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1. CONTEXTUALIZAÇÃO
No decorrer do ano de 2018 a nossa Associação manteve, senão mesmo aumentou, os
parâmetros de crescimento e desenvolvimento de anos anteriores.
A atividade foi o foco principal do trabalho associativo, fosse da Direção Nacional, fosse nos
Núcleos. Houve efetivamente uma capacidade de organização e mobilização relevantes por
parte de todas as estruturas do nossa Associação.
E, convém referir que, a Direção esteve em “gestão” durante bastante tempo ou seja, desde a
Assembleia Geral de 17 de março até 5 de maio dia em que surgiu e foi eleita uma lista com os
elementos da anterior Direção. Contudo entre esse espaço de tempo realizou-se, a 24 de março,
o Encontro Anual Nacional e outras atividades de representação como será possível constatar
abaixo.
Um fato relevante e que por si só nos transmite a perceção da credibilidade que a nossa
Associação granjeou nos últimos anos tem a ver com o nosso posicionamento em termos de
protocolo da Força Aérea Portuguesa que se caracterizou por um avanço muito notório.
Mesmo sendo um ano demasiado exigente houve capacidade de corresponder a todas as
solicitações, consolidar os patamares comunicacionais gerados, manter a área administrativa
em pleno, ter a contabilidade sempre atualizada e, mesmo assim, proceder a diversos
investimentos que tiveram a ver com a imagem da nossa Associação.
A adesão de novos associados foi muito relevante como será possível constatar na entrada 58
do presente Relatório.
Na qualidade de Presidente da Direção Nacional não posso deixar de manifestar a todos os
colegas da Direção Nacional e a todos os dirigentes dos Núcleos o meu maior agradecimento
pelo trabalho desenvolvido sendo que sem esse trabalho não teríamos conseguido manter e,
até mesmo aumentar, os parâmetros de credibilidade, transparência e operacionalidade que
manifestamos.
O trabalho quando conjugado entre as partes consegue gerar maior sustentabilidade. Provamos
isso mesmo.
Debrucemo-nos sobre a atividade realizada no ano transato (2018) a que este relatório se refere.
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2. CELEBRAÇÃO À PADROEIRA DA FORÇA AÉREA
Realizou-se no passado dia 15 de janeiro missa de celebração à Padroeira da Força Aérea
Portuguesa, Nossa Senhora do Ar.
O evento teve lugar na Igreja da Força Aérea em São Domingos de Benfica e a Associação de
Especialistas da Força Aérea esteve representada pelo Presidente Adjunto Nacional, Artur Alves
da Silva.
3. NÚCLEO DO ALENTEJO ELEGEU DIREÇÃO
Teve lugar no passado dia 20 de janeiro a Assembleia Geral Local do Núcleo do Alentejo que
procedeu à eleição dos seus dirigentes para o biénio 2018/2020 e que se realizou em Évora.
Foram eleitos por unanimidade e aclamação nas respetivas funções: Presidente - José Estêvão
Rojão da Silva - Sócio nº 1724, Secretário - Luís Francisco Pereira Martins - Sócio nº 1185 e
Tesoureiro - Manuel Francisco da Silva Serrano - Sócio nº 3546 na sequência do excelente
trabalho desenvolvido enquanto Comissão Instaladora do Núcleo do Alentejo. A Direção
Nacional fez-se representar pelo Presidente Nacional, Paulo Castro, pelo Presidente Nacional
Adjunto, Artur Alves da Silva e pelos Vice-presidentes Jorge Couto e Manuel Gonçalves.
4. HOMENAGEM AO GENERAL BROCHADO DE MIRANDA
No passado dia 31 de janeiro, a Força Aérea Portuguesa realizou cerimónia de homenagem ao
General Jorge Manuel Brochado de Miranda que teve lugar no Auditório General José Lemos
Ferreira, no Estado-Maior da Força Aérea (EMFA).
A cerimónia, presidida pelo Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, General Manuel Teixeira
Rolo, culminou com o descerrar de uma placa de homenagem no átrio principal do edifício do
Estado-Maior da Força Aérea, em Alfragide.
A Associação de Especialistas da Força Aérea, a convite do Chefe do Estado-Maior da Força
Aérea, esteve representada pelo seu Presidente Adjunto Nacional, Artur Alves da Silva.
5. REUNIÃO DE ESTRUTURAS 2018
Realizou-se no sábado, dia 3 de fevereiro, a reunião de estruturas da nossa Associação de
Especialistas da Força Aérea.
A sessão teve lugar no auditório Major Tamagnini Barbosa, no hangar 6, no Centro de Formação
Militar e Técnica da Força Aérea, a “nossa” B.A. 2 e “casa mãe” da maioria dos Especialistas.
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Com o objetivo principal de sistematizar o processo e conteúdo relativos ao próximo Encontro
Anual Nacional, na OTA a 24 de março de 2018, marcaram presença os Núcleos de Trás-osMontes, Minho, Porto, Aveiro, Viseu, Coimbra, Beiras, Leiria, Lisboa, Setúbal, Alentejo e Algarve.
Marcaram presença também o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, César Oliveira, o VicePresidente da Mesa da Assembleia Geral, Américo Dias, o Presidente do Conselho Fiscal, José
Luís Martins, bem como a Direção Nacional.
6. NÚCLEO DE COIMBRA PROMOVEU MAIS UM ALMOÇO DE LAMPREIA
Foi com um cheiro a mimosas no ar, ali mesmo juntinho ao Mondego, mais propiamente em
Porto da Raiva – Penacova, que mais uma vez se realizou o Almoço da Lampreia, promovido
anualmente pelo Núcleo de Coimbra da AEFA, no passado dia 10 de fevereiro.
Registámos com agrado, que este evento tem vindo a interessar cada vez mais associados. Desta
vez ultrapassou a meia centena.
7. CERIMÓNIA EVOCATIVA DOS 50 ANOS DO MUSEU DO AR
Realizou-se no dia 21 de fevereiro, em Alverca, a cerimónia evocativa dos 50 Anos do Museu do
Ar. A cerimónia, que decorreu no Pólo de Alverca do Museu, foi presidida pelo Chefe do EstadoMaior da Força Aérea, General Manuel Teixeira Rolo, e contou com a presença do Presidente da
Câmara de Vila Franca de Xira, Alberto Maia Mesquita.
Dois dos momentos altos do evento foram o lançamento de um Inteiro Postal dos CTT, alusivo
à data, e o descerramento de uma placa comemorativa. A placa, onde é possível ler "Museu do
Ar, 50 Anos a Valorizar a Memória Aeronáutica Portuguesa", foi relevada aos convidados pelas
mãos do General Manuel Teixeira Rolo e da filha do primeiro Diretor do Museu do Ar, Isabel
Balacó Moreira.
A Associação de Especialistas da Força Aérea fez-se representar neste evento tão significativo
através do nosso Presidente Nacional Adjunto, Artur Alves da Silva em resposta ao convite
formulado pela Direção do Museu do Ar.
De recordar que a nossa Associação é considerada oficialmente como um dos parceiros do
Museu do Ar.
8. FOI ELEITA A DIREÇÃO DO NÚCLEO DAS BEIRAS
No passado dia 10 de março, na cidade de Castelo Branco foi eleita a Direção do Núcleo das
Beiras depois de ter funcionado como Comissão Instaladora durante cerca de um ano.
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A formalização do Núcleo das Beiras insere-se na estratégia da Direção Nacional de preencher o
corredor Guarda-Covilhã-Castelo Branco no sentido de criar um elo de proximidade entre os
muitos associados desta região beirã que, no fundo, faz uma simbiose das Beiras (Beira Baixa e
Beiras/Serra da Estrela). Mediante a convocatória efetuada de acordo com os princípios
regulamentares foi dada posse à nova Direção que é assim constituída:
Presidente – Antero João Lopes Amaro - Sócio nº. 181
Secretário – João Nunes Sobreira - Sócio nº. 3822
Tesoureiro – José Amaro Lopes - Sócio nº. 2290
A Direção foi eleita por unanimidade e entrou de imediato em funções após lhe ter sido
conferida posse pelo Presidente Nacional e pelo Presidente Nacional Adjunto.
9. NÚCLEO DE COIMBRA SOLIDARIZOU-SE COM OLIVEIRA DO HOSPITAL
A convite do Presidente da Câmara de Oliveira do Hospital o Núcleo de Coimbra esteve mais
uma vez presente na Festa do Queijo em Oliveira do Hospital que aconteceu no passado dia 10
de março. A Feira do corrente ano despertava um maior espírito de presença e solidariedade já
que se percecionava uma homenagem ao concelho e às suas vitimas dos terríficos incêndios do
Verão passado.
Depois da visita ao certame da Festa do Queijo e feitas as respetivas compras daquelas
preciosidades serranas, o regresso deu-se à hora aprazada num regresso a Coimbra com a
consciência e a barriga mais aconchegadas sem esquecer o prazer de mais um dia de salutar e
especial convívio.
Parabéns à Direção do Núcleo que tudo tratou, para que este evento decorresse com rigor e
perfeição.
10. MESA DA ASSEMBLEIA GERAL - COMUNICADO E VOTO DE LOUVOR - 2018
Comunicado
Caros Associados e Amigos.
Ocorreu no passado sábado dia 17/3, a Assembleia Geral da nossa AEFA, que aprovou por
unanimidade o Relatório e Contas e Parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício de 2017,
bem como foi aprovado por unanimidade e aclamação um Voto de Louvor que enaltece a
gestão, dedicação, rigor e zelo demonstrado pela Direção Nacional ao longo de 4 anos com a
consequente demonstração da gratidão da Assembleia, especialmente reafirmada por todos os
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responsáveis dos Núcleos presentes. O texto aprovado já se encontra publicado na nossa página
para conhecimento de todos os associados e estruturas. Constava também da Ordem de
Trabalhos a eleição dos Corpos Gerentes para o próximo biénio, que por não ter sido
apresentada qualquer candidatura e de acordo com a decisão da Assembleia Geral e
disponibilidade da Direção Nacional que muito agradecemos de se manterem em funções até
ao próximo dia 5 de maio, a Assembleia ficou suspensa até aquela data, de forma a que se
possam encontrar soluções diretivas e serem sujeitas a sufrágio. Assim informamos todos os
associados que a Ordem de Trabalhos, prosseguirá no dia 5 de maio pelas 10 horas na nossa
sede
nacional. Agradecendo, apresento os melhores cumprimentos em meu nome e dos restantes
membros da mesa.
VOTO DE LOUVOR
Aos 17 dias do Mês de Março de 2018, a Assembleia Geral da AEFA - Associação de Especialistas
da Força Aérea, reunida em sessão ordinária, propõe um VOTO DE LOUVOR E GRATIDÃO à
Direção Nacional da nossa Associação relevando os considerandos que abaixo se descreve:
•

Durante os seus mandatos sempre revelaram e implementaram proximidade, colaboração e
respeito entre todos os associados,

•

Procederam à reorganização e estruturação da Direção Nacional e Núcleos com zelo e elevado
rigor de seriedade e competência, resultando em muito empenho por todas as estruturas
envolvidas,

•

Desenvolveram diligências junto dos altos comandos da Força Aérea de forma a recuperar a
consideração pela nossa Associação que, entretanto, tinha sido abalada pelos anteriores
responsáveis,

•

Personalizaram e Dignificaram a Nossa Associação quer na assunção de compromissos
estabelecidos, quer no desenvolvimento e cumprimento dos Planos de Atividades onde
estiveram bem patentes as colaborações e proximidade com o Estado Maior nas pessoas dos
seus Chefes de Estado Maior e seus colaboradores mais próximos, granjeando assim grande
consideração e respeito por parte destes,

•

Levaram a efeito os vários encontros nacionais e reuniões de estruturas em que se destacou a
celebração dos 40 Anos que marcou a notabilização da nossa Associação na sociedade civil e
militar,

•

De referir a competência, zelo e seriedade na gestão das contas e nas suas apresentações,
8
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Realça-se o empenho e colaboração que a Direção e Núcleos tem dado à organização e
divulgação dos museus da Força Aérea, onde estão bem refletidas a Historia da Força Aérea e o
trabalho dos Especialistas,

•

Pela publicação do órgão " O Especialista" mensageiro da nossa AEFA, perante os nossos
associados com a qualidade que tem imprimido ao nosso espírito, onde se releva o excelente
trabalho do Diretor Paulo Castro e subdiretor Torrão Sacramento.

•

Por os motivos acima referidos e por as imensas diligências efetuadas por a Direção que termina
hoje o seu mandato estatutário, submete-se o presente Voto de Louvor à consideração e
votação da Assembleia Geral que a ser aprovado deverá ser entregue à Direção e publicado na
nossa página e no próximo ESPECIALISTA.

Porto, 17 de março de 2018
César Oliveira
Presidente da Assembleia Geral
11. MAIS UM SUCESSO DOS ESPECIALISTAS
Realizou-se no passado dia 24 de março o XLI encontro anual nacional da Associação de
Especialistas da Força Aérea que decorreu no Centro de Formação Militar e Técnica da Força
Aérea, na velha Base Aérea N.º 2.
Marcaram presença mais de seis centenas de associados oriundos dos quatro cantos do país,
de Bragança ao Algarve e até aos Açores.
Mais uma excelente jornada de convívio em que todos, unicamente unidos pelo espírito
Especialista, não deram como tempo perdido tantas foram as reações de amizade e
cumplicidade que perpassaram por aquela nossa casa-mãe.
A cerimónia foi presidida pelo Comandante do Pessoal da Força Aérea Tenente-General Rafael
Martins, em representação de Sua Excelência o C.E.M.F.A. cuja presença muito nos honrou,
assim como as palavras proferidas de elogio à nossa Associação e sobretudo ao nosso espírito
vincado e quase intergeracional de ser Especialista.
Depois da cerimónia fúnebre presidida pelo Major Capelão Manuel Silva o Presidente Nacional
e o Presidente Nacional Adjunto, respetivamente Paulo Castro e Artur Alves da
Silva depuseram uma coroa de flores em memória dos associados falecidos e de todos os
Especialistas mortos nos diferentes campos de batalha.
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Usaram da palavra o Vice-presidente da Mesa da Assembleia Geral, Américo Dias, que entre
palavras de apreço à Direção Nacional leu o voto de louvor que foi concedido pela Assembleia
Geral à atual Direção Nacional no passado dia 17 de março.
Seguiu-se-lhe o Presidente Nacional, Paulo Castro, que agradeceu honra pela presença dos
ilustres convidados e dirigiu-se aos associados preocupado com o futuro da nossa Associação
seja a curto ou a longo prazo.
A curto porque será retomada a 5 de maio próximo futuro a Assembleia Geral eleitoral e não
apareceu lista candidata. A longo prazo pela impossibilidade de renovação etária da associação
fruto de perda do espírito do Especialista.
Foram ainda entregues os Prémios Especialista de 2017 a José Manuel Torrão Sacramento pela
sua dedicação à AEFA e ao nosso “O Especialista”.
Os Prémios Núcleo do ano 2017 foram entregues ao Núcleo de Coimbra e, igualmente, ao
Núcleo do Alentejo.
Encerrou Sua Excelência o Comandante do Pessoal da Força Aérea, Tenente-General Rafael
Martins que dirigiu palavras elogiosas e sinceras sobre a nossa A.E.F.A., o nosso espírito de
união e o sentimento de pertença que continuamos a nutrir pela Força Aérea Portuguesa.
Depois seguiu-se a chamada por anos, momento sempre galvanizante para todos. Em respeito
pelo Cabo Lemos iniciamos em 1939, mas o primeiro a dizer presente era de 1948. O último de
1999.
Depois foi tempo para aguardar pela passagem de uma parelha de F – 16 que, como sempre,
nos enche a vista e os ouvidos e nos dá sensações fantásticas.
O almoço estava à espera e lá fomos todos para uma excelente refeição tão bem regada
quanto possível.
Abriu-se o bolo de aniversário, o Tino Costa deu-nos música da boa e lá passamos mais uma
excelente tarde de convívio, amizade e fervor aeronáutico.
Arreadas as bandeiras foi tempo de regresso, mas com a alma cheia.
Ao Comando do C.F.M.T.F.A. e a todo o pessoal envolvido os nossos mais sinceros
agradecimentos.
A propósito escreveu-nos o nosso camarada Fernando Pereira, da 2ª recruta de 68:
“Meus Caros Camaradas Dirigentes da AEFA
Quero-vos agradecer vivamente pelo vosso empenho na organização do Encontro Nacional
deste ano.
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Gostei do programa:
-Transportes (Lisboa) bom.
-Visita ás camaratas foi muito agradável.
-Visita ao GITE/Cerimónias e alocuções. Foi pena o som estar fraco. Foi muito difícil ouvir os
discursos e fez com que o pessoal se dispersasse a conversar, aumentando ainda mais a
dificuldade em ouvir.
-Exposição estática das aeronaves na placa e as passagens do F - 16 foi muito agradável.
-Almoço uma Boa e Variada Oferta. Muito Bom!
-Animação Também um obrigado ao Tino.
-Foi um dia fantástico cheio de emoções fortes. Rever velhos amigos, recordar histórias e
tempos passados, são sempre momentos de grande alegria e de enorme satisfação.
Um abraço e um grande obrigado a todos aqueles que tornaram possível mais este encontro
dos Especialistas da Força Aérea”.
12. PRESENÇA NO DIA DA UNIDADE NO A.M. 1
Realizou-se no passado dia 12 de abril o dia da Unidade no Aeródromo de Manobra N.º 1, em
Maceda, tendo presidido à cerimónia o Chefe de Estado Maior da Força Aérea, General Manuel
Teixeira Rolo.
A convite do Comandante da Unidade, Coronel Carlos Páscoa, a nossa Associação fez-se
representar pelo Vice-presidente nacional Manuel Teixeira Gomes.
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.
13. AEFA PRESENTE NOS 50 ANOS DO MUSEU DO AR
O Museu do Ar assinalou o 50.º Aniversário no dia 16 de abril, numa cerimónia presidida pelo
Ministro da Defesa Nacional, José Azeredo Lopes, que aproveitou a data para condecorar o
Museu do Ar com Medalha de Serviços Distintos, Grau Ouro, tendo sublinhado a importância do
Museu do Ar para a preservação e valorização da memória aeronáutica portuguesa: “Numa
hélice, no traje de um pioneiro, num corretor de rumo, numa carta, na fotografia de um herói
ou numa asa ainda habitam o ar frio, a dureza implacável da travessia, o rumo afiado da coragem
e da liberdade”, referiu o Ministro.
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No uso da palavra o General C. E. M. F. A salientou: “Hoje, e certamente no futuro, o Museu do
Ar continua e continuará a preservar o nosso património cultural e a transmitir memória e
horizontes para as novas gerações, ao mesmo tempo que renova as suas intrínsecas
responsabilidades, ligando-se às comunidades e à população local, usando novos métodos e
endereçando novos públicos, abrindo as suas portas e as suas atividades às mudanças sociais,
comprometendo-se com os diálogos interculturais e, acima de tudo, promovendo uma maior
participação e integração com os cidadãos”, considerou o General Manuel Teixeira Rolo.
No uso da palavra o Diretor do Museu do Ar, Coronel Rui Roque, não esqueceu a importância
das parcerias e o precioso contributo que a nossa Associação tem dado ao Museu do Ar através
dos nossos camaradas voluntários.
14. DIA DO COMBATENTE E DA BATALHA DE LA LYS COMEMORADOS NA BATALHA
Teve lugar no passado dia 14 de abril as habituais comemorações do Dia do Combatente e da
Batalha de La Lys, promovida pela Liga dos Combatentes a que a Associação de Especialistas da
Força Aérea se associou enquanto convidada na pessoa do Presidente Nacional Adjunto, Artur
Alves da Silva.
As cerimónias foram presididas por Sua Excelência o Presidente da República, Doutor Marcelo
Rebelo de Sousa.
Numa cerimónia a que assistiu também o secretário de Estado da Defesa Nacional, Marcos
Perestrelo, entre as mais altas patentes do Exército, Armada e Força Aérea, as palavras do
Presidente centraram-se nos "bravos soldados", recordando aqueles que foram mortos na
Batalha de La Lys, a 9 de abril de 1918, e também nas ex-colónias. O Presidente sublinhou a
coragem dos que lutaram na primeira Grande Guerra, a resistência de muitos milhares de
soldados em terras desconhecidas e "em condições físicas e psicológicas muito adversas".
15. VOLUNTÁRIOS DA AEFA COM MUITA ATIVIDADE
A solicitação da Direção do Museu do Ar a nossa Associação tem acompanhado as diversas
atividades que se têm desenrolado no Museu do Ar desde o passado dia 14 de abril.
No âmbito da exposição do F – 16 e devido à abertura da aeronave e à existência de óculos de
realidade virtual que os visitantes poderão experimentar fomos solicitados a dar o nosso apoio
nos dias 14, 21 e 28 de abril.
Prontamente se disponibilizaram os nossos camaradas Eduardo Santos e Nelson Almeida.
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Também no passado dia 16 de abril fomos solicitados a acompanhar os visitantes no Polo de
Alverca do Museu do Ar voluntariado que foi efetuado pelos nossos camaradas Sebastião Reis e
Orlando Fernandes.
A todos o agradecimento da Direção Nacional pelo empenho e pronta disponibilidade para o
exercício de um dever cívico que visa defender, difundir e preservar a memória da aeronáutica
portuguesa.
16. NÚCLEO DO PORTO PRESENTE NO DIA DO COMBATENTE NA INVICTA
Comemorou-se no passado dia 17 de abril o Dia do Combatente, na cidade do Porto, numa
iniciativa do Núcleo do Porto da Liga dos Combatentes.
A AEFA fez-se representar na homenagem através do Presidente do Núcleo do Porto, Fernando
Barbosa, e pelo secretário do mesmo Núcleo, Francisco Vasconcelos.
Na presença das mais altas entidades portuenses a AEFA depositou uma coroa de flores no
monumento alusivo ao Soldado Desconhecido, situado na Praça de Carlos Alberto, na cidade do
Porto.
Posteriormente ao ato solene da evocação dos Combatentes o Núcleo do Porto da Liga dos
Combatentes convidou as diversas delegações para um almoço de confraternização entre
antigos combatentes onde foi possível reunir antigos combatentes dos três ramos das Forças
Armadas, naquilo que foi considerado uma cerimónia “ecuménica”.
17. APRESENTAÇÃO DO LIVRO “POEMAS DO QUINTO IMPÉRIO”
Realizou-se no passado dia 20 de abril, na sede nacional, na cidade do Porto, a apresentação do
livro “Poemas do Quinto Império” da autoria do nosso camarada Ibn Vitterbo, pseudónimo de
Avelino Meireles Rodrigues especialista OPRDET de 1968.
Com uma sala razoavelmente composta o Presidente da Direção Nacional agradeceu a presença
do público e dirigiu-se ao autor saudando-o pela profundidade e complexidade da obra sobre
um tema poética em que o conhecimento histórico e os princípios morais estão sobejamente
presentes.
Aliás, como se define o autor:
“duas palavras sobre o autor:
nasci no mear do século xx no norte de Portugal – entre douro e minho.
desde criança percebi que observava a vida de maneira diferente.
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intuía que quando adulto teria obrigação de divulga-la, mas nunca em livro e por nunca em
poesia.
por traição do destino eis-me aqui…
com o intuito de ser útil a alguns no agora, mas a muitos mais no futuro faço dádiva destes
trabalhos de uma vida.
dou-vos o melhor da minha pobre alma atravessando espaços e tempos que o torna inconciliável
com pragmatismos consumistas materiais e/ou imateriais.
cabe também a vós que ele mais caiba no mundo.”
Feita a apresentação por parte do autor ibn vitterbo passou-se a um período de debate assaz
vivo e em que foi possível, acima de tudo, mostrar a nossa formatação eurocêntrica.
No encerramento, o Núcleo do Porto também ele organizador deste evento ofereceu um Porto
de Honra aos presentes gesto que permitiu mais um excelente momento de convívio e de troca
de impressões sobre a obra.
18. VOLUNTÁRIOS AEFA NO FLIGHTSIM ORGANIZADO PELO MUSEU DO AR
Nos passados dias 5 e 6 de maio a Associação de Especialistas da Força Aérea foi solicitada a
colaborar com o Museu do Ar no evento em epígrafe através de oito voluntários com a missão
de acompanhar os visitantes e fornecer informação sobre o espólio do Museu e em particular
de algumas aeronaves. Responderam ao apelo os nossos camaradas: Sebastião Reis, José Júlio
Lucas da Silva, Luís Corte Real, José Freitas, José Monteiro, Nelson Almeida, Eduardo Santos,
Francisco Calado, José António Loureiro e Aníbal Luís.
Uma missão cívica de que muito nos orgulham e reflete o verdadeiro espírito Especialista, além
de demonstrar que o Museu do Ar, também, constitui um espaço que nos afaga a alma e o ego.
No dia 6 de maio, depois da Assembleia Geral do dia 5, os nossos camaradas receberam a visita
e o acompanhamento do nosso Presidente Nacional Adjunto, Alves da Silva, com quem se
deixaram fotografar no espaço dedicado à nossa Associação e ali patente.
A todos um forte abraço e um enorme agradecimento para todos quantos nos ajudam a fazer
grande a nossa Associação.
19. DIREÇÃO NACIONAL FOI RECONDUZIDA PARA MAIS UM MANDATO
Realizou-se no passado dia 5 de maio a continuação da Assembleia Geral que tivera início no dia
17 de março e que foi suspensa, no seu ponto n.º 3 da ordem de trabalhos, verificada que foi a
inexistência de qualquer lista candidata aos órgãos sociais nacionais.
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No início dos trabalhos o sócio nº. 1, Paulo Castro, apresentou um requerimento à Mesa da
Assembleia Geral que visava a apresentação do Relatório e Contas referentes ao primeiro
trimestre do ano com o intuito de, mesmo antes da eventual eleição dos corpos gerentes, dar a
conhecer a real situação da nossa Associação em termos operacionais e financeiros.
O requerimento foi aceite e aprovado por unanimidade de onde se procedeu à leitura do mesmo
que, mesmo não podendo ser votado, mereceu dos presentes os maiores encómios quer pela
transparência, operacionalidade e resultados financeiros, quer dos Núcleos, quer da Direção
Nacional e a sua respetiva consolidação.
Na continuação o Presidente Mesa da Assembleia Geral, César Oliveira, informou a assembleia
da não existência de qualquer lista candidata às eleições. Fez um apelo aos corpos dirigentes
cessantes no sentido de ponderarem a sua posição e o que ela tinha em causa.
Vários associados secundaram o Presidente da Mesa no sentido da continuidade da Direção
cessante pondo em evidência o mais que provável desmoronamento de tudo quanto de bom,
credível, transparente consistente havia sido feito.
Continuando a não haver resposta aos apelos e perante a iminência da nomeação de uma
Comissão de Gestão o sócio n.º 1, Paulo Castro, e Presidente cessante da Direção Nacional, pediu
a interrupção da Assembleia, para reflexão, por um período de quinze minutos que foi aceite
pela Assembleia Geral.
No reatamento dos trabalhos o associado Paulo Castro apresentou à Assembleia uma lista que
se apresentava a votos e que consistia num rumo de continuidade com uns pequenos ajustes
circunstanciais, mas que sobretudo visava impedir um processo penoso e desprestigiante como
seria a nomeação de uma Comissão de Gestão com significativa perda de credibilidade para a
imagem do Especialista e da sua Associação, mas sobretudo para a operacionalidade da nossa
Associação que, recorde-se, só no primeiro trimestre admitiu 61 novos associados e que tinha,
ao momento, 900 associados no pleno gozo dos seus direitos de voto dos 4023 inscritos.
Posta à votação a lista candidata foi aprovada por unanimidade e aclamação pelas cerca de três
dezenas de associados presentes.
E aqui reafirmamos uma máxima utilizada pelo Presidente Nacional:
“Temos pouca gente a participar muito e muita gente a participar pouco.”
Para conhecimento passamos a apresentar a lista dos atuais Órgãos Sociais para o biénio
2018/2020:
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Mesa da Assembleia Geral
Presidente - César Couto Oliveira (Sócio nº. 503)
Vice-presidente - Américo Silva Dias (Sócio nº. 794)
Secretário – Jovino Augusto Armada Lourenço da Chão (Sócio n.º 2921)
Secretário - José Luís Silva (Sócio nº. 2192)
Conselho Fiscal
Presidente – José Luís Martins (Sócio nº. 43)
Relator – Joaquim Fernando Ribeiro (Sócio nº. 16)
Vogal – Orlando Fernandes (Sócio n.º 3656)
Direção
Presidente - Paulo Castro (Sócio nº. 1)
Presidente Adjunto - Artur Alves da Silva (Sócio nº. 17)
Vice-presidente - Felizardo Bandeira (Sócio nº. 49)
Vice-presidente - António Alves (Sócio nº. 545)
Vice-presidente - Manuel Gonçalves (Sócio nº. 595)
Vice-presidente - Manuel Teixeira Gomes (Sócio nº. 1315)
Vice-presidente – Ana Paula Gomes (Sócio nº. 4000)
Vice-presidente - Manuel Oliveira Barbosa (Sócio n.º 2634)
Vice-presidente - João Carlos Silva (Sócio nº. 3249)
Vice-presidente - Jorge M. F. Couto (Sócio 3302)
Vice-presidente - Mário Santos Aguiar (Sócio nº. 3719)
Os órgãos eleitos tomaram posse de imediato depois de lida e aprovada a ata da Assembleia
geral por unanimidade.
A Direção Nacional não pode deixar passar em claro a preocupação de muitos associados quanto
ao nosso futuro enquanto Associação, assim como não podemos esquecer, não só o apoio
consistente e sensato que nos foi transmitido, mas muito especialmente o sentido de
Especialista dos nossos mais antigos ali presentes.
20. CICLO DE CONFERÊNCIAS DA REVISTA MAIS ALTO
Realizou-se no passado dia 28 de maio o Ciclo de Conferências da Revista Mais Alto, que
decorreu no auditório da Academia da Força Aérea na Granja do marquês, em Sintra,
subordinado ao tema “Referências da Força Aérea Portuguesa” com o seguinte programa:
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Sessão de Abertura
General Manuel Teixeira Rolo Chefe do Estado-Maior da Força Aérea
Tenente-General João Lopes da Silva
Diretor Editorial da Revista Mais Alto
Major-General Paulo Reis Mateus Comandante da Academia da Força Aérea
1º Painel / moderador Tenente-General Rui Mora de Oliveira
Em Missão: Comando e Controlo
Coronel João Jorge Gonçalves Chefe do Centro de Operações Aéreas
Base Aérea nº 5
Coronel João Bernardo Pereira Comandante da Base Aérea nº 5
2º Painel / moderador Tenente-General Luís Palma de Figueiredo
Cessna T-37C Tweety Bird
Tenente-General Joaquim Nunes Borrego
Comandante Aéreo
Baltic Air Policing
Tenente-Coronel Afonso dos Santos Gaiolas
Comandante do Grupo Operacional 51
Debate e Encerramento
A convite de Sua Excelência o Chefe de Estado Maior da Força Aérea Portuguesa a Associação
de Especialistas da Força Aérea fez-se representar pelo Presidente Nacional Adjunto, Artur Alves
da Silva.
21. VOLUNTÁRIOS DA AEFA PRESENTES NA NOITE DOS MUSEUS EM SINTRA
O Museu do Ar participou, uma vez mais, na Noite dos Museus integrada no Dia Internacional
dos Museus e os voluntários da AEFA disseram uma vez mais presente no passado dia 19 de
maio.
Na expectativa de uma forte adesão por parte do público a Direção do Museu do Ar solicitou,
uma vez mais, a colaboração da nossa Associação no sentido de poder corresponder ao elevado
número de visitantes… e foram mais de 4.000.
Os nossos voluntários, Sebastião Conceição Rei, José Aníbal Lima Oliveira, Aníbal Luís, José
Freitas, Luís Corte Real, Nelson Almeida, Jorge Couto, Artur Alves da Silva e João Carlos Silva
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disponibilizaram-se para acompanhar e elucidar os muitos visitantes que invadiram o Museu do
Ar.
A eles um caloroso agradecimento pela sua disponibilidade e sentido cívico.
22. NÚCLEO DE TRÁS-OS-MONTES EMPOSSADO
Realizou-se no passado dia 2 de junho a Assembleia Geral Eleitoral do Núcleo de Trás-osMontes, nos arredores de Vila Pouca de Aguiar.
Apenas apresentou candidatura os membros integrantes da Direção anterior e que foi eleita por
unanimidade e aclamação sendo vista pelos associados de uma forma muito positiva em função
do bom trabalho realizado
A Direção presidida por Francisco Tunes e tendo como Tesoureiro Manuel Gomes e Secretário
Cândido Brunhoso teve um reinício de mandato muito apoiado pelos associados que, também,
esperam uma maior dinâmica daquele Núcleo com uma abrangência territorial enorme, mas
que não deixa de ter a devida proximidade e a atenção devida a questões de caráter social
emergentes.
Presidiu à Assembleia Geral Eleitoral o Presidente Nacional, Paulo Castro, coadjuvado pelo Vicepresidente Nacional Manuel Teixeira Gomes que após a aprovação da ata eleitoral conferiram
posse aos eleitos.
No mesmo espaço realizou-se o almoço convívio onde marcaram presença as esposas de
diversos associados dando, assim, uma atmosfera mais familiar ao alegre convívio.
Aos associados e à Direção do Núcleo de Trás-os-Montes a Direção Nacional agradece a forma
fraterna e acolhedora com que fomos recebidos na certeza que a dinâmica transmontana, em
muito contribuirá para um convívio mais regular e mais profícuo entre associados e familiares.
23. DIREÇÃO NACIONAL APRESENTOU CUMPRIMENTOS AO C.E.M.F.A.
Em função do início de mais um mandato e de algumas alterações no órgão Direção Nacional
esta apresentou cumprimentos a Sua Excelência o Chefe de Estado Maior da Força Aérea no
passado dia 4 de junho.
A Direção Nacional aproveitou o ensejo para apresentar o programa de trabalho para os
próximos dois anos: reforço do número de associados e rejuvenescimento da média etária de
associados e a possível internacionalização no seguimento do protocolo estabelecido com a
A.N.S.O.R.A.A. francesa.
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Igualmente foram abordados assuntos, de curto e médio prazo, da vida associativa bem como
outros de interesse para os Especialistas em geral como seja a situação das medalhas
comemorativas das Campanhas em África.
Pela simpatia, disponibilidade e estímulo a Direção Nacional mostra-se reconhecida a Sua
Excelência o C.E.M.F.A., General Manuel Teixeira Rolo.
24. AEFA NA HOMENAGEM AOS NOSSOS COMBATENTES
Decorreu no passado dia 10 de junho a habitual homenagem aos combatentes da guerra do
ultramar que teve lugar em Belém junto ao Monumento aos Combatentes.
A Associação de Especialistas da Força Aérea esteve presente nas cerimónias, nomeadamente
na cerimónia litúrgica, no desfile com o nosso guião e na deposição de coroas de flores, através
do Presidente nacional Adjunto, Artur Alves da Silva, e dos Vice-presidentes nacionais João
Carlos Silva e Jorge Couto, além de muitos associados.
Com alguma desorganização e alguns imprevistos vincou-se a memória daqueles que deram a
vida pela Pátria e bada dela receberam.
Findas as cerimónias houve lugar a um almoço convívio entre os nossos associados onde a
Guerra de África foi o tema dominante.
25. NÚCLEO DE COIMBRA ELEITO POR UNANIMIDADE E ACLAMAÇÃO
Realizou-se no passado dia 16 de junho a eleição da Direção do Núcleo de Coimbra que decorreu
no Aeródromo Bissaya Barreto, em Cernache, e que contou com um número muito significativo
de presenças dos associados do Núcleo.
A Direção do Núcleo, presidida por José Andrade e tendo como Tesoureiro Manuel Miranda e
Secretário Jovina da Chão, foi eleita por unanimidade e aclamação com um total de trinta e três
votos. Trata-se da mesma equipa que há já bastantes anos vem dando um excelente contributo
para a nossa Associação e para os associados da sua área de influência.
A posse foi concedida pelo Presidente Nacional, Paulo Castro, e pelo Vice-presidente para a
Região Centro, Felizardo Bandeira. De salientar, também, a presença do Presidente Nacional
Adjunto, Artur Alves da Silva.
Depois de os dirigentes do Núcleo terem prestado contas aos associados da sua ação e do estado
da tesouraria procedeu-se à eleição a que se seguiu uma intervenção do Presidente Nacional,
Paulo Castro, que fez um ponto da situação atual da nossa Associação e abordou, com
preocupação, o futuro da nossa Associação.
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Terminada a parte formal da Assembleia Local seguiu-se um muito saboroso almoço de
confraternização tempo oportuno para colocar as conversas em dia e reforça o sentido de união
e coesão que patenteia o Núcleo de Coimbra.
26. AEFA PRESENTE NO 66º ANIVERSÁRIO DA FORÇA AÉREA PORTUGUESA
A Associação de Especialistas da Força Aérea marcou presença em Évora, por ocasião do 66º
aniversário da Força Aérea Portuguesa (FAP), com um stand expositivo que ajudará a divulgar a
nossa Associação e a cimentar o nosso espírito de pertença para com a FAP.
No centro da cidade de Évora acontecerão três exposições Momentos marcantes da Força Aérea
(Palácio D. Manuel), Estática de aeronaves (Praça 1º de maio), Exposição Estática (Jardins do
Palácio de D. Manuel). A nossa exposição esteve patente no Palácio D. Manuel.
A Direção Nacional, com o forte apoio do Núcleo do Alentejo, assegurou, respetivamente, a
montagem e acompanhamento deste evento que decorreu de 28 de junho a 2 de julho. A nossa
temática assentou nos valores do serviço, missão e responsabilidade que pela via técnica tanto
caracterizaram a vida dos Especialistas.
Aos nossos associados do Núcleo do Alentejo o nosso maior agradecimento pela disponibilidade
demonstradas que na montagem, quer no acompanhamento que farão do evento.
27. MENSAGEM - PARABÉNS FORÇA AÉREA PORTUGUESA
Perfazem-se hoje sessenta e seis anos que a Força Aérea Portuguesa assimilou a tradição militar
aeronáutica portuguesa. Tornou-se no mais jovem ramo independente das Forças Armadas
quando aglutinou a Aviação Naval e a Aeronáutica Militar num todo. Assumiu não só a parte
operacional aeronáutica como todo o grande historial e tradição de ilustres aviadores.
Desde 1 de julho de 1952 até ao presente a Força Aérea Portuguesa não deixou de cumprir a
sua missão: servir Portugal e os portugueses. Desde então que os meios tecnológicos e humanos
quase que diariamente evoluíram, em paralelo com o conhecimento e o desenvolvimento
tecnológico.
Sempre associado ao desenvolvimento e ao conhecimento está o recurso humano que desde
sempre se mostrou disponível para ir mais além do que o conhecimento e o desenvolvimento
acrescentando valor, dignidade, estoicismo e mesmo até heroicidade sempre em prol de
Portugal e dos portugueses.
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É uma honra e um orgulho podermos ter contribuído e ajudado a perpassar o espírito de que só
alcança quem não cansa mesmo que com o cumprimento para além do dever, mas sempre para
que outros vivam.
É com enorme honra e orgulho que, em nome da Associação de Especialistas da Força Aérea,
dos seus associados e de todos os Especialistas em geral apresento os parabéns e os maiores
sucessos no cumprimento do dever a todos quantos servem e serviram a Força Aérea
Portuguesa na pessoa do seu Chefe de Estado Maior, General Manuel Teixeira Rolo.
“Ex mero motu”.
28. A.E.F.A. MARCOU PRESENÇA NO 66º ANIVERSÁRIO DA F.A.P.
Realizou-se nos passados dias 29, 30 de junho e 1 de julho as comemorações do 66ª aniversário
da Força Aérea Portuguesa que decorreram em Évora, Cidade Museu, sítio do templo de Diana
e Património Comum da Humanidade.
A convite de Sua Excelência o CEMFA, General Manuel Teixeira Rolo, a Associação de
Especialistas da Força Aérea marcou presença em todos os eventos solenes do aniversário da F.
A. P.
Neste evento devemos dar nota da presença de um stand da nossa Associação que se
enquadrava perfeitamente no tema da Exposição: “Rostos de missão” que, com a preciosa
colaboração do Núcleo do Alentejo da nossa Associação permitiu, mais uma vez, dar a conhecer
a nossa Associação, os nossos objetivos e a nossa fundamentação simbólica.
Durante a inauguração da Exposição Sua Excelência o CEMFA visitou o nosso “stand” e mostrou
muito agradado, não só com a nossa presença, mas também com o tema do nosso stand que
passava por três conceitos cruciais e comuns a um Especialista: Responsabilidade, Missão e
Serviço.
Foi nesta vertente que nos enquadramos no tema da exposição “Rostos de missão”.
Seguiram-se diversas ações protocolares em que o Presidente Nacional Adjunto, Artur Alves da
Silva representou a A.E.F.A. nomeadamente na cerimónia oficial do aniversário, no concerto da
Banda de Música de F.A.P., na missa em homenagem aos militares e civis que serviram a Força
Aérea Portuguesa, na inauguração do Monumento alusivo aos 66 anos da nossa FAP e,
finalmente, no festival aéreo que decorreu no Aeródromo de Évora com a presença centenas de
milhares de pessoas.
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Mais uns dias gloriosos para a nossa Força Aérea que através deste evento difundiu a imagem
de serviço a Portugal e aos portugueses.
A Direção Nacional não poderia de, mais uma vez, prestar à Direção do Núcleo do Alentejo e
seus associados uma palavra de gratidão pela dedicação e espírito de serviços demonstrados. A
Direção Nacional, decidiu em reunião de 16 de julho, aprovar um voto de louvor aos associados
envolvidos neste projeto pela sua dedicação e empenho em cumprir e ajudar a cumprir o
espírito associativo.
Assim, são dignos de um voto de muito louvor os seguintes associados:
Fernando José Filipe - José Estêvão Rojão da Silva - José Janeiro Galvão Serôdio - José Joaquim
Zorrinho Faustino - José Manuel Família Pedras - Luís Filipe Nunes Bastias - Luís da Silva Madeira
- Manuel Francisco da Silva Serrano - Manuel Gonçalves - Orlando Joaquim Valente Russo – Artur
Alves da Silva – Mário Aguiar – Jorge Couto.
29. NÚCLEO DO MINHO REELEITO PARA NOVO MANDATO
Realizou-se no passado dia 30 de junho a Assembleia Geral Local do Núcleo do Minho da
Associação de Especialistas da Força Aérea que decorreu no Restaurante "Taverna do Doutor",
em Monte de Fralães, Barcelos.
A lista candidata, liderada por Fernando Loureiro foi votada por unanimidade e aclamação
disponibilizando-se, assim, para mais um mandato de dois anos de forma a continuar o
excelente trabalho até agora realizado em prol da Associação de Especialistas da Força Aérea e
dos seus associados.
Notou-se uma presença muito significativa de associados o que contribuiu para uma Assembleia
Geral Local dinâmica e esclarecedora. Os eleitos forma de imediato empossados pelo Presidente
Nacional, Paulo Castro e pelo Vice-presidente Nacional, Manuel Barbosa.
O Núcleo do Minho continua assim a ser composto por:
Presidente - Fernando da Silva Loureiro
Tesoureiro - Rui Manuel Queiroz Sá
Secretário - António Carlos Gomes Garrido
Depois da Assembleia Geral Local houve lugar a um almoço de convívio entre os presentes e
alguns familiares e onde o leitão foi o grande mote.
Foi um excelente dia de convívio baseado em muita amizade e cumplicidade onde os velhos
momentos e as velhas histórias serviram como pano de fundo para tanta cordialidade.
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Aos dirigentes agora eleitos a Direção Nacional deseja os maiores sucessos em prol do coletivo.
30. NÚCLEO DO ALGARVE REELEITO PARA MANDATO DE DOIS ANOS
Realizou-se no passado dia 14 de julho, em Silves, a Assembleia Geral Local do Núcleo do Algarve
para a eleição dos corpos dirigentes para o biénio 2018/2020.
Presidiram à Assembleia o Presidente Nacional Adjunto, Artur Alves da Silva e o Vice-presidente
Nacional, António Alves.
Presente a sufrágio apenas uma lista liderada pelo Aldemiro Estreia Pires e que foi eleita por
unanimidade e aclamação pelas duas dezenas de associados presentes ao ato.
A Direção do Núcleo do Algarve após esta eleição é assim composta:
Presidente:

Aldemiro Manuel Estreia Pires

Secretário:

Carlos Manuel Cheles Nogueira

Tesoureiro:

António Cabrita Guerreiro

Durante a Assembleia Geral Local o Presidente Nacional Adjunto fez uma dissertação onde
abordou o estado da nossa Associação, bem como os objetivos que preconizamos no futuro
próximo.
Seguidamente houve lugar a um almoço de confraternização onde marcaram presença mais de
oito dezenas de associados e alguns familiares.
A Direção Nacional deseja as melhores felicidades e um excelente trabalho aos recémempossados para uma missão que nos une e gratifica a todos: servir a Associação e os
Especialistas.
31. SERRA DO CARVALHO
“A Força Aérea e a Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares prestaram, no dia 08 de julho,
uma homenagem aos oitos pilotos que tragicamente perderam a vida num acidente aéreo que
ocorreu durante o trajeto para o local das comemorações do 3.º Aniversário da Força Aérea.
A Missa de Sufrágio e Evocação foi realizada na Capela da Serra do Carvalho, local onde se deu
o acidente, em 1955, e contou com a presença do Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, General
Manuel Teixeira Rolo, do Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, João Sousa
Henriques, do representante da Junta de Freguesia de Arrifana, Eng. Celestino Quaresma, do
Presidente da Associação da Força Aérea, Major-General João Alves de Oliveira, do Presidente
da Associação de Especialistas, Dr. Paulo Castro, e de familiares e amigos dos falecidos.
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A homenagem ficou também marcada pela passagem de duas parelhas de F-16 e pela colocação
de coroas de flores no local do acidente.”
Presentes muitos Especialistas que tiveram uma participação muita ativa na cerimónia litúrgica,
bem como a presença da bandeira do Núcleo de Coimbra.
Como vem sendo hábito vai para quase uma vintena de anos a Associação de Especialistas da
Força Aérea, através do seu Núcleo de Coimbra, associou-se à efeméride promovida pela Força
Aérea Portuguesa e inserida nas atividades do seu aniversário, depondo uma coroa de flores e
participando na cerimónia litúrgica.
A convite da Direção Nacional e do Núcleo de Coimbra Sua Excelência o Chefe de Estado Maior
da Força Aérea, General Teixeira Rolo, e restante comitiva acederam em participar no almoço
promovido pelo Núcleo de Coimbra da A.E.F.A. e pelo Centro Cívico do Carvalho em que foi
possível saborear o ícone poiarense que é a fantástica “Chanfana”.
Com a sala bem decorada e muito bem composta de convidados, Especialistas e população local
foi possível um excelente ambiente de confraternização e de amizade.
Vamos então pelas palavras do nosso camarada Augusto Ferreira: “No final o Presidente do
Núcleo de Coimbra da AEFA (José Andrade), Presidente da Direção Nacional da A.E.F.A. (Paulo
Castro), Sr. Presidente da C. M. de Vila Nova de Poiares (Dr. João Henriques) e C.E.M.F.A. (General
Manuel Teixeira Rolo) discursaram trocando lembranças, agradecendo a presença de todos.
Mais uma vez o Sr. General Teixeira Rolo enalteceu a A.E.F.A., pela ligação que os seus associados
mantêm entre si e a nossa F.A.P. e pelo trabalho desenvolvido por estes, quando ao seu serviço,
contribuíram para que a Força Aérea tivesse atingido o prestígio, que manteve até aos nossos
dias.”
A Direção Nacional felicita, uma vez mais, a Direção do Núcleo de Coimbra e os seus associados
por mais um evento em que o Especialistas saiu privilegiado e honrado.
32. VOLUNTÁRIOS DA A.E.F.A. ATIVOS
Realizou-se no passado dia 9 de setembro o dia da Base Aberta na Base Aérea Nº 1, em Sintra,
e do Museu do Ar.
As duas instituições abriram as suas portas a dezenas de milhares de visitantes que tiveram o
ensejo de mais detalhadamente verem as aeronaves atuais e mais antigas, além de todo o
acervo disponível no Museu do Ar.
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A solicitação da Direção do Museu do Ar a nossa Associação contribuiu com a presença de treze
Especialistas voluntários que colaboraram no acompanhamento e esclarecimento dos muitos
visitantes.
Nota importante para o número de visitantes que se acercaram do nosso stand permanente no
Museu do Ar e naquele dia foi reforçado com material expositivo itinerante fato que também
ajudou a um maior número de visitantes. A atestar esse número significativo de visitantes a
dezena e meia de novos associados que aproveitaram para aderir à nossa Associação pela
primeira vez. A Direção Nacional sente-se extremamente grata aos associados: Artur Alves da
Silva, João Carlos Silva, Jorge Couto, Sebastião Reis, José Júlio Lucas da Silva, José Aníbal Oliveira,
Nelson Almeida, Eduardo Santos, Orlando Fernandes, José Freitas, Francisco Calado, Aníbal Luís
e Arnaldo Sousa pelo excelente trabalho desenvolvido no prestígio da nossa Associação, do
Voluntariado e da Força Aérea Portuguesa.
33. A A.E. F. A. NO DIA DA BASE ABERTA EM MONTE REAL
Realizou-se no passado dia 16 de setembro o dia da Base Aberta na Base Aérea Nº 5, em Monte
Real, com a visita de dezenas de milhar de visitantes. A convite do Comandante da Unidade,
Coronel João Filipe Bernardo Pereira, a nossa Associação apresentou-se na exposição estática
com o nosso stande que atraiu muitos dos visitantes indagando sobre o que é a nossa
Associação, os seus objetivos e situação atual.
A Direção Nacional (Artur Alves da Silva), com o apoio dos Núcleos de Leiria (Júlio Ribeiro e
Fernando Gaio) e Viseu (Vítor Barata) e a disponibilidade do nosso camarada Nelson Almeida
deram as respostas e, uma vez mais, prestigiaram a nossa Associação e o seu simbolismo.
Tratou-se de um dia muito intenso com as dezenas de milhares de visitantes a apreciarem todo
o programa do evento, numa notória avidez de compreender qual a missão da Força Aérea
Portuguesa.
O Núcleo de Coimbra esteve, também, presente neste evento tendo deslocado um total de seis
dezenas de especialistas e familiares para poderem, in loco, assistir a toda a programação do
evento.
A Direção Nacional, uma vez mais, agradece a disponibilidade dos nossos associados para
acompanharem a presença do nosso stande e a sua disponibilidade em interagir com os
visitantes.
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34. NÚCLEO DO ALENTEJO ORGANIZOU PROMOVE CULTURA
No passado dia 22 de setembro o Núcleo do Alentejo da Associação de Especialistas da Força
Aérea realizou um encontro em Elvas de acordo com a política de descentralização idealizada
pela Direção do Núcleo.
O encontro que, não foi só gastronómico, incluiu uma visita ao Forte da Nossa Senhora da Graça,
antiga defesa da praça forte de Elvas e mais tarde presídio militar. Esta visita guiada, pela Drª
Margarida Ribeira, levou os nossos associados e familiares a conhecerem a vasta história desta
secular fortaleza militar.
Depois de aberto o apetite os Especialistas dirigiram-se para uma outra fortaleza elvense, o
restaurante São José onde frente a um opíparo repasto deram aso a uma jornada de verdadeiro
fervor Especialista,
Estão de parabéns os nossos associados alentejanos assim como a Direção do Núcleo do
Alentejo pela iniciativa e sobretudo pela qualidade da mesma.
35. NÚCLEO DE SETÚBAL COM NOVA DIREÇÃO
Teve lugar no passado dia vinte e nove de outubro a Assembleia Geral Local do Núcleo de
Setúbal da nossa Associação e que tinha como ponto único da ordem de trabalhos a eleição dos
corpos dirigentes do Núcleo para o biénio 2018/2020.
Presente a sufrágio a lista presidida por Joaquim Condeço e que tem como secretário, Américo
Paixão Francisco, tesoureiro: Herculano Caetano Martins da Silva. A lista obteve doze votos
favoráveis e um branco. Presidiu à cerimónia o Presidente da Direção Nacional, Paulo Castro,
mais o Vice-presidente Nacional, Manuel Gonçalves.
A novel Direção comprometeu-se a dar um novo incremento ao Núcleo promovendo ações de
cariz diverso que possam fazer atrair novos associados.
De salientar a presença de diversos dirigentes nacionais tais como: o Presidente Adjunto
Nacional, Artur Alves da Silva e os Vice-presidentes nacionais João Carlos Silva, Jorge Couto, Ana
Paula Gomes e ainda do Presidente do Núcleo do Alentejo, José Rojão.
À Direção do Núcleo de Setúbal, agora empossada, a Direção Nacional faz votos de um trabalho
profícuo em prol dos nossos associados e do espírito que a nossa Associação representa.
Naturalmente que, depois de cumpridas as formalidades, houve lugar a um repasto sob o alto
comando do nosso camarada Herculano Silva que mereceu, por parte de todos os convivas, um
forte sinal de aprovação.
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36. CONVÍVIO DA RAULIANA, NO MINHO, REPETE O ÊXITO
Realizou-se no passado dia seis de outubro mais um encontro convívio do Núcleo do Minho que,
uma vez mais, decorreu na Quinta Palácio da Rauliana, em Ribeirão, Trofa.
Com vem sendo hábito reuniram-se mais de oito dezenas de convivas que não deram por mal
entregue a tarde e noite passada neste convívio promovido pelo Núcleo do Minho.
Num salão digno de uma grande festividade os presentes puderam deliciar-se com um excelente
almoço, servido sem sofreguidão, e uma sessão de variedades que abrilhantaram a tarde e se
prolongou noite dentro fechando com o já célebre caldo verde sendo este antecedido pelo baile.
O Vice-presidente Manuel Teixeira Gomes representou a Direção Nacional neste evento tão
popular para os nossos associados minhotos e não só.
Usou da palavra o Presidente Fernando Loureiro que apelou aos associados a uma maior
participação nos eventos locais e nacionais e agradeceu a colaboração da restante Direção do
Núcleo, constituída pelo António Garrido e Rui Sá.
Durante a tarde houve ainda tempo para a habitual chamada por anos, uma tradição que se
continua a cumprir e, como sempre, a habitual cavaqueira sobre os bons velhos anos passados
na Força Aérea Portuguesa.
Parabéns ao Núcleo do Minho e parabéns a todos quantos participaram já que essa presença
justifica a razão do nosso trabalho e do nosso empenho.
37. RENDIÇÃO DO COMANDO NO A. M. 1
Realizou-se no passado dia 11 de outubro a rendição do Comando no Aeródromo de Manobra
Nº 1, em Maceda, Ovar.
Em cerimónia presidida por Sua Excelência o Chefe de Estado Maior da Força Aérea, General
Manuel Teixeira Rolo, cessou funções o Coronel Navegador Carlos Páscoa e sucedeu-lhe o
Tenente Coronel PILAV Tenente Coronel José Alberto da Silva Nogueira.
Após a rendição do Comando teve lugar uma visita ao Pólo do Museu do Ar onde foi descerrada
uma placa comemorativa dos cinquenta anos do Museu do Ar.
Ao Coronel Carlos Páscoa a Associação de Especialistas da Força Aérea agradece toda a atenção
e disponibilidade para connosco desejando os melhores sucessos pessoais e profissionais.
Ao Tenente Coronel José Nogueira fazemos votos dos maiores sucessos nos novos desafios que
advirão, assim como estamos certos de poder continuar a excelente colaboração que tem
existido entre a AEFA e o A. M. 1.
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38. O NÚCLEO DO ALENTEJO DA AEFA NA B. A. 11 ABERTA
A Associação de Especialistas da Força Aérea, através do seu Núcleo do Alentejo, marcou
presença na Base Aérea nº 11, em Beja, por ocasião do programa de Bases Abertas.
O Núcleo do Alentejo dinamizou e liderou esta presença, através do seu Presidente José Rojão,
que contou com a visita de vários Especialistas vindos de diferentes zonas, de Beja (Distrito),
Évora, Setúbal, Almada e Lisboa e que fizeram questão de marcar presença no "stand" da AEFA
e alguns até compartilhar o almoço na Messe de Sargentos desta Unidade.
Aproveitamos desde já para agradecer todo o apoio ao Exmo. Senhor Comandante da Base, Sr.
Coronel Fernando Costa, bem como aos Senhores Capitão Tomás e Tenente Nogueira.
A Direção Nacional da AEFA esteve representada pelos Vice-Presidentes Nacionais, Jorge Couto
e João Carlos Silva.
“Na esperança de que para o próximo ano voltaremos a mais um Dia da Base Aberta de Beja,
pelas 18 horas saímos de mais "um dia de serviço" e felizes por ter vivido o ambiente aeronáutico
que com saudade vivemos nos já longos anos passados da nossa juventude.
Muito obrigado Força Aérea Portuguesa por nos continuar a acarinhar.”, conforme sublinhou o
Presidente José Rojão.
Parabéns ao Núcleo do Alentejo por mais esta presença e representação em prol dos seus
associados e da dignificação da AEFA.
39. RENDIÇÃO DO COMANDO NA BASE AÉREA Nº 6
Realizou-se no dia 31 de outubro a rendição do Comando da Base Aérea nº 6 (B. A. 6), no
Montijo. Na cerimónia, presidida pelo Chefe do Estado-Maior da Força Aérea (CEMFA), General
Manuel Teixeira Rolo, o Coronel Gomes Graça assumiu o Comando da BA 6, substituindo o
Coronel Hélder Rebelo que ocupava o cargo desde outubro de 2016.
A Associação de Especialistas da Força Aérea esteve representada pelo seu Núcleo de
Setúbal através do respetivo Secretário da Direção, Américo Paixão.
40. MAGUSTO CONVÍVIO EM TRÁS-OS-MONTES
Realizou-se no passado dia 3 de novembro o habitual convívio com magusto organizado pelo
Núcleo de Trás-os-Montes e que este ano teve lugar na bela Vila de Mondim de Basto sob o
olhar altivo do Monte Farinha.
Antes de se avançar para o repasto houve tempo para uma visita ao jardim municipal, um belo
equipamento que leva os forasteiros a esquecerem o betão das nossas vidas e que foi guiada
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pelo nosso sócio e residente local José Manuel Moura que enquadrou a história de Mondim de
Basto.
Quase quatro dezenas de convivas tomaram lugar no restaurante das piscinas municipais para
um lauto almoço servido divinalmente e particularmente bem regado.
Num ambiente aprazível e de fervorosa camaradagem marcaram presença associados de outros
pontos do país, como Lisboa, Minho e Porto que entre garfadas iam recordando os bons velhos
tempos ao serviço da Força Aérea Portuguesa.
A encerrar usou da palavra o Presidente do Núcleo de Trás-os-Montes, Francisco Tunes, que
agradeceu as presenças e o apoio dado pelo associado José Manuel Moura na organização do
evento. Seguiu-se-lhe o Presidente da Direção Nacional, Paulo Castro; que igualmente
agradeceu as presenças, a hospitalidade e teceu alguns considerandos sobre a vida da nossa
Associação. A Direção Nacional fez-se representar no convívio, além do Presidente Nacional,
pelos Vice-presidentes Manuel Barbosa e Manuel Teixeira Gomes.
Está de parabéns o Núcleo de Trás-os-Montes por mais esta iniciativa e sobretudo pela
hospitalidade e amizade incorporada neste excelente convívio.
41. MISSA DE SUFRÁGIO PELOS MORTOS DA FORÇA AÉREA
Realizou-se no passado dia 5 de novembro a Missa de Sufrágio pelos Mortos da Força Aérea
Portuguesa. A celebração teve lugar na Igreja da Força Aérea e foi ministrada por D. Manuel
Linda que assume funções de Administrador Apostólico até à nomeação do futuro bispo das
Forças Armadas e de Segurança.
Neste dia, em que todos nós relembramos com eterna saudade todos quantos já partiram do
nosso seio, a Associação de Especialistas da Força Aérea esteve representada pelo seu
Presidente Adjunto Nacional, Artur Alves da Silva.
42. O SÃO MARTINHO NO NÚCLEO DE SETÚBAL DA AEFA
Decorreu no passado Sábado, dia 10 de novembro, a comemoração do São Martinho no Núcleo
de Setúbal da Associação de Especialistas da Força Aérea. Este foi o mote para que 42 sócios e
mais alguns familiares respondessem presente ao convite e rumassem à sede 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.
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Este ano foi possível cumprir a tradição da Sardinha Escorchada, reforçadas com Febras e
Entremeada e bem regadas com, a bem típica desta época, Água Pé, sendo uma das três
qualidades servidas de João Vida, sócio da AEFA e sócio da empresa Venâncio da Costa Lima.
Esta empresa é sobejamente conhecida na região, tendo um Moscatel de sua produção sido
classificado como o melhor do mundo.
Após o prato principal, os “assadores” continuaram de serviço e foram fazendo chegar as
castanhas assadas, seguindo-se os cafés e o habitual “desengordurante”, fazendo o agrado dos
presentes.
A Direção Nacional esteve representada pelo Vice-presidente Jorge Couto e o Núcleo do
Alentejo pelo seu Presidente José Rojão que gentilmente ofereceu um prato pintado com o
emblema do seu Núcleo ao Núcleo de Setúbal.
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 e parabéns também aos sócios e familiares que responderam em força a mais esta
chamada.
43. CERIMÓNIA MILITAR EVOCATIVA DO FIM DA GRANDE GUERRA
Decorreu no passado dia 4 de novembro de 2018 na Avenida da Liberdade em Lisboa a cerimónia
evocativa do Centenário do Armistício da Grande Guerra. Esta cerimónia, presidida por Sua
Excelência o Presidente da República, Professor Marcelo Rebelo de Sousa, reuniu numa grande
parada militar Antigos Combatentes, militares dos 3 ramos das Forças Armadas, a Guarda
Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública que assim homenagearam a Paz e
honraram a memória de todos os que serviram e tombaram ao serviço de Portugal.
No início da cerimónia, Sua Excelência o Presidente da República e Comandante Supremo das
Forças Armadas procedeu à revista das tropas em parada tendo de seguida prestado
homenagem aos 7.492 portugueses que tombaram no conflito, junto ao Monumento aos
Combatentes da Grande Guerra. Momento de profundo recolhimento e respeito acompanhado
pelos toques de Silêncio, aos Mortos em Combate e de Alvorada.
Após esta homenagem, o Presidente da República proferiu o seu discurso, exaltando a dignidade
e o prestígio das Forças Armadas, após o que se deu início ao desfile das tropas em parada
encabeçadas pelos grupos de Antigos Combatentes. O desfile com mais de 4.500 elementos das
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Forças Armadas, Colégio Militar, Pupilos do Exército, Guarda Nacional Republicana e Polícia de
Segurança Pública foi um dos maiores realizados em Portugal nos últimos anos a esta parte,
apresentando efetivos e meios existentes nas diversas forças, acompanhados pelas respetivas
bandas de música e com a habitual espetacularidade do sobrevoo dos meios aéreos e pelo
singular desfile das tropas especiais. De notar a presença no desfile de antigos Guiões das
Unidades da Força Aérea outrora existentes no antigo Ultramar.
Por convite do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Almirante António Silva
Ribeiro, e do Presidente da Liga dos Combatentes, Tenente-General Chito Rodrigues, a
Associação de Especialistas da Força Aérea esteve representada pelo Vice-presidente Nacional
João Carlos Silva.
44. ASSEMBLEIA GERAL E JANTAR DE NATAL NO NÚCLEO DO PORTO
Realizou no passado dia 14 de novembro, no Restaurante Transmontano, em Vila Nova de Gaia,
a Assembleia Geral Local para a eleição da Direção do Núcleo do Porto conforme convocatória
de 12 de novembro passado.
Iniciada a Assembleia de acordo com os princípios regulamentares constatou-se a ausência de
lista candidata.
Por proposta de diversos associados a Assembleia Geral Local foi suspensa para ser retomada
no próximo dia 18 de janeiro, pelas 18h00, na sede nacional sita à Praça Dr. Francisco Sá
Carneiro, 219 1º Dtº. na cidade de Porto.
Entretanto surgiram garantias por parte do Presidente cessante, Fernando Barbosa, de que será
possível existir uma candidatura no dia 18 de janeiro.
Na ausência de outros assuntos relevantes a abordar a assembleia dirigiu-se para o espaço de
restaurante onde a mais de meia centena de associados deu aso ao seu espírito natalício num
salutar convívio em modo especialista onde a posta mirandesa foi soberana e bem regada.
Como sempre neste tipo de eventos faltaram uns, mas apareceram outros o que em nada altera
o espírito de comunhão e solidariedade que se verificou naquela mesa.
No uso da palavra o Presidente Nacional, Paulo Castro, fez o estado da arte da nossa Associação,
assim como os elevados patamares que a nossa Associação se alcandorou num magnifico
trabalho que envolve muita gente disponível, de norte a sul e ilhas, para continuar a afirmar a
relevância do Especialista e a sua determinação em fazer prolongar no tempo a forte ligação que
temos com a Força Aérea Portuguesa e que – diga-se – nos é retribuída.
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Uma das preocupações que o Presidente Nacional aflorou foi a da falta de renovação etária da
nossa Associação. E, para provar isso mesmo procedeu a uma chamada por anos de
incorporação. O primeiro era de 1952 e os dois últimos de 1981. Esclarecidos.
A festa prosseguiu não sem que antes fossem esboçados uns ligeiros “faduchos” muito ao estilo
Especialista.
Todos partiram para o seu Natal com a promessa de que para o ano lá estaremos e que todos
irão ao Montijo no dia 30 de março de 2019.
45. APRESENTAÇÃO DO LIVRO ROSTOS DE MISSÃO / ALMA NO SERVIR
Teve lugar no passado dia 20 de novembro, na Messe da Força Aérea, em Monsanto, a
apresentação do livro Rostos de Missão – Alma no Servir, numa edição do Estado Maior da Força
Aérea.
Trata-se de um livro com depoimentos de diversos militares e um vasto conjunto de fotografias
de excelente qualidade que recordam as diferentes missões da Força Aérea Portuguesa, assim
como o conjunto de especialidades (rostos) que contribuem para o sucesso da Missão.
A convite de Sua Excelência o Chefe de Estado Maior da Força Aérea a Associação de
Especialistas da Força Aérea fez-se representar pelo Presidente Nacional Adjunto, Artur Alves
da Silva.
46. PRESIDENTE DA REPÚBLICA ASSINOU O NOSSO LIVRO DE HONRA
Sua Excelência o Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas,
Professor Marcelo Rebelo de Sousa, visitou o Museu do Ar no passado dia 21 de novembro por
ocasião do seu quinquagésimo aniversário. Fez-se acompanhar pelo Ministro da Defesa
Nacional, pelo Chefe do Estado Maior da Força Aérea, pelo Presidente da Câmara Municipal de
Sintra, pelo Presidente da União de Freguesias de Almargem do Bispo, Pêro Pinheiro e
Montelavar e pelo Diretor do Museu do Ar, entre outras entidades militares e civis.
No percurso pelo Museu do Ar, o Senhor Presidente teve a oportunidade de conhecer os vários
espaços museológicos e de assistir a uma apresentação, pelo Sargento-Mor Elísio Almeida, de
projetos em curso de reconstrução e restauro nomeadamente Cessna T-37 Tweety Bird - avião
militar de instrução básica de pilotos, tendo sido nesta aeronave que participaram os
Voluntários da Associação de Especialistas da Força Aérea que habitualmente colaboram com o
Museu do Ar.
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Presentes no evento, os voluntários da AEFA no Museu do Ar tiverem oportunidade de trocar
algumas palavras e de receber a atenção por parte do Senhor Presidente da República que se
chegou a referir aos “nossos veteranos” de forma aberta e familiar como "isto é rapaziada do
meu tempo". Como é seu timbre, o Senhor Presidente da República Professor Marcelo Rebelo
de Sousa posou para a posteridade com o Presidente Adjunto Nacional da AEFA, Artur Alves da
Silva, os nossos Voluntários, Francisco Calado, Lucas Silva, Eduardo Santos, Nélson de Almeida
e Arnaldo Sousa e com o Chefe do Estado Maior da Força Aérea, General Manuel Rolo e assinou
o Livro de Honra da nossa Associação de Especialistas da Força Aérea.
No seu discurso oficial e dirigindo-se aos nossos especialistas voluntários afirmou: “Quero
também agradecer àqueles lá mais atrás - que deviam avançar – àqueles veteranos da minha
idade que ajudaram, também, àquela obra magnifica que por ali pára.”
Uma honra para os presentes, para a AEFA, para os Especialistas e, porque não dizê-lo, um
enorme orgulho da missão cumprida ao longo dos anos.
47. NÚCLEO DE VISEU DA AEFA INAUGUROU EXPOSIÇÃO "AVIÕES COM HISTÓRIA"
Tal como previamente anunciado, foi inaugurada no passado dia 24 de novembro, no Museu
Municipal de Vouzela, a exposição “Aviões com história” numa iniciativa do Núcleo de Viseu da
Associação de Especialistas da Força Aérea em colaboração com a Câmara Municipal de Vouzela.
Nesta exposição puderam ser vistas 39 serigrafias de autoria do nosso camarada Especialista
António Six, bem como diversos instrumentos de bordo, cadeira de ejeção “Martin-Baker” que
equipou a aeronave FIAT G-91, equipamentos de voo, etc.
Todo este material exposto faz parte do acervo do “Museu ZÉ ESPECIAL”.
Estiveram presentes o Brigadeiro-General Piloto Aviador Palma Figueiredo em representação do
Chefe de Estado Maior da Força Aérea Portuguesa, o Comandante da Base Aérea Nº 5, Monte
Real, Coronel Piloto Aviador João Gonçalves, o Capelão Adjunto da Força Aérea Portuguesa,
Coronel Joaquim Martins, Tenente-General Piloto Aviador Alfredo Cruz, Tenente-General Piloto
Aviador Fernando Rocha, estes dois aposentados, o Presidente da Câmara Municipal de Vouzela
Eng. Rui Ladeira, a Vereadora da Câmara Municipal de Vouzela Dr.ª. Carla Maia, Diretora do
Museu, Dr.ª. Teresa Tavares, e, pela Direção Nacional da A.E.F.A. o Vice-Presidente Manuel
Teixeira Gomes, o Presidente do Núcleo de Coimbra da A.E.F.A., José Andrade, e o Secretário do
mesmo Núcleo, Jovino da Chão, bem como representantes de outros Núcleos da A.E.F.A. e
público local.
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Parabéns ao Núcleo de Viseu pela excelente iniciativa quer para a população local quer para os
sócios da A.E.F.A. desta região do País.
48. ELEIÇÃO E ALMOÇO CONVÍVIO DO NÚCLEO DO ALENTEJO
Decorreu no passado dia 24 de novembro a eleição para os corpos dirigentes do Núcleo do
Alentejo da Associação de Especialistas da Força Aérea.
A assembleia geral local decorreu na sala do restaurante A Fragata, em Évora, e foi dirigida pelo
Presidente Adjunto Nacional, Artur Alves da Silva, contando com a presença do Presidente
Nacional, Paulo Castro, e do Vice-Presidente para a região Alentejo, Manuel Gonçalves estando
presentes cerca de três dezenas de sócios que elegeram para um novo mandato a seguinte
equipa:
- José Rojão, Presidente
- Luís Martins, Secretário
- Manuel Serrano, Tesoureiro
Após a tomada de posse dos recém-eleitos dirigentes do Núcleo, foi dado início ao almoço
convívio que, além dos dirigentes atrás mencionados e dos sócios locais sendo alguns
acompanhados pelas respetivas Senhoras, contou também com a presença do Presidente do
Núcleo de Setúbal , Joaquim Condeço e do Secretário Américo Paixão, do Presidente do Núcleo
do Algarve, Aldemiro Pires, de diversos sócios de outros Núcleos e ainda dos Vice-Presidentes
Nacionais Jorge Couto (Lisboa), António Alves (Algarve) e João Carlos Silva.
Estão de parabéns os dirigentes do Núcleo do Alentejo pelo dinamismo que têm proporcionado
aos sócios desta região reciprocamente retribuída pela adesão e participação. Os nossos
agradecimentos também ao restaurante A Fragata pela eficiência, qualidade e amizade com que
nos receberam.
A Direção Nacional deseja as maiores felicidades ao Núcleo do Alentejo.
49. ALMOÇO DE NATAL DO NÚCLEO DE COIMBRA
Realizou-se no passado dia 1 de dezembro o agendado almoço de Natal do Núcleo de
Coimbra da Associação de Especialistas da Força Aérea, num conhecido restaurante da periferia.
Contou com a expressiva presença de 64 sócios, já incluindo as respetivas esposas de alguns,
dando ao encontro um inestimável ambiente de grande confraternização.
Iniciou-se com a já habitual Assembleia, onde o nosso presidente começou por agradecer a
presença de todos.
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Para o ano, a Direção propôs-se realizar os já habituais eventos anuais, havendo ainda outros
possíveis que, a realizar-se, darão conhecimento aos sócios.
O nosso tesoureiro Manuel Miranda também deu conhecimento, fazendo circular pelos
presentes, o relatório de contas 2018 para sua apreciação, sendo aprovado por todos.
Foi ainda proposto pelo associado João Cortesão, um voto de louvor à Direção pelo trabalho
realizado, sendo aprovado por maioria e aclamação.
A Direção ainda presenteou, como brinde de Natal, todos os sócios presentes com uma
quentinha “parka” azul com o logotipo do Núcleo de Coimbra.
Seguiu-se de seguida o já habitual almoço de Natal, onde todos convivemos alegremente
degustando uma excelente refeição.
O “espírito Especialista” com o “espírito de Natal” que agora vivemos, foram a simbiose perfeita
para que tudo fosse um sucesso.
Mais uma vez os parabéns para a Direção do Núcleo de Coimbra , que muito tem trabalhado,
para juntar cada vez mais a família Especialista dispersa, não se poupando a esforços.
50. ALMOÇO DE NATAL NO NÚCLEO DO ALENTEJO, EM ELVAS
Decorreu no passado dia 6 de dezembro um almoço promovido pelos sócios da AEFA residentes
em Elvas para, com os seus familiares, comemorarem esta quadra Natalícia.
Foi com redobrado agrado que aceitei o seu convite e tomei lugar na mesa familiar destes nossos
associados e que, dentro do mesmo espírito que aprendemos há décadas, partilhámos este
repasto servido no Restaurante "Adega Regional" em Elvas. Os nossos parabéns ao excelente
serviço prestado. Bom atendimento e excelente confeção e acompanhamentos.
Ficou a vontade de se repetirem outros convívios nas mais variadíssimas zonas deste vasto e
belo Alentejo para que, para além do convívio entre as velhas glórias da FAP, se possa dinamizar
também a nossa Associação e a causa aeronáutica.
A Direção Nacional envia os parabéns aos organizadores e a todos os presentes por esta
excelente iniciativa.
51. ELEIÇÃO E ALMOÇO DE ANIVERSÁRIO DO NÚCLEO DE LISBOA
Em Assembleia local realizada no passado dia 8 de dezembro de 2018, tiveram lugar as eleições
para os corpos dirigentes do Núcleo de Lisboa da Associação de Especialistas da Força Aérea. Os
trabalhos foram dirigidos pelo Presidente Adjunto Nacional da AEFA, Artur Alves da Silva, e com
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o testemunho do Presidente Nacional, Paulo Castro, e dos Vice-presidentes Jorge Couto, Ana
Paula Gomes e João Carlos Silva.
Compareceram a esta Assembleia 73 sócios votantes, onde se encontravam o Vice-presidente
da Mesa da Assembleia Geral da AEFA, Américo Silva Dias, e o Vogal do Conselho Fiscal da AEFA,
Orlando Fernandes.
A única lista composta pelos dirigentes cessantes foi eleita com 72 votos a favor e um voto nulo,
ficando assim a direção do núcleo composta pelos seguintes elementos:
- José Sousa – Presidente
- José Barreiros – Secretário
- Manuel Faustino – Tesoureiro
A assembleia decorreu de forma tranquila, com a devida atenção de todos os presentes ao
processo formal respeitante aos trabalhos da mesma, nomeadamente a abertura dos trabalhos,
a eleição o ato de tomada de posse dos dirigentes eleitos e a leitura da respetiva ata. A encerrar
os trabalhos, o Presidente Nacional da A.E.F.A., Paulo Castro, dirigiu algumas palavras à mais de
uma centena de sócios e familiares entretanto reunidos nas duas salas onde se iria dar início ao
almoço comemorativo do 39º aniversário do Núcleo de Lisboa a que todos os presentes, apesar
de já focados nas mesas e respetivas iguarias, mesmo assim deram a devida e respeitosa
atenção.
O almoço decorreu muito bem, com um bom serviço e bem servido e onde não faltou o habitual
bolo comemorativo, proporcionando um excelente momento de confraternização entre todos
os presentes e onde não faltaram reencontros, como por exemplo entre dois companheiros de
incorporação que se abraçaram 51 anos depois.
Em suma, presença em força dos sócios do Núcleo de Lisboa em que prevalecem os mais
antigos, registando-se a presença de Especialistas de 1952 ou de 1954, por exemplo e, como
vem sendo hábito e de certa forma preocupante para o futuro, a constatação da ausência de
Especialistas mais modernos que complementem e possam vir a dar continuidade ao legado dos
Especialistas da Força Aérea.
Parabéns aos sócios do Núcleo de Lisboa pela forte participação e os parabéns e as maiores
felicidades para os dirigentes agora eleitos para um novo mandato.
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52. MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
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53. RECEÇÃO DE NATAL EM ALVERCA
A convite de Sua Excelência o Chefe de Estado Maior da Força Aérea, General Manuel Teixeira
Rolo, a Associação de Especialistas da Força Aérea fez-se representar através do Presidente
Nacional Adjunto, Artur Alves da Silva, na receção de Natal que decorreu no passado dia 12 de
dezembro no Depósito Geral de Material da Força Aérea, em Alverca.
A Direção Nacional da Associação de Especialistas da Força Aérea sente-se muito sensibilizada e
honrada pelo destaque que nos foi dado ao ocuparmos a mesa de Sua Excelência o Chefe de
Estado Maior da Força Aérea.
54. ALMOÇO DE NATAL DO NÚCLEO DE SETÚBAL
Decorreu no passado sábado, dia 15 de dezembro, o tradicional almoço de Natal do Núcleo de
Setúbal da Associação de Especialistas da Força Aérea.
Cerca de trinta associados reuniram-se no "Clube de Especialistas", a sede deste núcleo, e
iniciaram a atividade com um moscatel, bebida típica da região, enquanto se iam alinhado as
ideias e preparando para o almoço, cuja ementa era constituída pelo belo bacalhau cozido.
Como sempre, o almoço decorreu muito bem onde não faltaram as eternas "estórias" outrora
vividas.
A Direção Nacional fez-se representar pelo Vice-Presidente para a região de Lisboa, Jorge Couto.
Na hora da despedida de mais este evento, os Zés Especiais desejaram entre si um Natal Feliz e
um Ano de 2019 com muita saúde e bons voos para a nossa Associação.
55. NOMEAÇÃO DE GRUPO DE TRABALHO VERSUS FUTURO
Um dos momentosos problemas da nossa Associação tem a ver com a ausência de renovação
etária da nossa massa associativa. Esta dificuldade pode determinar o fim da A. E. F. A. a breve
trecho.
Os associados, por que a A.E.F.A. é dos associados, devem – urgentemente - ponderar qual o
nosso futuro. E, o nosso futuro passará por três opções, sendo que uma delas, estamos certos,
irá magoar o ego do Especialista.
Vamos a essa mais dramática em nosso entender: a hipotética fusão com a Associação da Força
Aérea Portuguesa desde que sejam salvaguardados alguns conceitos e um ordenamento
estatutário menos militarizado.
38

DIREÇÃO NACIONAL
Uma segunda opção menos dramática: a resolução da A.E.F.A. num prazo decidido em
Assembleia Geral o que nos permitirá, tal como as árvores, morrer de pé. E isto porque
entendemos a completa inreversalidade da verdadeira assunção do “espirito especialista”.
Todavia, algo “im extremis”, a Direção Nacional decidiu nomear um grupo de trabalho com vista
a apresentar propostas que consigam inverter este “status quo”.

Criação de Grupo de Trabalho

“Em conformidade com o previsto no N.º 4 do Art.º 24 do Regulamento Interno é nomeado um
Grupo de Trabalho com o objetivo de apresentar um relatório com propostas para ações que
visem a renovação etária dos associados através da captação de novos associados.
Este Grupo de Trabalho será constituído pelos Vice-presidentes nacionais: Ana Paula Gomes,
João Carlos Silva e Jorge Couto.
Porto, 10 de dezembro de 2018

A Direção Nacional”
Pese o fato de a Direção Nacional ter, desde já, ouvido diversos considerandos, diversas proto
soluções, uma coisa nos parece inegável e incompatível com os conceitos fundacionais e
estatuários em que nos reportamos ao Art.º 4º no seu Nº. 3
“Art.º 4º - A Associação de Especialistas da Força Aérea tem por objetivos:
…
3 – A congregação de todos os antigos e atuais Especialistas possibilitando-lhes, além do
expresso nos números anteriores, a possibilidade de desenvolvimento cultural, convívio, treino
físico e apoio social, como forma de manter vivo o espírito intrínseco do Especialista da Força
Aérea.
Seja óbvio ou não o certo é que além do expresso em termos regulamentares teremos sempre
a necessária obrigatoriedade de avaliar, não só os conceitos dos reguladores, mas sobretudo o
conceito e os princípios fundacionais.
56. “O ESPECIALISTA” COM MAIS DUAS EDIÇÕES VERSUS “NEWSLETTER”
No ano em análise foi possível, uma vez mais, proceder a duas edições de “O Especialistas” o
órgão informativo da nossa Associação. A ausência de publicidade e a ausência de empenho
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em procurar publicidade conduziu a que o jornal, em uma das edições, não fosse rentável.
Hoje pondera-se a passagem para vinte ou vinte e quatro páginas, estas mais naturais, mas a
há que ponderar custos; quer de impressão, quer de correio já que aumentará o peso e
naturalmente os portes.
Continuamos a enviar o nosso jornal a todos os associados desde que a morada esteja correta,
mesmo para aqueles que não possuem cotas atualizadas.
Em contraposição realizamos a edição de duas “newsletters” que reproduzem o processo do
jornal, mas que se destinam àqueles de quem temos o respetivo correio eletrónico, além da
devida colocação no site.
Neste âmbito continuamos a manifestar o nosso profundo agradecimento ao nosso associado
José Torrão Sacramento pela sua disponibilidade em nos facultar as instalações de “O
Ilhavense” para que aí possamos trabalhar a edição.
57. O NOSSO SÍTIO (SITE)
O nosso site, alojado no Estado maior da Força Aérea continua ativo. Mais, ativo e atualizado
quase diariamente.
Trata-se de um trabalho que, para o mantermos, implica a disponibilidade de vários elementos:
quem provoca a notícia, quem a redige e quem a coloca “on-line”. Sentimos orgulho em
conseguirmos manter uma atualidade ativa e poder disponibilizar, com esforço, a atualidade
associativa. Pena que muito poucos procurem o www.emfa.pt/aefa.
58. SÓCIOS VERSUS COTIZAÇÃO
Sem querermos fazer juízos de valor temos a perceção de que a credibilidade que a AEFA foi
granjeando nestes os últimos cinco anos se fez sentir não só junto dos antigos associados como,
também, em relação a potenciais associados.
A Associação de Especialistas da Força Aérea tem, à data, 4.059 associados. No corrente ano, e
apenas 2018, foram efetuados 100 novos associados. De salientar que existem um número
muito significativo de associados com as cotas em dia, ou seja, 673 (519 com o ano de 2018 e
375 com o ano de 2017) associados número inimaginável há quatro anos.
Mas vejamos o quadro evolutivo da situação territorial que nos dá uma imagem real da nossa
associação, mas que não deixa de ser penalizador. Essa a razão que nos confere o direito e dever
de estarmos preocupados com o nosso futuro.
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2017
Núcleo

2018

Novos sócios Total S ócios Pagos % Pagos Novos sócios Total S ócios Pagos % Pagos

Açores

0

101

0

0,00%

0

51

1

1,96%

Alentejo

7

104

13

12,50%

15

127

51

40,16%

Algarve

0

224

0

0,00%

6

228

49

21,49%

Aveiro

1

219

0

0,00%

7

223

63

28,25%

Beiras

0

34

0

0,00%

8

39

6

15,38%

Cabo Verde

0

17

0

0,00%

0

17

0

0,00%

Coimbra

0

210

16

7,62%

15

228

54

23,68%

Guiné

0

31

0

0,00%

0

31

0

0,00%

Leiria

0

247

7

2,83%

2

258

54

20,93%

33

1103

191

17,32%

Lisboa

4

1071

23

2,15%

Minho

0

231

0

0,00%

4

232

46

19,83%

Porto

3

580

11

1,90%

1

500

80

16,00%

Setúbal

0

308

0

0,00%

1

307

50

16,29%

Trás-os-Montes

0

64

0

0,00%

0

66

11

16,67%

Viseu

1

40

1

2,50%

8

50

17

34,00%

Total

16

3481

71

2,04%

100

3460

673

19,45%

Temos de considerar as adversidades que abaixo reproduzimos e que nos penalizam, sobretudo
no que concerne a alterações de morada e que não nos foram comunicadas, além, obviamente,
do número de falecimentos que, à data da feitura deste se encontra desatualizado.

SÓCIOS COM MORADA

2 770

SÓCIOS SEM CÓDIGO POSTAL

686

SÓCIOS QUE FALECERAM

528

NÚMEROS EM ABERTO

72

SÓCIOS EXCLUÍDOS

1

DESISTENTES DE SÓCIO

2

ÚLTIMO Nº. DE SÓCIO ATRIBUIDO

4 059
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59. RESUMO
Deixamos à consideração de cada associado a análise de tudo quanto se encontra
anteriormente explanado. Este documento reflete o verdadeiro trabalho associativo e nele está
muita gente implicada. É obra feita unicamente com o espírito de servir. De servir e não de nos
servirmos.
Professamos os valores do Especialista e para eles trabalhamos no sentido de afirmar e reafirmar
que fomos e somos alguém de muito especial que se dedicou a uma causa ímpar de grande
desenvoltura: servir a Força Aérea Portuguesa e servir Portugal.

60. CONSIDERANDOS VITAIS
Por tudo o atrás exposto solicitamos que a Assembleia Geral aprove o Relatórios e Contas do
exercício do ano de 2018, bem como aprovem que os resultados do exercício em causa
transitem para o exercício de 2019
Pena que tenhamos de concluir que:

Temos pouca gente a participar muito e muita gente a participar pouco.
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61. CONTAS
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ASSOCIAÇÃO DE ESPECIALISTAS DA F.A.
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
ACTIVO
2018
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
Publcidade jornal
Núcleo do Minho

396,54
30,00
264,32
1.036,59
60,00
55,00
1.121,19
93,85
3.168,00
630,90
1.386,16
325,20
105,00
8.672,75
15.265,99
1.729,26
16.995,25
1.856,72
1.825,00
-

3.681,72
EXISTÊNCIAS
Sede
Açores
Alentejo
Algarve
Aveiro
Coimbra
Beiras
Coimbra
Leiria
Lisboa
Açores
Minho
Porto
Setúbal
Trás-os-Montes
Viseu
IMOBILIZAÇÕES
Sede
Setúbal
TOTAIS

SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO
2018
2017

2017

OUTROS CREDORES
491,05
30,00 Credores Diversos - DN
181,80
565,69 Núcleo Porto
460,31
171,69
209,02
2.579,98
424,40
57,75
1.036,67
300,20
30,00
6.538,56
RESULTADOS
TRANSITADOS
14.435,51 Sede
- Açores
- Alentejo
- Algarve
1.559,05 Aveiro
- Beiras
1.000,00 Coimbra
- Leiria
- Lisboa
- Minho
- Porto
- Setúbal
- Trás-os-Montes
- Viseu
16.994,56

115,00
1.856,72

1.411,72

-

1.856,72

1.526,72

15.813,73

2.836,29

30,00
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
27.154,73

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

3.164,26
82,52
265,97
(261,37)
130,00
(16,38)
(271,93)
1.937,30
420,95
1.769,99
(467,38)
(5,00)
75,00
6.823,93

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

35.835,38

31.967,79

1.411,72
800,00
115,00
2.326,72

3.347,18
82,50
83,28
478,40
75,00
155,50
108,00
991,31
25,00
135,00
175,00
80,00
5.736,17

4.220,18
82,50
83,28
155,50
567,00
80,00
90,00
80,00
5.358,46

749,49
749,49

749,49
749,49

35.835,38

31.967,79

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

TOTAIS

ASSOCIAÇÃO DE ESPECIALISTAS DA F.A.
DIRECÇÃO NACIONAL
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

DATAS

RÚBRICAS

31-12-2018

31-12-2017

ACTIVO
CAIXA
Saldo Incial -

491,05

Receitas -

40.947,50

Despesas -

(41.042,01)
396,54

491,05

15.265,99

15.265,99

14.435,51

1.825,00
-

1.825,00

915,00

3.347,18

4.220,18

Saldo a Transitar DEP.ORDEM
Saldo Incial -

14.435,51

Receitas -

23.584,50

Despesas -

(22.754,02)

Saldo a Transitar DÍV. TERC. A RECEBER

Publicidade do Jornal -

EXISTÊNCIAS
Saldo Incial -

4.220,18

Compras -

2.460,00

Cendências -

(3.333,00)

Saldo a Transitar IMOBILIZAÇÕES
Anos Anterior -

-

Do Ano -

-

AMORT.IMOBILIZ.

-

-

20.834,71

20.061,74

1.856,72

1.411,72

15.813,73

2.836,29

RESULTADOS LÍQUIDOS

3.164,26

15.813,73

TOTAL DA SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO

20.834,71

20.061,74

TOTAL DO ACTIVO

SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO
DÍVIDAS D.N., A PAGAR

Núcleo Porto
RESULTADOS TRANSITADOS

1.856,72

ASSOCIAÇÃO DE ESPECIALISTAS DA F.A.
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
ACTIVO
2018
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
Publcidade jornal
Núcleo do Minho

396,54
30,00
264,32
1.036,59
60,00
55,00
1.121,19
93,85
3.168,00
630,90
1.386,16
325,20
105,00
8.672,75
15.265,99
1.729,26
16.995,25
1.856,72
1.825,00
-

3.681,72
EXISTÊNCIAS
Sede
Açores
Alentejo
Algarve
Aveiro
Coimbra
Beiras
Coimbra
Leiria
Lisboa
Açores
Minho
Porto
Setúbal
Trás-os-Montes
Viseu
IMOBILIZAÇÕES
Sede
Setúbal
TOTAIS

SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO
2018
2017

2017

OUTROS CREDORES
491,05
30,00 Credores Diversos - DN
181,80
565,69 Núcleo Porto
460,31
171,69
209,02
2.579,98
424,40
57,75
1.036,67
300,20
30,00
6.538,56
RESULTADOS
TRANSITADOS
14.435,51 Sede
- Açores
- Alentejo
- Algarve
1.559,05 Aveiro
- Beiras
1.000,00 Coimbra
- Leiria
- Lisboa
- Minho
- Porto
- Setúbal
- Trás-os-Montes
- Viseu
16.994,56

115,00
1.856,72

1.411,72

-

1.856,72

1.526,72

15.813,73

2.836,29

30,00
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
27.154,73

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

3.164,26
82,52
265,97
(261,37)
130,00
(16,38)
(271,93)
1.937,30
420,95
1.769,99
(467,38)
(5,00)
75,00
6.823,93

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

35.835,38

31.967,79

1.411,72
800,00
115,00
2.326,72

3.347,18
82,50
83,28
478,40
75,00
155,50
108,00
991,31
25,00
135,00
175,00
80,00
5.736,17

4.220,18
82,50
83,28
155,50
567,00
80,00
90,00
80,00
5.358,46

749,49
749,49

749,49
749,49

35.835,38

31.967,79

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

TOTAIS

ASSOCIAÇÃO DE ESPECIALISTAS DA F.A.
DIRECÇÃO NACIONAL
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

DATAS

RÚBRICAS

31-12-2018

31-12-2017

ACTIVO
CAIXA
Saldo Incial -

491,05

Receitas -

40.947,50

Despesas -

(41.042,01)
396,54

491,05

15.265,99

15.265,99

14.435,51

1.825,00
-

1.825,00

915,00

3.347,18

4.220,18

Saldo a Transitar DEP.ORDEM
Saldo Incial -

14.435,51

Receitas -

23.584,50

Despesas -

(22.754,02)

Saldo a Transitar DÍV. TERC. A RECEBER

Publicidade do Jornal -

EXISTÊNCIAS
Saldo Incial -

4.220,18

Compras -

2.460,00

Cendências -

(3.333,00)

Saldo a Transitar IMOBILIZAÇÕES
Anos Anterior -

-

Do Ano -

-

AMORT.IMOBILIZ.

-

-

20.834,71

20.061,74

1.856,72

1.411,72

15.813,73

2.836,29

RESULTADOS LÍQUIDOS

3.164,26

15.813,73

TOTAL DA SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO

20.834,71

20.061,74

TOTAL DO ACTIVO

SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO
DÍVIDAS D.N., A PAGAR

Núcleo Porto
RESULTADOS TRANSITADOS

1.856,72

ASSOCIAÇÃO DE ESPECIALISTAS DA F.A.
NÚCLEO DOS AÇORES
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

DATAS

RÚBRICAS

31-12-2018

31-12-2017

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 2018

DATAS

RÚBRICAS

31-12-2018

31-12-2017

ACTIVO
CAIXA
Saldo Incial -

181,80

Receitas -

1.307,50

Despesas -

(1.224,98)

Saldo a Transitar -

264,32

181,80

-

-

82,50

82,50

-

-

346,82

264,30

264,30

-

DEP.ORDEM
Saldo Incial -

-

Receitas -

-

Despesas -

-

Saldo a Transitar -

-

EXISTÊNCIAS
Saldo Incial -

82,50

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

82,52

264,30

TOTAL DA SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO

346,82

264,30

ASSOCIAÇÃO DE ESPECIALISTAS DA F.A.
NÚCLEO DO ALGARVE
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

DATAS

RÚBRICAS

31-12-2018

31-12-2017

ACTIVO
CAIXA
Saldo Incial -

565,69

Receitas -

2.323,50

Despesas -

(1.852,60)
1.036,59

Saldo a Transitar -

565,69

DEP.ORDEM
Saldo Incial -

-

Receitas -

-

Despesas -

-

Saldo a Transitar -

-

-

83,28

83,28

-

-

EXISTÊNCIAS
Saldo Incial -

83,28

Compras Vendas -

-

Saldo a Transitar IMOBILIZAÇÕES
Anos Anterior -

-

Do Ano -

-

AMORT.IMOBILIZ.

-

1.119,87

648,97

RESULTADOS TRANSITADOS

853,90

(204,93)

RESULTADOS LÍQUIDOS

265,97

853,90

1.119,87

648,97

TOTAL DO ACTIVO

SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO
PROVISÕES P/ACTIVIDADES

TOTAL DA SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO

ASSOCIAÇÃO DE ESPECIALISTAS DA F.A.
NÚCLEO DE AVEIRO
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

DATAS

RÚBRICAS

31-12-2018

31-12-2017

ACTIVO
CAIXA
Saldo Incial Receitas Despesas -

460,31
924,05
(1.324,36)

Saldo a Transitar -

60,00

460,31

1.729,26

1.559,05

DEP.ORDEM
Saldo Incial -

1.559,05

Receitas -

2.595,00

Despesas -

(2.424,79)

Saldo a Transitar -

1.729,26

DÍV. TERC. A RECEBER

AEFA - D.N.
EXISTÊNCIAS
Saldo Inicial -

367,40

Compras

137,50

Cedências
Saldo a Transitar -

(26,50)
478,40

478,40

IMOBILIZAÇÕES
Anos Anterior -

-

Do Ano -

-

AMORT.IMOBILIZ.

-

2.267,66

TOTAL DO ACTIVO

-

2.019,36

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

RESULTADOS TRANSITADOS

2.529,03

(509,67)

RESULTADOS LÍQUIDOS

(261,37)

2.529,03

TOTAL DA SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO

2.267,66

2.019,36

ASSOCIAÇÃO DE ESPECIALISTAS DA F.A.
NÚCLEO DAS BEIRAS
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

DATAS

RÚBRICAS

31-12-2018

31-12-2017

ACTIVO
CAIXA
Saldo Incial -

-

Receitas -

55,00

Despesas -

-

Saldo a Transitar -

55,00

-

-

-

75,00

-

-

-

130,00

-

-

-

130,00

-

130,00

-

DEP.ORDEM
Saldo Incial -

-

Receitas -

-

Despesas -

-

Saldo a Transitar -

-

EXISTÊNCIAS
Saldo Incial Compras Vendas -

75,00
-

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 COIMBRA
BALANÇO
EM
DE DEZEMBRO DE 2018
BALANÇO EM 31
DE MARÇO
DE31
2018
DATAS

RÚBRICAS

31-12-2018

31-12-2017

ACTIVO
CAIXA
Saldo Inicial -

171,69

Receitas -

6.195,50

Despesas -

(5.246,00)
1.121,19

Saldo a Transitar -

171,69

DEP.ORDEM
Saldo Inicial Receitas Despesas Saldo a Transitar -

1.000,00
(1.000,00)
-

-

1.000,00

EXISTÊNCIAS
Saldo Inicial -

155,50

Compras
Cedências
Saldo a Transitar -

155,50

155,50

155,50

-

-

IMOBILIZAÇÕES
Anos Anterior -

-

Do Ano -

-

AMORT.IMOBILIZ.

TOTAL DO ACTIVO

-

1.276,69

1.327,19

1.293,07

34,12

SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO
PROVISÕES P/ACTIVIDADES

RESULTADOS TRANSITADOS

RESULTADOS LÍQUIDOS

TOTAL DA SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO

(16,38)

1.276,69

1.293,07

1.327,19

ASSOCIAÇÃO DE ESPECIALISTAS DA F.A.
NÚCLEO DE LEIRIA
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

DATAS

RÚBRICAS

31-12-2018

31-12-2017

ACTIVO
CAIXA
Saldo Incial -

209,02

Receitas -

768,52

Despesas -

(883,69)

Saldo a Transitar -

93,85

209,02

-

-

108,00

-

DEP.ORDEM
Saldo Incial -

-

Receitas -

-

Despesas -

-

Saldo a Transitar -

-

Saldo Incial -

-

EXISTÊNCIAS

Compras Vendas Saldo a Transitar -

108,00
108,00

IMOBILIZAÇÕES
Anos Anterior -

-

Do Ano -

-

AMORT.IMOBILIZ.

TOTAL DO ACTIVO

-

-

201,85

209,02

473,78

(264,76)

(271,93)

473,78

201,85

209,02

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 2018

DATAS

RÚBRICAS

31-12-2018

31-12-2017

ACTIVO
CAIXA
Saldo Incial -

2.579,98

Receitas -

4.728,50

Despesas -

(4.140,48)
3.168,00

Saldo a Transitar -

2.579,98

DEP.ORDEM
Saldo Incial -

-

Receitas -

-

Despesas -

-

Saldo a Transitar -

-

-

-

AEFA - D.N.

-

-

-

991,31

567,00

DÍV. TERC. A RECEBER

EXISTÊNCIAS
Saldo Incial -

567,00

Receitas -

1.436,81

Despesas -

(1.012,50)

Saldo a Transitar -

991,31

IMOBILIZAÇÕES
Anos Anterior -

-

Do Ano -

-

AMORT.IMOBILIZ.

-

-

-

4.159,31

3.146,98

RESULTADOS TRANSITADOS

2.222,01

924,97

RESULTADOS LÍQUIDOS

1.937,30

2.222,01

4.159,31

3.146,98

TOTAL DO ACTIVO

SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO
PROVISÕES P/ACTIVIDADES

TOTAL DA SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO

ASSOCIAÇÃO DE ESPECIALISTAS DA F.A.
NÚCLEO DO MINHO
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

DATAS

RÚBRICAS

31-12-2018

31-12-2017

ACTIVO
CAIXA
Saldo Incial -

424,40

Receitas -

2.885,00

Despesas -

(2.678,50)
630,90

424,40

-

-

25,00

80,00

-

-

655,90

504,40

-

115,00

RESULTADOS TRANSITADOS

234,95

154,45

RESULTADOS LÍQUIDOS

420,95

234,95

655,90

504,40

Saldo a Transitar DEP.ORDEM
Saldo Incial -

-

Receitas -

-

Despesas -

-

Saldo a Transitar -

-

EXISTÊNCIAS
Saldo Incial Compras Vendas -

80,00
240,00
(295,00)

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 2018

DATAS

RÚBRICAS

31-12-2018

31-12-2017

ACTIVO
CAIXA
Saldo Incial -

57,75

Receitas -

315,00

Despesas -

(372,75)

Saldo a Transitar -

-

57,75

-

-

DEP.ORDEM
Saldo Incial -

-

Receitas -

-

Despesas -

-

Saldo a Transitar -

-

Saldo Incial -

-

EXISTÊNCIAS

Compras Vendas -

135,00
135,00

Saldo a Transitar -

DÍV. TERC. A RECEBER
AEFA - D.N.

1.856,72

Saldo a Transitar -

1.856,72

1.856,72

1.411,72

IMOBILIZAÇÕES
Anos Anterior -

-

Do Ano -

-

AMORT.IMOBILIZ.

TOTAL DO ACTIVO

-

-

-

1.991,72

1.469,47

221,73

1.247,74

1.769,99

221,73

1.991,72

1.469,47

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 2018

DATAS

RÚBRICAS

31-12-2018

31-12-2017

ACTIVO
CAIXA
Saldo Incial -

1.036,67

Receitas -

2.982,84

Despesas -

(2.633,35)
1.386,16

Saldo a Transitar -

1.036,67

DEP.ORDEM
Saldo Incial -

-

Receitas -

-

Despesas -

-

Saldo a Transitar -

-

-

AEFA - D.N.

-

-

175,00

90,00

749,49

749,49

2.310,65

1.876,16

DÍV. TERC. A RECEBER

EXISTÊNCIAS
Saldo Incial -

90,00

Compras -

85,00

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

2.778,03

(901,87)

RESULTADOS LÍQUIDOS

(467,38)

2.778,03

TOTAL DA SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO

2.310,65

1.876,16

ASSOCIAÇÃO DE ESPECIALISTAS DA F.A.
NÚCLEO DE TRÁS-OS-MONTES
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

DATAS

RÚBRICAS

31-12-2018

31-12-2017

ACTIVO
CAIXA
Saldo Incial -

300,20

Receitas -

170,00

Despesas -

(145,00)

Saldo a Transitar -

325,20

300,20

-

-

-

-

-

-

325,20

300,20

330,20

(30,00)

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

RESULTADOS TRANSITADOS

RESULTADOS LÍQUIDOS

TOTAL DA SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO

(5,00)

325,20

330,20

300,20

ASSOCIAÇÃO DE ESPECIALISTAS DA F.A.
NÚCLEO DE VISEU
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

DATAS

RÚBRICAS

31-12-2018

31-12-2017

ACTIVO
CAIXA
Saldo Incial -

30,00

Receitas -

75,00

Despesas -

105,00

30,00

Saldo a Transitar -

-

-

AEFA - D.N.

-

-

80,00

80,00

-

-

185,00

110,00

110,00

-

Saldo a Transitar DEP.ORDEM
Saldo Incial -

-

Receitas -

-

Despesas -

-

DÍV. TERC. A RECEBER

EXISTÊNCIAS
Saldo Incial -

80,00

Compras -

-

Vendas -

-

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

75,00

110,00

TOTAL DA SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO

185,00

110,00

