturas regionais como poderemos constatar no ponto 3.

2. Fatores administrativos e organizacionais.
Foi notória forte adesão de novos associados. Em 2017 aderiram quase tantos associados como
nos últimos três anos de atividade o que faz demonstrar que a credibilidade e a transparência
postas na missão da nossa Associação se encontram a produzir os seus efeitos.
Paralelamente é possível constatar um forte crescimento na cobrança de cotas como é visível
no mapa abaixo.
De salientar os Núcleos Lisboa e Alentejo que em muito tem contribuído para este aumento de
associados e de cobranças. Neste último capítulo de salientar, igualmente, Aveiro, Coimbra,
Leiria e Trás-os-Montes.
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Adesão de associados
ANO DE

AÇORES ALENTEJO ALGARVE AVEIRO BEIRAS COIMBRA LEIRIA LISBOA MINHO PORTO SETÚBAL TRÁS-OS-M VISEU TOTAIS

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
3
0
2
2
0
1
1
0
0
1

0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
6
2
6
0
1
0
1
2
5
1
17

0
0
0
0
0
0
O
1
7
0
0
1
3
0
1
0
2
2
5
4
3

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
3
0
1
0
0
1
1
2
10

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
10
5
2
1
0
1
1
0
5
5
8

0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
9
4
6
0
0
0
0
4
6
4
3

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
25
17
16
5
6
3
5
20
26
32
29

TOTAIS

20

43

29

20

3

40

38

185

0
0
0
0
0
0
0
0
1
6
2
1
0
0
0
1
2
1
0
1

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
14
17
5
3
2
3
1
3
5
4
9

1
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
2
12
8
7
7
3
1
1
6
5
1
0

nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
1
4
5
4
6
0
1
0
3
1
1
2

nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
1
2
1
1
0
0
0
1
1
0
4

1
1
0
2
0
0
0
1
9
8
97
67
54
25
16
9
14
45
61
56
87

15

67

54

28

11

553

Sem dúvida que este crescimento exigiu muito trabalho por parte dos Núcleos e respetiva
resposta em termos de “back office”, mas significa também que os “novos” associados olham
para a nossa Associação de uma forma diferente, mais pragmática e mais serena. Sem querer
especular diríamos até que, estes novos associados, são extremamente participativos nas
diferentes atividades levadas a efeito pela nossa Associação no seu global.
A Loja virtual da AEFA tem vindo a crescer na venda do merchandising o que nos aporta trabalho
acrescido já que nem sempre os produtos requeridos constituem “stock”.
Não será descabido acentuar que em termos de merchandising foi criado um emblema para
cada estrutura em papel autocolante e que deverá ser utilizado de forma a constituir uma
identificação, mas sob as mesmas regras e idêntico para todas as estruturas.
Foi continuada a ação de consolidar a base de dados numa perspetiva de verdade, mas também
numa vertente de evitar desperdício de recursos. E, nesta matéria poderemos afirmar que no
universo de associados, até então situado nos 3.411 é relevante afirmar que constatamos 335
óbitos e que 216 associados não residem na morada que se encontra registada na nossa base
de dados o que confere um total de 551 “ausentes”.
Conforme advém do ano anterior foi continuada a distribuição de material informático pelas
diferentes estruturas. Algumas houve que não consideraram necessário, mas a maioria está
agora dotada de um computador, um monitor e uma impressora a custo zero.
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2017
Núcleo

Novos sócios

Total Sócios

Pagos

% Pagos

1

55

4

7,27%

Alentejo

17

114

45

39,47%

Algarve

3

228

46

20,18%

Aveiro

9

230

72

31,30%

Beiras

0

34

3

8,82%

Cabo Verde

0

17

0

0,00%

Coimbra

8

220

60

27,27%

Guiné

0

31

0

0,00%

Leiria

3

252

65

25,79%

Lisboa

29

1076

184

17,10%

Madeira

1

1

1

100,00%

Minho

1

231

41

17,75%

Porto

8

505

99

19,60%

Setúbal

2

309

32

10,36%

Trás-os-Montes

2

67

17

25,37%

Viseu

3

41

5

12,20%

Total

87

3411

674

19,76%

Açores

3. Ações de caráter oficial exógeno.
02 de março de 2017 – Aniversário do Museu do Ar
O Museu do Ar, na Granja do Marquês – Sintra, comemorou o seu 49.º aniversário no dia 02
de março. A cerimónia foi presidida pelo Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, General
Manuel Teixeira Rolo, e contou com a presença de altas individualidades militares e civis.
O Museu do Ar cumpre diariamente o dever da memória. É um espaço de evocação da cultura
aeronáutica, militar e civil, onde é colecionado, conservado e preparado património históricomuseográfico aeronáutico para exposição pública.
A Associação de Especialistas da Força Aérea foi convidada a fazer-se representar nesta data de
tamanha relevância para o Museu do Ar o que o fez através do nosso Presidente Nacional
Adjunto, Artur Alves da Silva.
No uso da palavra o Diretor do Museu do Ar, Coronel Rui Roque, dirigiu simpáticas palavras à
nossa Associação pela empenho e colaboração que tem emprestado ao Museu do Ar, através
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daqueles que se disponibilizam para ser voluntários, muitas vezes, em detrimento da sua vida
pessoal. Um reconhecimento que cada vez mais nos responsabiliza e que cumpriremos.

5 de abril de 2017 - Dia da Unidade no A. M. 1 (Maceda)
Realizou-se no passado dia 5 de abril o dia da Unidade do Aeródromo de Manobra N- 1, em
Maceda, Ovar.
A cerimónia foi presidida por Sua Excelência o Chefe de Estado Maior da Força Aérea,
acompanhado por altas patentes militares, como os antigos C.E.M.F.A. Generais Taveira Martins
e José Pinheiro.
O Comandante da Unidade, Coronel Carlos Páscoa, 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, assim como foram distinguidos diversos civis do quadro da Unidade.
Recordados os mortos e depois de um sobrevoo de uma parelha de F-16 foi tempo para as forças
em parada desfilarem perante a tribuna de honra.
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.

9 de abril de 2017 – AEFA presente no dia do combatente
Por convite da Direção Central da Liga dos Combatentes, a Direção Nacional, representada pelo
Presidente Adjunto Nacional, Artur Alves da Silva, esteve presente nas cerimónias do Dia do
Combatente que tiveram lugar no passado dia 9 de abril no Mosteiro de Santa Maria da Vitória,
na Batalha.
Nas cerimónias que evocavam o 99º aniversário da Batalha de La Lis e a 81ª Romagem ao
Túmulo do Soldado Desconhecido, marcaram presença as mais altas patentes militares.
Simbolicamente o dia 9 de abril é, assim, comemorado como o Dia do Combatente onde deve
ser prestada a justa homenagem a todos quantos combateram pela Pátria nos diversos teatros
de operações e das mais diversas gerações.

19 de abril de 2017 – Minho reunido em memória de Carlos Jacques
Em memória do colega Carlos Jaques, realizou-se uma missa na Igreja Paroquial de Forjães,
Barcelos, no passado dia 19 de Abril de 2017, seguida de uma homenagem no cemitério local.
A direção do Núcleo do Minho da Associação de Especialistas da Força Aérea e vários dos seus
associados marcaram presença junto das filhas e demais família do saudoso colega e exdirigente da AEFA Carlos Jaques.
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Elogio Fúnebre:
A Associação de Especialistas da Força Aérea - Núcleo do Minho presta esta singela, mas sentida
homenagem a este grande camarada e amigo Carlos da Silva Jaques.
Partiu há um ano no voo para o céu e que o Senhor o tenha em eterno descanso.
Carlos Jaques, grande entusiasta pela Força Aérea, onde se alistou como voluntário em 1963,
tirando o curso na Escola Militar de Eletromecânica (Paço d´Arcos) que o formou para a vida
profissional.
Há 40 anos participou na fundação da Associação de Especialistas da Força Aérea "Sócio 135" e
logo fundou o Núcleo de Viana do Castelo.
Organizou imensos convívios cá no Norte, cuja história um dia será contada.
Mesmo com a mudança de nome para Núcleo do Minho, nunca deixou de participar na vida da
nossa Associação.
Bem haja Carlos Jaques pelo que realizaste, dando-nos força para continuar.
Descansa em Paz.

3 de junho de 2017 - Inaugurado Monumento ao Associativismo em Vila Nova de Gaia
Teve lugar no passado dia 3 de junho a inauguração do monumento ao associativismo em Vila
Nova de Gaia numa iniciativa da Federação da Coletividades de Vila Nova de Gaia (presidida pelo
nosso camarada César Oliveira e Presidente da Mesa da Assembleia Geral da nossa Associação)
e da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia.
O monumento simboliza e faz ficar para a história o capital de disponibilidade dos gaienses para
o associativismo que, o mesmo é dizer, para a entrega à comunidade nas suas mais diversas
vertentes sejam culturais, desportivas, sociais ou cívicas.
A nossa Associação, convidada para o evento fez-se representar pelo Vice-presidente nacional
Mário Aguiar e pelos dirigentes do Núcleo do Porto, Fernando Barbosa e Francisco Vasconcelos.
A cerimónia foi presidida pelo Presidente da autarquia gaiense, Doutor Eduardo Vítor Rodrigues,
por toda a vereação e contou com a presença de Sua Excelência Reverendíssima o Bispo do Porto
D. António Francisco dos Santos.
No perpetuar deste espírito tão gaiense (recorde-se que a fundação da nossa Associação
aconteceu em Vila Nova de Gaia) endereçamos os nossos parabéns ao nosso camarada César
Oliveira pelo que acrescentou, em valor, à Federação da Coletividades de Vila Nova de Gaia com
a demonstração, inequívoca, do querer especialista.
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10 de junho de 2017 - A AEFA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2017
A Associação de Especialistas da Força Aérea, por convite da Comissão Executiva para
Homenagem Nacional aos Combatentes 2017, marcou presença com o seu Guião e com alguns
dos seus dirigentes nas cerimónias comemorativas promovidas por aquela Comissão.
Na primeira parte do evento realizou-se a cerimónia religiosa na Igreja de Santa Maria de Belém,
nos Jerónimos, e a nossa Associação esteve representada pelo Vice-presidente Nacional, João
Carlos Silva, e pelos dirigentes do Núcleo de Lisboa, Manuel Faustino e José Barreiros.
A segunda parte do evento, decorreu no Monumento aos Combatentes do Ultramar, junto à
Torre de Belém, estando aqui em representação da nossa Associação o Vice-presidente
Nacional, João Carlos Silva (porta-guião) e o Presidente do Núcleo de Lisboa, José Sousa. Além
destes, diversos Especialistas marcaram também presença nas cerimónias, como tem sido
habitual.
Com os vários Guiões das Associações presentes e da Liga dos Combatentes perfilados ao redor
do Monumento, tiverem lugar os discursos alusivos à data e a deposição de coroas de flores
pelas diversas entidades presentes.
Na parte final das cerimónias o sobrevoo, ao Forte do Bom Sucesso, por um Alouette III da
Esquadra 552 que emocionou os presentes e que procedeu à largada de algumas centenas de
flores.
Alguns dos vários Especialistas presentes nesta cerimónia de celebração do Dia de Portugal e de
Homenagem aos Combatentes juntaram-se no final para um agradável almoço de
confraternização.

23 de junho de 2017 – FAP HOMENAGEOU O GENERAL LEMOS FERREIRA
Realizou-se no passado dia 23 de junho a homenagem ao antigo Chefe de Estado Maior da Força
Aérea Portuguesa (1977/1984) e antigo Chefe de Estado Maior Geral das Forças Armadas
(1984/1989) numa cerimónia que decorreu no Estado Maior da Força Aérea, em Alfragide
complexo programado pelo próprio General José Lemos Ferreira.
Tratou-se de uma cerimónia com um sentimento de gratidão e apreço do tudo quanto fez o
General Lemos Ferreira, num golpe de genialidade estratégica notável, em que prospetivou,
definiu e, ainda, operacionalizou a nossa Força Aérea para o Séc. XXI.
Considerado o “Pai da Força Aérea moderna” recebeu dos seus pares o justo tributo de uma
carreira ímpar de cidadão, militar e amante da liberdade.
A convite de Sua Excelência o CEMFA, General Manuel Teixeira Rolo, a Associação de
Especialistas da Força Aérea esteve presente com uma delegação integrada pelo Presidente da
Direção Nacional, Paulo Castro, pelo Presidente Nacional Adjunto, Artur Alves da Silva, pelo Vice9

Presidente Nacional João Carlos Silva, pelos presidentes dos Núcleos de Setúbal e Lisboa,
respetivamente Joaquim Condeço e José Sousa, e ainda pelos dirigentes do Núcleo de Lisboa
Manuel Faustino e José Barreiros.
A cerimónia compreendeu um filme alusivo à vida e obra do General lemos Ferreira onde foi
possível que no domínio cultural, associado á FAP, se inseria a fundação da AEFA.
O auditório do EMFA passou a designar-se Auditório José Lemos Ferreira como que um tributo
ao saber pensar.
Num dos átrios do complexo de Alfragide foi descerrada uma lápide comemorativa do evento e
mais um tributo ao General José Lemos Ferreira.
Nesta ocasião os dirigentes da AEFA tiveram a oportunidade de manifestar a sua gratidão
através da oferta de uma singela placa em cristal que refletia o nosso sentimento.
O Presidente Nacional, no uso da palavra, salientou isso mesmo recordando que até no apoio á
fundação da nossa Associação o General José Lemos Ferreira tivera uma visão estratégica que o
tempo confirmou e consolidou volvidos que são quarenta anos.
E a AEFA está grata por lhe ter sido concedida a oportunidade de se associar a esta homenagem
institucional a alguém que muito contribuiu para que a nossa Associação continue a ser um
parceiro exemplar da nossa Força Aérea.

1 de julho de 2017 - FORÇA AÉREA COMEMOROU O SEU 65º ANIVERSÁRIO
A Força Aérea Portuguesa comemorou no passado dia 1 de julho o 65º aniversário enquanto
ramo independente das Forças Armadas cujas cerimónias decorreram na cidade da Beira Baixa,
agora Beira Interior Sul, de Castelo Branco.
A Força Aérea Portuguesa realizou uma autêntica operação da força dos seus meios para uma
população que soube acolher e sentir-se grata por tão ilustres visitantes.
A Exposição de meios, no centro de Castelo Branco, foi uma excelente oportunidade de fazer
passar a mensagem da capacidade operacional e da dedicação dos seus militares às causas em
que se comprometeram na defesa de todos nós
Mas, sem dúvida que o concerto oficial, a cerimónia militar e o festival aéreo constituíram a
grande atração e o real chamamento dos albicastrenses.
A Associação de Especialistas da Força Aérea (AEFA) esteve presente a convite de Sua Excelência
o General Chefe de Estado Maior, General Manuel Teixeira Rolo, nas cerimónias mais relevantes
do extenso programa que preencheu este aniversário da nossa FAP.
No concerto oficial e na cerimónia militar a AEFA fez-se representar pelo Presidente Nacional,
Paulo Castro, sendo que na inauguração ao monumento aos 65 anos da Força Aérea Portuguesa,
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na missa solene e no festival aéreo representaram a AEFA o Presidente Nacional Adjunto, Alves
da Silva, e o Vice-Presidente Nacional, João Carlos Silva.

10 de julho de 2017 – FAP - “65 Anos a servir Portugal e os portugueses”
“65 anos a servir Portugal e os portugueses” é o título da obra lançada pela Força Aérea
Portuguesa no encerramento do vasto ciclo de atividades que preencheram a comemoração dos
sessenta e cinco anos enquanto ramo independente das Forças Armadas portuguesas.
A opção editorial desta obra consistiu num conceito algo diferente do habitual já que se
consubstancia na opinião de personalidades relevantes da sociedade portuguesa, num número
de sessenta e cinco, tantos quantos os anos que a FAP perfaz”, que foram convidados a
expressar a sua opinião sobre a imagem, a perceção ou o sentimento que nutrem pela
Instituição.
Além desses testemunhos a obra inclui uma relevante galeria de imagens sobre a atividade e a
as aeronaves operadas à data. Igualmente se regista uma nota curricular de todos os Chefes de
Estado Maior da Força Aérea deste a data de 1 de julho de 1952.
Trata-se de uma obra de grande folego que analisa momentos, sentimentos e paixões, mas que
no essencial refletem a importância e a prontidão de uma jovem instituição.
Presidiu à apresentação desta obra o Exmº Senhor General Ramalho Eanes, acompanhado pelo
Ministro da Defesa Nacional, Professor Doutor Azeredo Lopes, pelo CEMGFA, General Pina
Monteiro, pelo Dr. Jaime Gama e pelo CEMFA, General Manuel Teixeira Rolo, que fez as honras
da casa.
A Associação de Especialistas da Força Aérea foi convidada a participar no evento tendo-se feito
representar pelo Presidente Nacional, Paulo Castro, e pelo Vice-Presidente Nacional, João Carlos
Silva.
A Associação de Especialistas da Força Aérea sente-se muito honrada pelo facto de nesta obra,
agora lançada, uma das sessenta e cinco personalidades convidadas a apresentar o seu
testemunho, ser o nosso Presidente da Direção Nacional, Paulo Castro.
Nesta obra fica de forma marcante e indelével o pensamento individual, é certo, mas que será
muito análogo ao da esmagadora maioria dos nossos associados, senão mesmo igual.
O presidente da Direção Nacional desenvolveu o tema. “Ensaio sobre o sentido de pertença ou
o “espírito intrínseco do especialista” verificável a páginas 61 da obra.

10 setembro 2017 -A AEFA no Museu do Ar.
No passado dia 10 de setembro decorreu o Dia de Base Aberta na BA1, Sintra, no qual participou
também o Museu do Ar.
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A afluência de público foi enorme e a Associação de Especialistas da Força Aérea, uma vez mais,
esteve presente no apoio ao Museu do Ar através da participação de alguns dos seus voluntários
que habitualmente colaboram com o MUSAR nas atividades de restauro de aeronaves.
O Stand da AEFA continua presente no MUSAR tendo sido visitado por dezenas de associados e
por vários potenciais novos associados.
O evento foi uma vez mais um sucesso e é sempre com grande disponibilidade, sentido de
parceria e de pertença que a AEFA e seus voluntários neles participa.

11 de setembro de 2017 - Esquadra 751 recebeu a Ordem Honorífica Portuguesa
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. Doutor Marcelo Rebelo de Sousa.
A cerimónia decorreu na Base Aérea nº6 Montijo, 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 jus 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”.
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.
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".

2 de novembro de 2017 – Dia de fiéis defuntos da Foça 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.
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Neste dia, todos nós, relembramos todos quantos já partiram do nosso seio com eterna
saudade.

11 de novembro de 2017 - 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.

20 de novembro de 2017 – 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 PilotoAviador.
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.
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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.

6 de dezembro de 2017 - Em memória do Soldado paraquedista 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 do Ultramar, 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 lhe
perdeu o rasto. Há cerca de um ano encetaram um difícil, 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.

13 de dezembro de 2017 - AEFA presente na abertura do ano letivo 2017/2018 no C.F.M.T.F.A.
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 receção 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.

14

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 Bruno Miguel Mendes Pereira.
- 1º classificado AFTM é para o SOL/CAUT João Paulo de Jesus Emídio Arribança.
- 1º classificado AFTA é para o 2CAB/PA Xavier Monteiro de Nascimento.
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.

15 de dezembro de 2017 – Concerto de Natal pela Banda de Música 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 Fórum 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 retrospetivo do ano da Força Aérea algumas imagens
recolhidas durante o XL Encontro Nacional Anual da nossa A.E.F.A.
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 Christmas ir you” e “Santa claus is coming to town”, e de Isidoro Trogueira, que narrou o
conto “The Polar Express”.

19 de dezembro de 2017 - Cumprimentos de Natal ao C.E.M.F.A.
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,
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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 A.E.F.A. pelo
empenho e apoio que a Força Aérea Portuguesa colocou nas atividades desenvolvidas pela
nossa Associação no presente ano. Particularmente enfatizado o empenho 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 tem 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.

4. Operacionalidade associativa diversa endógena.
4 de fevereiro de 2017 – Núcleo de Coimbra dissertou sobre a lampreia
Sob o mote da Lampreia o Núcleo de Coimbra da AEFA levou a efeito o já habitual primeiro
encontro do ano dos seus associados.
Contou com a presença de vários Especialistas da nossa FAP, alguns com as suas respetivas
esposas.
Houve algumas ausências, dos que habitualmente costumam marcar presença neste evento,
que por vários motivos não puderam estar presentes. Todos foram lembrados.
A abordagem a este ciclóstomo foi brilhante pela maioria dos presentes, que quase todos
bisaram a dose.
Para quem não simpatiza com eles, houve alternativas gastronómicas. O importante foi o
convívio.
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Depois houve a “necessidade” de se cantarem umas modas, pois o tinto de “Pias” a isso nos
obrigou.

4 de fevereiro de 2017 – Entrou em funções o Núcleo do Alentejo
Tomou posse no passado dia 4 de fevereiro a Comissão Instaladora do Núcleo do Alentejo na
presença dos Presidente Nacional, Paulo Castro, Presidente Adjunto Nacional, Artur Alves da
Silva e Vice-presidente para a região do Alentejo, Manel Gonçalves.
Numa primeira fase o Núcleo do Alentejo irá responder perante as sub-regiões do Alto Alentejo,
Alentejo Litoral, Alentejo Central e Baixo Alentejo em muito concentrado no eixo
Portalegre/Évora/ Beja/Sines.
A Comissão Instaladora que tomou posse perante os associados do novel Núcleo é assim
constituída:
Presidente: José Estêvão Rojão da Silva
Tesoureiro: Manuel Francisco da Silva Serrano
Secretário: Luís Francisco Pereira Martins.
O Núcleo do Alentejo constituiu um dos grandes objetivos da atual Direção Nacional de forma a
aproximar a nossa Associação de todos os associados permitindo um enquadramento mais
coeso e mais facilitado. O Presidente José Rojão, obreiro de todo o processo, mostrou-se um
dirigente à altura da importância que este Núcleo pode constituir na coesão da nossa AEFA.
Só nos resta agradecer e esperar que o Núcleo do Alentejo se afirme, como estamos certos que
se afirmará no processo da nossa AEFA.

18 de fevereiro de 2017 - Estruturas da AEFA prepararam XL Encontro Anual Nacional
Realizou-se no passado dia 18 de fevereiro, no auditório Major Tamagnini Barbosa, no hangar
6, no CFMTFA, a “nossa” B. A. 2, uma reunião das estruturas da nossa Associação que contou
com a presença dos Núcleos do: Alentejo, Algarve, Aveiro, Beiras, Coimbra, Leiria, Lisboa, Minho,
Porto, Setúbal e Trás-os-Montes com o objetivo de esquematizar todo o processo conducente
ao nosso próximo Encontro Anual Nacional, a ter lugar na Ota no próximo dia 25 de março e a
acertar a programação de eventos a associar ao aniversário. Presentes ainda o Presidente da
Mesa da Assembleia Geral, César Oliveira, bem como a Direção Nacional.
A sessão teve a seguinte:
ORDEM DE TRABALHOS
1.

Os quarenta anos. (Paulo Castro)

2.

Estratégia operacional para o Encontro Nacional. (Alves da Silva e Mário Aguiar)

3.

Processos de marketing. (Jorge Couto)
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4.

Dinâmicas comunicacionais. (João Carlos Silva)

5.

Síntese e encerramento. (Paulo Castro)

Um dia, mais um, dedicado à nossa Associação em que todos os presentes sentiram a
necessidade de termos um grande Dia do Especialista, o dia 25 de março, e onde os conceitos e
metodologias operacionais foram traçadas e assumidas.
Depois de apresentadas as diferentes temáticas foi aberta a discussão onde cada um relevou as
suas dúvidas e assimilou o que de mais relevante importa para aquilo que esperamos possa ser
um dos grandes eventos dos nossos quarenta anos de vida enquanto Associação formal.

25 de março de 2017 - 40º ENCONTRO ANUAL NACIONAL DA AEFA
“Com a participação de mais de sete centenas e meia de associados, com o CEMFA, Comandante
da BA2, Presidente da C.M. de V.N. de Poiares e outros convidados, realizou-se no passado dia
25 de março, na Base Mãe BA2, a Ota, mais um extraordinário encontro, promovido pela
Associação de Especialistas da Força Aérea (AEFA).
Com um programa extenso, bem detalhado e cumprido a rigor, conseguiu manter todos os
presentes atentos e interessados, durante o desenrolar do evento.
Estiveram presentes grandes e velhos amigos, alguns deles com altos cargos no passado na
nossa FAP, mas eternamente amigos dos Especialistas.
O reencontro com antigos companheiros voltou a acontecer. Pessoalmente revi amizades com
alguns, que já não via há cerca de cinco décadas.
E é isto que torna fascinante estes encontros e únicos, por se tratarem dos mais abrangentes a
nível nacional.
Não vou falar em pormenor do Encontro, porque como disse em cima, foi demasiado rico em
acontecimentos e tornaria fastidiosa esta leitura. As imagens que envio em anexo falarão sobre
ele.
Tivemos ainda a bênção dos céus da Ota, que mantiveram sempre em “stand by” lindos
conjuntos de nuvens, que voaram a baixa altitude durante todo o Encontro, como querendo
participar nele, sem nunca o perturbar com as águas que transportavam.
À Direção Nacional da AEFA e seus Núcleos e restante equipa os parabéns por mais esta
organização que foi excelente, onde com todo o seu esforço e dedicação estão a revitalizar o
espírito Especialista, trazendo de volta muitos mais a estes Encontros.
Obrigado.
Obrigado Augusto Ferreira pela excelente mensagem e bonitas fotos que nos fizeste chegar que,
além de repercutir a tua sensação, corresponde, modéstia à parte, ao grosso das mensagens
que nos foram chegando.
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Foi o evento mais relevante desta comemoração dos nossos quarenta anos enquanto
Associação formal. Seguem-se mais eventos a conferir aqui no nosso sítio
Parabéns aos fundadores pela interpretação fiel do “espirito do Especialistas”. Parabéns a todos
quantos conseguiram ao longo de quadro décadas a nossa Associação em modo de voo
operacional.
A cerimónia do passado sábado, 25 de março, teve uma dignidade coerente com aquilo que
representamos.
A presença de Sua Excelência o Chefe de Estado Maior da Força Aérea Portuguesa, General
Manuel Rolo, foi o ponto máximo. O C.E.M.F.A. fez-se acompanhar pelos: Tenente-General
Sílvio Sampaio, Comandante do Pessoal da Força Aérea, Major-General João Cartaxo Alves,
Chefe de Gabinete do Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, Brigadeiro-General João Miguel
Montes Palma de Figueiredo, Diretor de Instrução, Coronel Armando Bispo dos Santos,
Comandante do C.F.M.T.F.A.P, Tenente Coronel Aires Marques, Assessor do Chefe do EstadoMaior da Força Aérea, Sargento-Mor Vítor Nascimento, Assessor do Chefe do Estado-Maior da
Força Aérea para a categoria de Sargentos.
Marcaram ainda presença no evento, como convidados da AEFA os senhores: General Aleixo
Corbal, General Taveira Martins, General José Pinheiro, antigos Chefe de Estado Maior da Força
Aérea, além do Presidente da Câmara Municipal de V. N. Poiares, Dr. João Henriques, Monsieur
Robert Ladame, Presidente da A.N.S.O.R.A.A.
O dia começou cedo com centenas de Especialistas a acomodarem-se nos treze autocarros e
centena e meia de viaturas ligeiras que tinham como destino a nossa casa Mãe, a antiga B. A. 2,
hoje CFTMFAP, local onde nasceu o espirito do Especialista.
Logo a abrir a Banda de Música da FAP entoou o Hino da Força Aérea Portuguesa para de
imediato tocar de forma soberba a Marcha do Especialista, obra do Major Aurélio Pinho do inicio
da década de oitenta do século passado.
De seguida foi lida a mensagem do General Alvarenga de Sousa Santos que calou fundo nos
presentes, eles próprios já de espírito aberto para as diferentes emoções que se seguiriam.
A AEFA teve o ensejo de celebrar um protocolo de cooperação com a Association Nationale des
Sous-Officiers de Reserve de L’Armee de L’Air (ANSORAA) que confere uma certa dose de
internacionalização para quem persegue objetivos comuns.
Seguiu-se a cerimónia litúrgica celebrada pelo Capelão Manuel Silva e acompanhada por um
terno de clarins e caixa da Banda de Música da Força Aérea Portuguesa.
A evocação dos nossos mortos foi reforçada com deposição de uma coroa de flores no local
próprio a que a presença e solidariedade dos nossos camaradas da ANSORAA deu mais brilho.
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Depois usou da palavra o Presidente da MAG, César Oliveira, que incentivou os associados a
serem mais participantes nos eventos associativos e pediu uma urgente renovação de
associados. No cumprimento da decisão tomada pela AG entregou o diploma de Presidente
Honorário, ao nosso sócio n.º 1, Paulo Castro.
Seguiu-se no uso da palavra o Presidente da Direção Nacional, Paulo Castro, que, de forma
sucinta foi evocando o nascimento da AEFA no longínquo ano de 1977, na Praia da Aguda, e
agradeceu a todos quantos tornaram esse sonho possível e que volvidos quarenta anos
continuam a nos apoiar, a incentivar e a exigir mais e melhor.
O Presidente Nacional fez a entrega dos Prémios AEFA de 2016 depois de aprovados por
unanimidade em reunião da Direção Nacional. O Prémio Especialista do Ano foi para o associado
Nelson Almeida, do Núcleo de Lisboa, enquanto o Prémio Núcleo do Ano foi entregue ao José
Andrade na qualidade de Presidente do Núcleo de Coimbra.
Foram entregues lembranças do evento a todos os convidados. Alguns, por motivos de vária
ordem, não puderam estar presentes, mas continuam sempre connosco.
Sua Excelência o Chefe de Estado Maior encerrou esta parte da cerimónia com um discurso em
que agradeceu o contributo dos Especialistas para a Força Aérea do presente. Incentivou-nos a
continuar o nosso trabalho e felicitou-nos pelo nosso espirito de pertença e dedicação à Força
Aérea Portuguesa.
A chamada por anos voltou a constituir um momento alto do evento com as centenas de
Especialistas, ano por ano, a identificarem uma cara um pouco diferente, uma calvície mais
pronunciada, mas no fundo era o nosso amigo, do nosso ano, das nossas brincadeiras, das
nossas frustrações, emoções, cumplicidade e dever.
Tempo para descerrar a lápide alusiva ao evento por Sua Excelência o CEMFA e que deveria
dizer:
ASSOCIAÇÃO DE ESPECIALISTAS DA FORÇA AÉREA
Aqui nasceu o espírito do Especialista!
Na celebração do XL aniversário da A.E.F.A. Sua Excelência o C.E.M.F.A.,
General Manuel Teixeira Rolo, descerrou este memorial a perpetuar o evento.
Ota, 25 de março de 2017
Mas, em verdade não dizia. Um erro fez com que rapidamente seja substituída.
Tempo de espera para o momento mais aguardado. O sobrevoo dos F-16 que não conseguiram
passar “devagar”, mas deu para os ver nas três passagens que efetuaram.
Depois o convívio generalizado, simpático e sentido com um opíparo almoço excelentemente
servido pelo pessoal do Centro de Formação.
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O bolo de aniversário, com um soberbo fundo musical oferecido pela Orquestra de Música
ligeira da Banda de Música da FAP deu o mote para que as muitas conversas a fizessem rolar
lágrima aqui, lágrima acolá.
O arrear das bandeiras do Núcleos foi o mote para o regresso a casa com felicidade e nostalgia.
Voltaremos para o próximo ano, na continuidade da ternura dos quarenta.

30 de março de 2017 - Núcleo do Algarve na inauguração de monumento de homenagem à 1.ª
Travessia Aérea do Atlântico Sul
A Câmara Municipal de São Brás de Alportel inaugurou no passado dia 30 de março um
monumento de homenagem à primeira travessia aérea do Atlântico Sul protagonizada por Gago
Coutinho e Sacadura Cabral no longínquo ano de 1922. O monumento é uma réplica do
hidroavião “Santa Cruz” e está instalado no jardim das Piscinas Municipais Cobertas, junto à Rua
Dr. Alberto de Sousa, para perpetuar a História de Portugal no concelho de onde é natural a
família paterna de Gago Coutinho.
O Presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, Dr. Vítor Manuel Martins Guerreiro,
teve a gentileza de convidar a Direção do Núcleo do Algarve da Associação de Especialistas da
Força Aérea para se associar à cerimónia, gesto que muito nos honra.
A Direção do Núcleo do Algarve aproveitou a oportunidade para fazer a entrega de uma
lembrança alusiva ao XL Aniversário da nossa Associação, dada a impossibilidade de o Dr. Vítor
Guerreiro ter estado no Encontro Anual, na Ota, no passado dia 25 de março, por motivos
institucionais.
Nunca é tarde para podermos demonstrar a nossa enorme gratidão para com quem nos ajuda
e incentiva a fazer mais e melhor.
Ao Presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel o nosso muito obrigado

14 de abril de 2017 - Concerto memorável pela Banda da FAP no Convento de São Francisco
Realizou-se no passado dia 14 de abril, integrado nos XL anos da Associação de Especialistas da
Força Aérea, um concerto pela Banda de Música da Força Aérea Portuguesa e que decorreu no
Convento de São Francisco, na cidade de Coimbra, com organização do Núcleo de Coimbra.
Os três ingredientes para uma excelente noite musical cedo estiveram reunidos: a beleza da
sala, a sala esgotada e a qualidade da Banda de Música da Força Aérea Portuguesa. E assim
aconteceu. Uma sala onde marcaram presença mais de mil e duzentas pessoas, entre associados
e população em geral e que se renderam à beleza do espaço e à superior qualidade da Banda.
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Perante um público entusiasmadíssimo houve lugar a um segundo “encore” onde foi tocada a
famosa Coimbra, com arranjo de Agostinho Caineta, e que o público brindou com uma longa
salva de palmas.
Antes do encerramento o Presidente do Núcleo de Coimbra, José Andrade, usou da palavra para
agradecer a possibilidade de ter concretizado um sonho que era o de ver a “Banda” em Coimbra.
Ofertou uma lembrança ao Superintendente da Banda Capitão António Rosado.
Marcou presença a Direção Nacional com o Presidente Nacional, Paulo Castro e os vicepresidentes Mário Aguiar e Felizardo Bandeira. O Presidente Nacional usou da palavra para
agradecer a todas as entidades que tornaram possível o concerto, com destaque para a Força
Aérea Portuguesa, Câmara Municipal de Coimbra e o Convento de São Francisco. Agradeceu a
presença dos muitos associados que, com a sua afluente presença deram mais brilho e dignidade
ao nosso XL aniversário. Destacou o a grandeza do trabalho realizado pela Direção do Núcleo de
Coimbra e apresentou os parabéns ao Núcleo por ter sabido aproveitar de forma brilhante a
presença da Banda no nosso aniversário. Finalmente fez a entrega do troféu alusivo ao
aniversário. A primeira associada do Núcleo de Coimbra, Sílvia Vaz fez a entrega de um ramo de
flores à Banda de Música.
Então sim. Foi a despedida não sem que antes, alguém da plateia tenha gritado “Viva a
Associação de Especialistas da Força Aérea. Viva Portugal.”
Um concerto para recordar e em que o Núcleo de Coimbra, mais uma vez, está de parabéns
À Banda de Música da Força Aérea Portuguesa; “grato, gratíssimo”.

15 de maio de 2017 - Viagem ao Museu do Ar em Sintra
Foi levado a efeito no domingo dia 14 de maio, mais um evento promovido pelo Núcleo de
Coimbra da Associação de Especialistas da Força Aérea.
Estava marcado encontro bem cedo para a partida de Coimbra. Isto porque se previa, ainda de
manhã, uma visita ao Museu da Cerâmica, nas Caldas da Rainha.
Foi com muito interesse e curiosidade, que fomos subindo os seus andares de exposição.
Todos se deliciaram com a beleza das peças expostas.
Havia tempo limitado para a visita, pois tínhamos que estar em Sintra à hora de almoço, onde
nos aguardavam simpaticamente mais 15 companheiros da área de Lisboa, que connosco
queriam partilhar este almoço convívio e a respetiva visita ao Museu do Ar.
Embora o tempo se tivesse mantido um céu cinzento durante todo o dia, a tarde, com mais estes
nossos companheiros, tornou-se muito agradável depois do excelente almoço que nos foi
servido, ali já bem perto do Museu do Ar com o houve apoio da D.N..
Houve direito a foto de grupo e depois preparamo-nos para a visita ao Museu.
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O nosso coração começou a bater mais forte, á medida que nos íamos aproximando das
aeronaves, que connosco também fizeram a história.
Interrompemos por algumas vezes o nosso guia, porque ali naquele espaço temporal, nós
estávamos mais bem documentados e ele agradeceu todas as nossas emocionadas e
pormenorizadas intervenções.
Quisemos também tirar foto de Grupo, em frente ao local onde está instalada uma secção
informativa sobre a nossa AEFA.
Depois de visitada a placa onde estavam estacionadas algumas aeronaves e ter passado pelas
últimas vitrines do Museu do Ar, regressámos à viatura que nos trouxe de volta a Coimbra.
Mais uma vez parabéns à Direção do Núcleo de Coimbra da AEFA, que transformou mais este
evento num dia de grande convívio e, com as suas iniciativas, continua a trazer para a Associação
cada vez mais associados.

19 de maio de 2017 - BANDA DE MÚSICA DA FAP ENCERROU COMEMORAÇÕES DO XL
ANIVERSÁRIO
A Banda de Música da Força Aérea Portuguesa encerrou as comemorações do XL aniversário da
Associação de Especialistas da Força Aérea que se tinham iniciado no passado dia 25 de março
com um magnifico convívio na Centro de Formação Técnico e Militar da Força Aérea, na Vila da
Ota.
No passado dia 14 de abril prosseguiram as comemorações com um concerto pela Banda de
Música da Força Aérea Portuguesa no Convento de São Francisco, em Coimbra, que se revelou
notável, não só pela qualidade dos intérpretes, mas pela beleza do edificado e pelas dimensões
da sala que esgotou. Uma excelente organização do Núcleo de Coimbra da nossa Associação.
No passado dia 19 de maio teve, então, lugar o concerto de enceramento, no Auditório de
Oliveira do Douro, num ambiente mais intimistas dadas as dimensões da sala, mas onde não
deixaram de estar muitos associados e muita população gaiense.
Com a superior maestria do Tenente Rui Silva podemos dizer que foi mais um inesquecível
momento de qualidade musical que no fundo fomos sendo habituados pela superior qualidade
da nossa Banda e desta feita em condições algo adversas.
Decidiu o Maestro Tenente Rui Silva distinguir a nossa Associação tocando no primeiro “encore”
a Marcha do Especialista da Força Aérea da autoria do Major Aurélio de Pinho que constituiu
um dos pontos altos do concerto para galvanização dos associados presentes.
Marcaram presença neste concerto os Vereadores da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia
Drs. Manuel Monteiro e Firmino Pinho e ainda a Engª Mercês Ferreira, além do Presidente da
Junta de freguesia de Oliveira do Douro Dr. Mácio Silva.
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Uma palavra de muito agradecimento à Federação das Coletividades de Vila Nova de Gaia, na
pessoa do seu Presidente César Oliveira, que foi um parceiro importantíssimo para a consecução
do evento.

28 de maio de 2017 - XXXII aniversário do Núcleo de Setúbal termina com passeio mistério
Enquadrado nas comemorações do XXXII aniversário da fundação do Núcleo de Setúbal da
Associação de Especialistas da Força Aérea realizou-se um “Passeio Mistério” que constituiu o
epílogo das comemorações.
Com início a meio da manhã as equipas participantes partiram em busca das respostas às
perguntas e constatações que o documento base sugeria. Não foram propriamente muitas as
equipas, foram mais os acompanhantes, mas não deixou de ser um ritmo intenso por parte dos
concorrentes. Em jogo estava, pura e simplesmente, o sentimento de dar o melhor na tentativa
de conseguir situar-se no pódio.
Uma iniciativa de carácter assaz cultural que, implicitamente, pressupunha um conhecimento
superior da cidade sadina.
Não deixou, contudo, de surpreender os habitantes locais tal era a agilidade e a pressa em obter
as informações sobre este ou aquele tema, nome ou história.
Terminadas as “operações” houve lugar a um repasto onde foram distribuídos os prémios aos
três primeiros classificados e foram amplamente discutidas as vicissitudes da prova.
Nesta parte, mais relaxada do evento, de realçar a presença do Vereador do Urbanismo, Sr.
Carlos Rabaçal, em representação da Senhora Presidente da autarquia, Drª Maria das Dores
Meira e do Sr. Possidónio Chitas, em representação do Presidente da Junta de Freguesia de São
Sebastião, Dr. Nuno Costa que também procederam à entrega dos prémios em disputa,
nomeadamente a taça Associação de Especialistas da Força Aérea- Direção Nacional que foi
entregue á equipa terceira classificada, composta por Isabel Cruz e Fernanda Pratas depois de
ter sido dada a prioridade às senhoras de escolher o troféu mais bonito…
Aos vencedores, Jorge Leitão e João Leandro, foi entregue a taça Lisquímica enquanto a taça
Junta de Freguesia de São Sebastião foi entregue aos segundos vencedores Américo Paixão e
Jorge Paixão,
Despretensiosamente o Núcleo de Setúbal cumpriu mais um dos seus objetivos que passa por,
liminarmente, juntar e proporcionar aos seus associados e amigos momentos de convívio e
lazer.
O tradicional almoço, nas instalações do Clube de Aeromodelismo de Setúbal, parceiro do
Núcleo de Setúbal na organização deste evento permitiu outro tipo de conversas para quem faz
da aeronáutica o seu grande “hobby”.
24

O proverbial bolo de aniversário e o espumante terminaram um momento de festa que no
próximo ano terá a sua continuidade e, de preferência, com mais equipas participantes de forma
a dar, ainda mais, emotividade ao desfecho final.
Parabéns aos vencedores e honra aos vencidos.
Parabéns ao Núcleo de Setúbal por mais este evento.

12 de junho de 2017 – Santo António entre amigos na ADFA, em Lisboa
Em parceria com a Associação dos Deficientes das Forças Armadas, o núcleo de Lisboa da
Associação de Especialistas da Força Aérea organizou o Arraial dos Santos Populares que teve
lugar no passado dia 12 de junho, na sede da ADFA, Av.ª Padre Cruz em Lisboa.
O nosso agradecimento pela disponibilidade da Direção da ADFA e a pela participação dos
sócios, familiares e amigos presentes proporcionando um serão de popular e alegre convívio.
Parabéns à direção do Núcleo de Lisboa, José Sousa (Presidente), Manuel Faustino (Tesoureiro),
José Barreiros (Secretário), por proporcionar mais este evento aos seus associados.

17 de junho de 2017 - Núcleo de Trás-os-Montes reuniu a sua gente
Foi no passado dia 17 de junho que o Núcleo de Trás-os-Montes reuniu a sua gente para mais
um encontro convívio entre os nossos associados transmontanos e não só.
Desta feita e, fruto da descentralização promovida pela Direção do Núcleo, o encontro teve lugar
nos arredores de Chaves, mais concretamente em Vilela do Tâmega, no Restaurante K 10.
Num dia de calor sufocante (38º Celsius à sombra) os nossos associados de Trás-os-Montes não
deixaram de comparecer para uma tarde de muito convívio e um constante relembrar dos
nossos bons velhos tempos de Força Aérea Portuguesa. Não foram muitos, mas foram os
suficientemente necessários para um excelente convívio num espaço territorialmente
deprimido e envelhecido.
A Direção Nacional faz-se representar pelo Vice-presidente Nacional, Manuel Teixeira Gomes.
Afiançamos que foi excelente, de onde os parabéns à Direção do Núcleo de Trás-os-Montes:
Francisco Tunes (Presidente), Cândido Brunhoso (Tesoureiro) e ao Manuel Gomes (Secretário).

1 de julho de 2017 – Festa da sardinha no Núcleo de Setúbal
Como é tradição, no passado dia 1 de julho, o Núcleo de Setúbal da Associação de Especialistas
da Força Aérea realizou a sua Festa da Sardinha.
Os assadores de serviço não deixaram os seus créditos por mãos alheias e prepararam de forma
superior as Sardinhas para os cerca de 33 convidados, sócios e família que se juntaram na sede
do Núcleo, verdadeiro Clube de Especialistas tal é o ambiente e o espírito que ali se vive.
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Foram convidados o Srs. Coronel Cohen, Coronel Macário e Coronel Delfim que se juntaram aos
sócios presentes.
A Direção Nacional esteve representada pelo Vice-presidente para a região Alentejo, Manuel
Gonçalves.
Mais uma agradável jornada de convívio levada a cabo pelos dirigentes do Núcleo de Setúbal,
Joaquim Condeço (Presidente), Jorge Leitão (Secretário) e José Duarte (Tesoureiro), em prol dos
seus associados. Parabéns!

9 de julho de 2017 - Memória sobre 62º aniversário da queda dos F-84 G, na Serra do Carvalho.
“Foi com denso nevoeiro, que este ano subimos até ao alto da Serra do Carvalho. A visibilidade
era de alguns metros, o que nos obrigou a “voar por instrumentos”. Apesar das curvas surgirem
sem avisar, lá conseguimos chegar sem qualquer percalço.
Era o dia da recordação do acidente, com os F-84, que vitimou 8 pilotos da nossa FAP em 1955,
precisamente no dia da Força Aérea.
Apesar das dificuldades meteorológicas, todos os que se tinham proposto participar neste
evento, se foram juntando aos poucos para o início da missa campal.
Além do C.E.M.F.A. estiveram presentes outros elementos dos quadros superiores da F.A.P. no
ativo e na reserva, assim como o Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, o
Presidente da AEFA e outras individualidades.
E meus amigos parece que estávamos nas nuvens, tal era a densidade do nevoeiro que se
manteve durante as cerimónias.
Depois da parte religiosa, foram depostas coroas de flores, junto ao monumento que existe no
local, em homenagem aos pilotos que pereceram neste acidente.
Como tem sido habitual, nesta altura passam sempre à vertical aviões F-16 a baixa altitude.
Este ano não os conseguimos observar, dada a densa névoa que se mantinha, mas o seu ruído
ao passar fez-nos sentir que, teria sido em condições meteorológicas, idênticas que se teria dado
o fatídico acidente de1955. Estremecemos. Não era para menos.
Fomos de seguida para o Salão do Centro de Convívio do Carvalho, onde decorreu o almoço
convívio entre todos os participantes.
O almoço estava ótimo, carinhosamente elaborado e servido pelas simpáticas gentes do
Carvalho.
No final o Presidente do Núcleo de Coimbra da A.E.F.A. e o Presidente da Direção Nacional
agradeceram a presença de todos, oferecendo lembranças ao Presidente da Camara Municipal
de Vila Nova de Poiares e ao representante do C.E.M.F.A. que se já se tinha ausentado por
questões de agenda, não tendo sequer chegado a almoçar connosco.
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Usaram ainda da palavra o Sr. Presidente da Câmara e o representante do C.E.M.F.A., Major
General Mata.
Foi mais um dia de grande convívio aeronáutico entre todos, sem limitações ou restrições
relativamente aos cargos que assumem ou assumiram na nossa F.A.P.
Conversámos abertamente entre todos, na maioria das vezes recordando episódios passados.
Foi muito bom.
Parabéns a toda a organização.
Agradecemos esta “reportagem” do nosso querido amigo Augusto Ferreira. O texto e as imagens
por ele “construídos” são o testemunho inequívoco da relevância deste evento que o Núcleo de
Coimbra desde há muito acarinha e se consubstancia naquilo que de mais importante a nossa
Associação deve cuidar: a Memória, a Solidariedade Geracional, os Valores e a Amizade.
Sabemos que foi com muita mágoa que, Sua Excelência o Chefe de Estado Maior da Força Aérea,
General Manuel Teixeira Rolo, se viu impedido de participar neste nosso evento dada a sua
agenda.
Recorde-se que, conforme foi dito pelo Presidente da Direção Nacional, a presença do CEMFA
nesta nossa iniciativa, também, terá de atender à alternância entre a Capelania e a A.E.F.A.
Situações sempre passíveis de entendimento como foi o caso deste ano.
De salientar a presença de uma delegação dos Núcleos de Aveiro e Viseu.
Ao Núcleo de Coimbra, uma vez mais, as felicitações pela excelente organização, mas sobretudo
pelo convívio proporcionado entre a população do Carvalho, a nossa Força Aérea e os nossos
associados.

14 de outubro de 2017 – Núcleo do Alentejo na 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”.
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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 literaturas que foram distribuídos a quem nos quis visitar e dialogar.
Foi um excelente dia vivido entre os nossos camaradas aeronáuticos e o público em geral.

28 de outubro de 2017 - 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 abrisse o bolo comemorativo de mais
um encontro regional do Minho.
À Direção Núcleo os maiores elogios por mais uma excelente organização e pelo forte contributo
na união da família Especialista.

11 de novembro de 2017 – Núcleo de Trás-os-Montes comemorou aniversário
No passado 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.
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A Direção Nacional faz-se representar pelo Vice-presidente nacional Manuel Teixeira Gomes.
Estão uma vez mais de parabéns os dirigentes do Núcleo, Francisco Tunes, Cândido Brunhoso e
Manuel Gomes pela organização de mais um evento que contribuiu para a reunião dos seus
associados.

11 de novembro de 2017 – São Martinho no Núcleo de Setúbal
No passado Sábado, dia 11 de novembro, 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 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 iniciarem 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.
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.

11 de novembro de 2017 - ENCONTRO DE ESPECIALISTAS DO NÚCLEO DO ALGARVE DA AEFA
Num autêntico Verão de São Martinho, o Núcleo do Algarve da Associação de Especialistas da
Força Aérea reuniu-se 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
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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 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 e 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 reúne muitos associados desta região do País.

25 de novembro de 2017 – 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 respetivas experiências, locais por onde passaram, das respetivas
recrutas, cursos e missões, na metrópole, no ultramar, no continente, nos Açores.
Depois de uma receção inicial para aquecer os “motores” com os inerentes acepipes e
aperitivos, seguiu-se o almoço onde se foi reforçando o convívio e afinando as memórias.
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.
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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.

2 de dezembro de 2017 – Núcleo de Coimbra presta contas e faz festa de Natal
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 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 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 recorde 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
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à sensibilização de companheiros da nossa F.A.P., que se encontravam afastados do nosso
convívio e que lá vão comparecendo.

7 de dezembro de 2017 - 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 contando com a presença de quase uma centena de associados. 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 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 Vicepresidentes, 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 os 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.

9 de dezembro de 2017 - 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.
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
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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
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.

9 de dezembro de 2017 - Núcleo de Aveiro proporciona Natal 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 Ação 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.
A 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 seus 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.
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 atual 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 Direção 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”.
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25 de novembro de 2017 - Núcleo do Alentejo no Juramento de bandeira do R. I. 1, de Beja
A convite da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo o Núcleo do Alentejo foi convidado a
estar presente na cerimónia do juramento de bandeira do Regimento de Infantaria N.º 1, em
Beja, que decorreu em Ferreira do Alentejo no passado dia 25 de novembro, tendo-se feito
representar pelo seu Presidente José Rojão.
Foi uma cerimónia que fez trazer este momento à maioria dos presentes, que decorreu com a
pompa e o brio próprio das nossas Forças Armadas, e que contou com a presença de sua Exª. o
Sr. Secretário de Estado da Defesa Nacional e altas chefias do Exército Português.
Estão, pois de parabéns os jovens intervenientes que juraram honrar a bandeira e fidelidade à
Pátria, e a quem desejamos as maiores felicidades nesta sua nova etapa de vida, bem assim os
parabéns ao Regimento de Infantaria nº 1 de Beja.
Uma última palavra de agradecimento ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ferreira
do Alentejo, Dr. Pita Ameixa, que muito nos honrou com o seu convite para esta importante
cerimónia e almoço comemorativo.

Sempre - “Adeus Cabo Lemos”
Foi com profundo pesar e muita mágoa que a Direção Nacional comunicou o falecimento do
nosso associado mais antigo, o Virgílio Lemos.
O Cabo Lemos, como garbosamente se intitulava, faleceu no dia 7 de novembro de 2017 cerca
das 14H00 em Bragança, sua terra natal.
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 foi fáicl 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 espirito, a história e a memória do nosso Cabo Lemos perdoar-nos-ão e os outros
também.
“Adeus Cabo Lemos” repousa em paz.
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5. Considerandos.
Entende a Direção Nacional destacar estes pontos de vista neste capítulo de modo a que fiquem
escritos e que constituam um ponto de referência para os futuros dirigentes.
Constatamos nestes quatro anos de mandato terem plenamente conseguidos os objetivos a que
nos propusemos, que em síntese pode ser traduzido por recuperação da A.E.F.A:
A recuperação da AEFA:
1. Internamente, ao nível da D.N. e diversas estruturas regionais
2. Externamente, junto da FAP e de outras instituições parceiras
Esta recuperação consubstancia-se, sobretudo em três vetores fundamentais:
1. Confiança dos Sócios.
2. Prestígio dos Especialistas.
3. Prestígio da AEFA.
De onde, se nos é permitido, deixamos conselhos para os vindouros sobre a forma de tentar
criar uma AEFA maior, mais solidária e mais notória e que passa pelo fator dinamização.
Para quem quer que venha, seria agora tempo de tentar incrementar a vertente Dinamização:
Alavancar o prestígio da AEFA e dos Especialistas
Manter o nível atingido em termos de proatividade.
Organização de atividades internas e externas.
Voluntariado apostar neste vetor como forma de ocupação de tempos livres e atividade
sénior.
Proporcionar e apoiar todas as atividades que visem a congregação e o convívio dos nossos
associados e outros que, o não sendo, tenham sido Especialistas.
Tomar um foco especial em redor dos nossos Associados em áreas como:
1. Apoio às Memórias do Especialista
2. Apoio Social num âmbito de proximidade.
3. Apostar nas novas gerações que não possuem o “espírito”, mas poderão ser cativadas.
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5. Contas.
As contas, adiante apresentadas, refletem a forma de gestão incutida pela Direção Nacional:
contenção e rigor.
Mantemo-nos num cenário de imprevisibilidade de receitas o que não nos permite elaborar um
orçamento e mesmo até um programa de atividades sendo que o exercício anterior foi uma
surpresa face à adesão ao pagamento de cotas de muitos associados em atraso.
As nossas receitas provêm essencialmente da vontade de pagamento dos associados, da venda
de “merchandising” e de proveitos - escassos - da publicidade de “O Especialista”.
Uma das grandes premissas da nossa Associação prende-se com o escoamento de “stocks”. Se
este ano apostamos em algum “merchandising” alusivo aos quarenta anos.
De forma a normalizar a emblemática da Associação produzimos logos personalizados por
Núcleo o que constitui uma inovação e com custos acessíveis. Mas, mesmo assim, foi possível
desbloquear parte de capital investido em “stoks” sendo que um dos principais canais constitui
a Loja AEFA.
Em dívidas a pagar pela Direção nacional existe uma entrada referente ao Núcleo do Porto, cuja
explicação tem a ver com o fato de esse valor estar na conta bancária da Direção Nacional.
Em dividas de terceiros a receber destaca-se uma verba de 850,00€. Este montante resulta de
atrasos de pagamento da publicidade de “O Especialista”.
Sem que seja uma situação de embandeirar, mas note-se a saúde financeira dos diferentes
Núcleos que é, em muito, proporcional à sua capacidade de iniciativa e de produção de eventos
e agregação de associados.

6. Proposta de aplicação de resultados
A Direção Nacional propõe que os resultados do exercício transitem para o ano subsequente.
Igualmente, propomos que a digníssima Assembleia aprove o presente Relatório de Gestão, as
Contas e o Parecer do Conselho Fiscal.

Porto, 16 de fevereiro de 2017
A Direção Nacional
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CONTAS
CONTAS
(EXERCÍCIO DE 2017)
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Associação de Especialistas da FA

Direcção Nacional
31-12-2017

Mapa de recebimentos e pagamentos
(euros)
Recebimentos

Pagamentos

1. Recebimentos atividade
Joias
Quotas
Cartões
Actividades
Doações
Subsídios
"O Especalista"
Outros

186,00
6.543,50
453,00
23.345,00
0,00
0,00
3.195,00
0,00

2. Recebimentos comerciais
Loja AEFA

784,00

3. Recebimentos capitais

0,00

4. Outros Recebimentos

0,00

1. Funcionamento
Correios
Telefoes/Internet
Contencioso e Notariado
Deslocações.Direcção Nacional
Deslocações Núcleos
Representação e Deslocações.
Material de Escritorio
Higiene, Seg.Conf.
Cartões
Exposições/Divulgação Aeronautica.
Reunião Estruturas
Despesas Encontro Nacional
Despesas Encontros Regionais
Despesas Assembleia Geral
Despesas Bancárias
"O Especialista"
Loja AEFA
Outras
2. Investimento
Aquisição de Equipamentos
Aquisição ou construçao de instalações
Outras

Total:

34.506,50

Total:

80,22
335,23
0,00
433,70
0,00
0,00
0,00
14,40
0,00
763,36
809,34
20.597,94
0,00
0,00
135,52
3.301,44
689,10
0,00
0,00
0,00
0,00
27.160,25

Associação de Especialistas da FA
Saldo Ano anterior
Receitas
Despesas
Saldo para o ano seguinte

9.824,67
34.506,50
27.160,25
17.170,92

Saldos em 31.12.2017
Santander - 820006619077710
Fundo Maneio
Total

14.435,51
491,05
14.926,56

Conciliação Bancária
31-12-2017 saldo bancário
movimentos em suspenso:
créditos na conta D/O
débitos na conta D/O
créditos na contabilidade
débitos na contabilidade
31-12-2017 saldo na contabilidade
controlo

13.635,95
0,00
0,00
1.588,50
-788,94
14.435,51
0,00

ASSOCIAÇÃO DE ESPECIALISTAS DA F.A.
DIRECÇÃO NACIONAL
BALANÇO EM 31 DEZEMBRO DE 2017

DATAS

RÚBRICAS

31-12-2017

31-12-2016

ACTIVO
CAIXA
Saldo Incial -

179,40

Receitas -

26.888,50

Despesas -

(26.576,85)
491,05

179,40

14.435,51

14.435,51

9.645,27

Núcleo do Minho -

800,00
115,00

915,00

1.715,00

Saldo Incial -

4.315,08

Compras -

689,10
4.220,18

4.315,08

Saldo a Transitar DEP.ORDEM
Saldo Incial -

9.645,27

Receitas -

28.125,78

Despesas -

(23.335,54)

Saldo a Transitar DÍV. TERC. A RECEBER

Publicidade do Jornal -

EXISTÊNCIAS

Cendências -

(784,00)

Saldo a Transitar IMOBILIZAÇÕES
Anos Anterior -

-

Do Ano -

-

AMORT.IMOBILIZ.

TOTAL DO ACTIVO

-

-

20.061,74

15.854,75

1.411,72

1.106,12

2.836,29

11.912,34

15.813,73

2.836,29

20.061,74

15.854,75

SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO
DÍVIDAS D.N., A PAGAR
Núcleo Porto
RESULTADOS TRANSITADOS

RESULTADOS LÍQUIDOS

TOTAL DA SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO

1.411,72

ASSOCIAÇÃO DE ESPECIALISTAS DA F.A.
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
ACTIVO
2017
CAIXA
Sede
Açores
Alentejo
Algarve
Aveiro
Beiras
Coimbra
Leiria
Lisboa
Minho
Porto
Setúbal
Trás-os-Montes
Viseu
DEP. ORDEM
Sede
Açores
Alentejo
Algarve
Aveiro
Beiras
Coimbra
Leiria
Lisboa
Minho
Porto
Setúbal
Trás-os-Montes
Viseu
DÍVIDAS TERC. A RECEBER
Credores Diversos
Publicidade Jornal
Núcleo do Minho

OUTROS CREDORES
491,05
30,00
181,80
565,69
460,31
171,69
209,02
2.579,98
424,40
57,75
1.036,67
300,20
30,00
6.538,56

Coimbra
Leiria
Lisboa
Açores
Minho
Porto
Setúbal
Trás-os-Montes
Viseu
IMOBILIZAÇÕES
Sede
Aveiro
Lisboa
Setúbal
TOTAIS

179,40
30,00
77,69
327,18
48,23
156,31
2.335,00
393,60
977,72
195,71
35,00
4.755,84

14.435,51
1.559,05
1.000,00
,
16.994,56

9.645,27
2.240,34
1.000,00
12.885,61

1.411,72
800,00
115,00

1.106,12
1.600,00
115,00

2.326,72
EXISTÊNCIAS
Sede
Açores
Alentejo
Algarve
Aveiro
Coimbra
Beiras

SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO
2017
2016

2016

4.220,18
82,50
83,28
155,50
567,00
80,00
90,00

Credores Diversos - DN
Núcleo Porto
Núcleo Aveiro
Núcleo Lisboa

RESULTADOS
TRANSITADOS
Sede
Açores
Alentejo
Algarve
Aveiro
Beiras
Coimbra
Leiria
Lisboa
Minho
Porto
Setúbal
Trás-os-Montes
Viseu

115,00

115,00

1.411,72

755,12

-

45,00
306,00

1.526,72

1.221,12

2.836,29

11.912,34

30,00
(204,93)
(509,67)
34,12
(264,76)
924,97
154,45
1.247,74
(901,87)
(30,00)
3.316,34

30,00
365,90
3.579,45
1.014,11
421,07
2.260,13
124,15
485,10
2.074,57
65,00
22.331,82

15.813,73
264,30
853,90
2.529,03
1.293,07
473,78
2.222,01
234,95
221,73
2.778,03
330,20
110,00
27.124,73

2.836,29
(204,93)
(509,67)
34,12
(264,76)
924,97
154,45
1.247,74
(901,87)
(30,00)
3.286,34

31.967,79

26.839,28

2.821,12

80,00
5.358,46

4.315,08
83,28
90,00
0,00
4.488,36

749,49
749,49

457,26
544,10
886,99
1.888,35

31.967,79

26.839,28

RESULTADOS LIQUIDOS
Sede
Açores
Alntejo
Algarve
Aveiro
Coimbra
Beiras
Coimbra
Leiria
Lisboa
Açores
Minho
Porto
Setúbal
Trás-os-Montes
Viseu

TOTAIS

ASSOCIAÇÃO DE ESPECIALISTAS DA F.A.
NÚCLEO DOS AÇORES
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

DATAS

RÚBRICAS

31-12-2017

31-12-2016

ACTIVO
CAIXA
Saldo Incial -

30,00

Receitas -

-

Despesas -

-

Saldo a Transitar -

30,00

30,00

-

-

-

-

-

-

30,00

30,00

30,00

-

-

30,00

30,00

30,00

DEP.ORDEM
Saldo Incial -

-

Receitas -

-

Despesas -

-

Saldo a Transitar -

-

Saldo Incial -

-

Compras -

-

Vendas -

-

EXISTÊNCIAS

Saldo a Transitar IMOBILIZAÇÕES
Anos Anterior -

-

Do Ano -

-

AMORT.IMOBILIZ.

TOTAL DO ACTIVO

-

SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO
PROVISÕES P/ACTIVIDADES

RESULTADOS TRANSITADOS

RESULTADOS LÍQUIDOS

TOTAL DA SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO

ASSOCIAÇÃO DE ESPECIALISTAS DA F.A.
NÚCLEO DO ALENTEJO
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

DATAS

RÚBRICAS

31-12-2017

31-12-2016

ACTIVO
CAIXA
Saldo Incial Receitas Despesas -

1.111,50
(929,70)

Saldo a Transitar -

181,80

-

-

-

82,50

-

-

-

264,30

-

-

-

264,30

-

264,30

-

DEP.ORDEM
Saldo Incial -

-

Receitas -

-

Despesas -

-

Saldo a Transitar -

-

Saldo Incial -

-

EXISTÊNCIAS

Compras Vendas -

115,00
(32,50)

Saldo a Transitar IMOBILIZAÇÕES
Anos Anterior -

-

Do Ano -

-

AMORT.IMOBILIZ.

TOTAL DO ACTIVO

-

SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO
PROVISÕES P/ACTIVIDADES

RESULTADOS TRANSITADOS

RESULTADOS LÍQUIDOS

TOTAL DA SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO

ASSOCIAÇÃO DE ESPECIALISTAS DA F.A.
NÚCLEO DO ALGARVE
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

DATAS

RÚBRICAS

31-12-2017

31-12-2016

ACTIVO
CAIXA
Saldo Incial -

77,69

Receitas -

2.401,50

Despesas -

(1.913,50)

Saldo a Transitar -

565,69

77,69

-

-

83,28

83,28

-

-

648,97

160,97

(204,93)

365,90

853,90

(204,93)

648,97

160,97

DEP.ORDEM
Saldo Incial -

-

Receitas -

-

Despesas -

-

Saldo a Transitar EXISTÊNCIAS
Saldo Incial -

83,28

Compras -

-

Vendas -

-

Saldo a Transitar IMOBILIZAÇÕES
Anos Anterior -

-

Do Ano -

-

AMORT.IMOBILIZ.

TOTAL DO ACTIVO

-

SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO
PROVISÕES P/ACTIVIDADES

RESULTADOS TRANSITADOS

RESULTADOS LÍQUIDOS

TOTAL DA SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO

ASSOCIAÇÃO DE ESPECIALISTAS DA F.A.
NÚCLEO DE AVEIRO
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

DATAS

RÚBRICAS

31-12-2017

31-12-2016

ACTIVO
CAIXA
Saldo Incial -

327,18

Receitas -

2.258,73

Despesas -

(2.125,60)

Saldo a Transitar -

460,31

327,18

1.559,05

2.240,34

DEP.ORDEM
Saldo Incial Receitas Despesas Saldo a Transitar -

2.240,34
(681,29)
1.559,05

DÍV. TERC. A RECEBER

45,00

AEFA - D.N.
IMOBILIZAÇÕES
Anos Anterior Do Ano -

1.829,04
1.829,04
(1.829,04)

AMORT.IMOBILIZ.

-

2.019,36

TOTAL DO ACTIVO

457,26

3.069,78

SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO
DÍVIDA A PAGAR

-

AEFA - D.N.

RESULTADOS TRANSITADOS

RESULTADOS LÍQUIDOS

TOTAL DA SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO

(509,67)

2.529,03

2.019,36

-

3.579,45

(509,67)

3.069,78

ASSOCIAÇÃO DE ESPECIALISTAS DA F.A.
NÚCLEO DAS BEIRAS
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

DATAS

RÚBRICAS

31-12-2017

31-12-2016

ACTIVO
CAIXA
Saldo Incial -

-

Receitas -

605,00

Despesas -

(605,00)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RESULTADOS TRANSITADOS

-

-

RESULTADOS LÍQUIDOS

-

-

TOTAL DA SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO

-

-

Saldo a Transitar DEP.ORDEM
Saldo Incial -

-

Receitas -

-

Despesas -

-

Saldo a Transitar -

-

Saldo Incial -

-

Compras -

-

Vendas -

-

EXISTÊNCIAS

Saldo a Transitar IMOBILIZAÇÕES
Anos Anterior -

-

Do Ano -

-

AMORT.IMOBILIZ.

TOTAL DO ACTIVO

-

SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO
PROVISÕES P/ACTIVIDADES

ASSOCIAÇÃO DE ESPECIALISTAS DA F.A.
NÚCLEO DE COIMBRA
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

DATAS

RÚBRICAS

31-12-2017

31-12-2016

ACTIVO
CAIXA
Saldo Inicial -

48,23

Receitas -

3.073,50

Despesas -

(2.950,04)

Saldo a Transitar -

171,69

48,23

1.000,00

1.000,00

DEP.ORDEM
Saldo Inicial Receitas Despesas Saldo a Transitar -

1.000,00
1.000,00

EXISTÊNCIAS
Saldo Inicial Compras
Cedências
Saldo a Transitar -

175,50
(20,00)
155,50

155,50

-

-

-

IMOBILIZAÇÕES
Anos Anterior -

-

Do Ano -

-

AMORT.IMOBILIZ.

TOTAL DO ACTIVO

-

1.327,19

1.048,23

34,12

1.014,11

1.293,07

34,12

1.327,19

1.048,23

SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO
PROVISÕES P/ACTIVIDADES

RESULTADOS TRANSITADOS

RESULTADOS LÍQUIDOS

TOTAL DA SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO

ASSOCIAÇÃO DE ESPECIALISTAS DA F.A.
NÚCLEO DE LEIRIA
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

DATAS

RÚBRICAS

31-12-2017

31-12-2016

ACTIVO
CAIXA
Saldo Incial -

156,31

Receitas -

793,50

Despesas -

(740,79)

Saldo a Transitar -

209,02

156,31

-

-

-

-

DEP.ORDEM
Saldo Incial -

-

Receitas -

-

Despesas -

-

Saldo a Transitar -

-

Saldo Incial -

-

Compras -

-

Vendas -

-

Saldo a Transitar -

-

Anos Anterior -

-

Do Ano -

-

EXISTÊNCIAS

IMOBILIZAÇÕES

AMORT.IMOBILIZ.

TOTAL DO ACTIVO

-

-

209,02

156,31

(264,76)

421,07

473,78

(264,76)

209,02

156,31

SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO
PROVISÕES P/ACTIVIDADES

RESULTADOS TRANSITADOS

RESULTADOS LÍQUIDOS

TOTAL DA SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO

ASSOCIAÇÃO DE ESPECIALISTAS DA F.A.
NÚCLEO DE LISBOA
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

DATAS

RÚBRICAS

31-12-2017

31-12-2016

ACTIVO
CAIXA
Saldo Incial -

2.335,00

Receitas -

5.438,44

Despesas -

(5.193,46)
2.579,98

Saldo a Transitar -

2.335,00

DEP.ORDEM
Saldo Incial -

-

Receitas -

-

Despesas -

-

Saldo a Transitar -

-

-

-

AEFA - D.N.

-

-

306,00

Saldo Incial -

434,56

567,00

-

-

(136,03)

DÍV. TERC. A RECEBER

EXISTÊNCIAS

Receitas -

933,44

Despesas -

(801,00)

Saldo a Transitar -

567,00

Anos Anterior -

544,10

IMOBILIZAÇÕES
Do Ano -

544,10

AMORT.IMOBILIZ.

TOTAL DO ACTIVO

544,10

680,13

3.146,98

3.185,10

924,97

2.260,13

2.222,01

924,97

3.146,98

3.185,10

SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO
PROVISÕES P/ACTIVIDADES

RESULTADOS TRANSITADOS

RESULTADOS LÍQUIDOS

TOTAL DA SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO

ASSOCIAÇÃO DE ESPECIALISTAS DA F.A.
NÚCLEO DO MINHO
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

DATAS

RÚBRICAS

31-12-2017

31-12-2016

ACTIVO
CAIXA
Saldo Incial -

393,60

Receitas -

601,00

Despesas -

(570,20)
424,40

393,60

-

-

80,00

-

-

-

504,40

393,60

115,00

115,00

RESULTADOS TRANSITADOS

154,45

124,15

RESULTADOS LÍQUIDOS

234,95

154,45

504,40

393,60

Saldo a Transitar DEP.ORDEM
Saldo Incial -

-

Receitas -

-

Despesas -

-

Saldo a Transitar -

-

Saldo Incial -

-

EXISTÊNCIAS

Compras Vendas -

80,00
-

Saldo a Transitar IMOBILIZAÇÕES
Anos Anterior -

-

Do Ano -

-

AMORT.IMOBILIZ.

TOTAL DO ACTIVO

SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO
DÍVIDA A PAGAR
AEFA - DN -

TOTAL DA SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO

ASSOCIAÇÃO DE ESPECIALISTAS DA F.A.
NÚCLEO DO PORTO
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

DATAS

RÚBRICAS

31-12-2017

31-12-2016

ACTIVO
CAIXA
Saldo Incial -

977,72

Receitas -

3.426,75

Despesas -

(2.935,00)

Saldo a Transitar -

57,75

977,72

-

-

DEP.ORDEM
Saldo Incial -

-

Receitas -

-

Despesas -

-

Saldo a Transitar -

-

DÍV. TERC. A RECEBER
AEFA - D.N.

1.411,72

Saldo a Transitar -

1.411,72

1.411,72

755,12

IMOBILIZAÇÕES
Anos Anterior -

-

Do Ano -

-

AMORT.IMOBILIZ.

TOTAL DO ACTIVO

-

-

-

1.469,47

1.732,84

1.247,74

485,10

221,73

1.247,74

1.469,47

1.732,84

SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO
PROVISÕES P/ACTIVIDADES

RESULTADOS TRANSITADOS

RESULTADOS LÍQUIDOS

TOTAL DA SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO

ASSOCIAÇÃO DE ESPECIALISTAS DA F.A.
NÚCLEO DE SETÚBAL
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

DATAS

RÚBRICAS

31-12-2017

31-12-2016

ACTIVO
CAIXA
Saldo Incial -

195,71

Receitas -

3.833,35

Despesas -

(2.992,39)
1.036,67

Saldo a Transitar -

195,71

DEP.ORDEM
Saldo Incial -

-

Receitas -

-

Despesas -

-

Saldo a Transitar -

-

-

AEFA - D.N.

-

-

90,00

90,00

749,49

886,99

1.876,16

1.172,70

(901,87)

2.074,57

DÍV. TERC. A RECEBER

EXISTÊNCIAS
Saldo Incial -

90,00

Compras -

-

Vendas -

-

Saldo a Transitar IMOBILIZAÇÕES
Anos Anterior -

12.400,27

Do Ano -

12.400,27
11.650,78

AMORT.IMOBILIZ.

TOTAL DO ACTIVO

SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO
DÍVIDA A PAGAR
AEFA - D.N.

RESULTADOS TRANSITADOS

RESULTADOS LÍQUIDOS

TOTAL DA SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO

2.778,03

(901,87)

1.876,16

1.172,70

ASSOCIAÇÃO DE ESPECIALISTAS DA F.A.
NÚCLEO DE TRÁS-OS-MONTES
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

DATAS

RÚBRICAS

31-12-2017

31-12-2016

ACTIVO
CAIXA
Saldo Incial -

35,00

Receitas -

335,20

Despesas -

(70,00)
300,20

35,00

-

-

-

-

-

-

300,20

35,00

RESULTADOS TRANSITADOS

(30,00)

65,00

RESULTADOS LÍQUIDOS

330,20

(30,00)

300,20

35,00

Saldo a Transitar DEP.ORDEM
Saldo Incial -

-

Receitas -

-

Despesas -

-

Saldo a Transitar -

-

Saldo Incial -

-

EXISTÊNCIAS

Receitas -

-

Despesas -

-

Saldo a Transitar -

-

Anos Anterior -

-

Do Ano -

-

IMOBILIZAÇÕES

AMORT.IMOBILIZ.

TOTAL DO ACTIVO

-

SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO
PROVISÕES P/ACTIVIDADES

TOTAL DA SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO

ASSOCIAÇÃO DE ESPECIALISTAS DA F.A.
NÚCLEO DE VISEU
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

DATAS

RÚBRICAS

31-12-2017

31-12-2016

ACTIVO
CAIXA
Saldo Incial -

-

Receitas -

80,00

Despesas -

(50,00)
30,00

-

Saldo a Transitar -

-

-

AEFA - D.N.

-

-

80,00

-

-

-

110,00

-

-

-

110,00

-

110,00

-

Saldo a Transitar DEP.ORDEM
Saldo Incial -

-

Receitas -

-

Despesas -

-

DÍV. TERC. A RECEBER

EXISTÊNCIAS
Saldo Incial Compras Vendas -

80,00
-

Saldo a Transitar IMOBILIZAÇÕES
Anos Anterior -

-

Do Ano -

-

AMORT.IMOBILIZ.

TOTAL DO ACTIVO

SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO
DÍVIDA A PAGAR
AEFA - D.N.

RESULTADOS TRANSITADOS

RESULTADOS LÍQUIDOS

TOTAL DA SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO

PARECER DO CONSELHO FISCAL
(EXERCÍCIO DE 2017)

RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL
DA
AEFA – ASSOCIAÇÃO DA FORÇA AÉREA

Senhores Associados,
1 . Em cumprimento das disposições estatutárias, o Conselho Fiscal da Associação de
Especialistas da Força Aérea, seguidamente designada abreviadamente por AEFA, apresenta o
relatório da sua acção fiscalizadora bem como o Parecer sobre o Relatório e Contas elaborado
pela Direcção Nacional da AEFA, respeitante ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2017.
2 . O relatório da Direcção apresenta elaboradamente a sua actividade desenvolvida durante o
seu exercício de 2017.
3 . No que se refere às Contas examinamos as Demonstrações Financeiras da AEFA, as quais
compreendem o Balanço de 31 de Dezembro de 2017 que evidenciam um total 20.061,74 euros,
um total de capital próprio de 18.650,02 euros e um resultado líquido positivo de 15.813,73 de
euros, bem como a Demonstração de Resultados e restantes documentos.
4 . O Conselho Fiscal reuniu com os elementos da Direcção Nacional de quem obteve os
esclarecimentos e informações necessárias ao desenvolvimento do seu trabalho.
5 . Efectuamos as verificações dos registos contabilísticos, bem como dos documentos de
suporte que entendemos necessários nas circunstâncias. Do trabalho efectuado, não foram
detectadas anomalias materialmente relevantes pelo que entendemos estarem reunidas as
condições suficientes para a expressão da nossa opinião.
6 . Sendo assim, tendo em conta o Relatório de Gestão da Direcção Nacional, o Balanço e
Demostração de Fluxos Financeiros, o Conselho Fiscal:
1 - dá parecer favorável à aprovação do Relatório e Contas referentes ao exercício findo em
31 de Dezembro de 2017.
2 - concorda com a proposta de aplicação dos resultados do exercício apresentado pela
Direcção Nacional.

Porto, 2 de Março de 2018
O Conselho Fiscal

José Luis Martins (Presidente) _________________________
Joaquim Ribeiro (Relator) _____________________________
Orlando Fernandes (Vogal) ____________________________

