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Mensagem do
C.E.M.F.A.

A Força Aérea Portuguesa orgulha-se dos Seus Especialistas, das
mulheres e homens que ao longo dos
62 anos de existência como ramo independente, ajudou a formar, dando-lhes o conhecimento e as aptidões
necessárias para a realização das tarefas individuais e coletivas que contribuem para um bem maior “o cumprimento da Missão” e incutindo-lhes
os valores militares e humanos fundamentais para a definição do seu
carácter, alicerces que permitem ao
militar colocar, sem reservas, a sua
“vida” ao serviço de Portugal.
É para mim uma honra poder colaborar com a Associação de Especialistas da Força Aérea. É com
grande satisfação que verifico como
a cultura e os valores institucionais
da Força Aérea se encontram enraizados, perduram no tempo, e são
utilizados na vida que abraçaram
pós Força Aérea, tornando-se muitas vezes, referências para a sociedade civil.
O Espírito do Especialista tornou-se numa forma de estar na vida,
prestigiando uma classe que muito
deu e continua a dar à Força Aérea e
ao País. Se no passado foi a Guerra
do Ultramar que permitiu mostrar a
verdadeira fibra do Especialista, hoje
temos as Forças Nacionais Destacadas, que vão desde os Estados Bálticos passando pela Ásia e África até
Timor, onde todos os dias nos dão
testemunho das suas qualidades e
resiliência.
A todos aqueles que serviram e
ainda servem a Força Aérea, o meu
muito obrigado. Sem vós a Força Aérea não seria a mesma. Incito-vos a
continuarem a ser embaixadores da
Força Aérea, a visitar-nos, a interessar-se e a divulgar a Força Aérea.
Da minha parte, dentro das nossas
disponibilidades, tudo farei para ir ao
encontro dos anseios da Associação
de Especialistas. Bem hajam!
O CHEFE DE ESTADO-MAIOR
DA FORÇA AÉREA
José António de Magalhães
Araújo Pinheiro - General

Sub-director: Torrão Sacramento
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XXXVIII Encontro
Anual Nacional
28 de Março de 2015
BA 6 – Montijo
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Assembleia Geral
Ordinária
Dia 21 de Março de 2015,
pelas 10h30 na Sede Nas « [...] Afinal sempre conseguira realizar o grande sonha da minha vida, ser
aviador militar. Depois de tantas incertezas, de tanta contrariedade, de tanta insistência com a família que se opunha ao meu alistamento, por ser ainda menor,
aqui estava eu fardado, ostentando a minha águia com orgulho e até com vaidade, porque não confessá-lo.
A inspeção começara ás 8 horas daquele dia 21 de Setembro de 1939, prolongou-se por longas horas, em exames médicos, psicotécnicos, testes, e os mais
que o regulamento exigia.
Mas venci. Venci com aquela vontade forte que tinha e me ajudou na realização da maior ambição que tive na minha vida, acarinhada desde a adolescência,
quando vi o primeiro avião bem de perto, pilotado pelo meu conterrâneo Capitão
Piloto Aviador Lino Teixeira.
Foi nesse dia que nasceu em mim todo este entusiasmo, que tantos anos volvidos, ainda que batido por todas as desilusões, não mataram ainda.»
In: Lemos, Vergílio, As asas e o sonho, pág. 21, Edição do autor, 2001.
Vergílio Lemos - 1º Cabo Metralhador/Bombardeiro (1939/1943)
Sócio N.º 2712

cional

Ler pág. 4

A Nossa Actividade
Ler páginas 5 a 8
A Associação é dos
sócios!
Ler página 12
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tema seria desenvolvido a
partir deste título, mas não
era sobre isto
que queria escrever!
O que gostaria de dissecar tinha mais a ver com
os conceitos e as metodologias de comunicação. Gostaria de dizer que nunca a
comunicação foi tão fácil
quanto hoje e, imaginemos,
o que nos trará o futuro se
continuarmos a trilhar os
mesmos caminhos nas TIC.
Seja em que plataformas
for presentemente temos, à
distância de um clique, toda
a possibilidade de comunicarmos; aqui mesmo para
o lado, ou mesmo lá para o
outro lado do mundo.
Tal o balanceamento
que lá estava eu a cometer um erro grosseiro nesta facilidade de comunicação, daqueles erros que
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Editorial
partimos da convicção que
todos têm a obrigação de
saber: TIC. Pois, isto é daquelas coisas que nos entram pelos auditivos provenientes de uma qualquer
plataforma comunicacional
e que nem vale a pena esmiuçar. E quem não sabe o
que é TIC está “out”!
Pois, mas não era sobre isto que pretendia escrever. Isto levar-me-ia a
qualquer conclusão tipo: “
temos excesso de comunicação e um grande défice de informação”, mas não
vamos por aí.
Esta reedição de “O Especialista” visa reestabelecer contacto (comunicar)
com os nossos associados
por um meio que, este sim,
em suporte papel, é apreendido por todos.
Tentaremos reatar esta
forma de comunicação com
o intuito de os nossos asso-

ciados serem minimamente
conhecedores do trabalho
associativo e que nele possam participar ativamente.
A nossa Associação
quer comunicar e quer informar para isso está presente no suporte papel e
também no suporte digital
através da nossa “newsletter”, que circula via endereço eletrónico, e do nosso
sítio na internet no endereço www.emfa.pt/aefa agora com a responsabilidade
e o pundonor de estarmos
sob as asas da nossa Força Aérea Portuguesa. Tentamos, desta forma, chegar
a todos os públicos nas diferentes plataformas. Mas
temos para nós que esta,
em suporte papel, pontualmente redundante, mas
será a mais eficaz das ferramentas comunicacionais.
Poderíamos, de uma
forma ufana, estar satis-

feitos já que chegamos a
todos. Contudo essa não
constitui a realidade. Temos
um número reduzido de endereços eletrónicos, a consulta do nosso sítio ainda
é diminuta e, nesta mesma
plataforma (papel) não podemos enviar o “O Especialista” a cerca de oito centenas de associados já que
não possuímos o endereço
atualizado e a correspondência tem vindo devolvido com os encargos financeiros que tal representa.
Teremos de trabalhar
estes detalhes de feição
a termos o convencimento
pleno que efetivamente estamos a comunicar com todos e neste vertente toda a
ajuda será bem-vinda.
E, já agora, sem ruídos,
estaremos a informar com
e sem TIC - Tecnologias
da Informação e Comunicação.

Mensagem - Regras Básicas
Por: Torrão Sacramento

P

articularmente neste “Especialista”, o
1º. da II Série da história
do Boletim Informativo da
AEFA, que hoje ressurge,
não posso deixar de gravar uma mensagem que
muito tem a ver com a minha ligação ao jornalismo, que já leva mais de
25 anos de prática regular.
No caso de “O Especialista”, embora não se
tratando de um Órgão de
Comunicação Social sujeito a qualquer Entidade Reguladora da Comunicação
por não beneficiar de “subsídios” de apoio à leitura –
leia-se comparticipação no
Porte Pago, e estamos a
falar da Taxa de expedição
a pagar a qualquer operador Postal, neste caso
concrecto os CTT, convenhamos que, na minha
modesta opinião, neste
nosso Boletim Informativo
se deva obedecer, intransigentemente, às regras
fundamentais do jornalismo e à própria Lei de Imprensa, sujeitas a supervisão e, essencialmente,
ao compromisso de honra de respeitar e fazer respeitar esta última, nomeada e especificamente no
tocante às regras de ética e deontológicas (teoria
normativa segundo a qual
as “escolhas” são moral-

mente necessárias, proibidas ou permitidas). Dentro
deste contexto e porque
os nossos leitores serão
essencialmente “Ex-Especialistas da Força Aérea”, com tudo o que envolve a forma de ser e de
estar de uma classe que
nunca foi grande apologista de imposições e muito
menos de proibições), fiquemo-nos pelas “escolhas” moralmente necessárias, eliminando tudo o
que tenha a ver com os
adjectivos que neste caso
concrecto lhe estão associados (obrigatoriedade e/
ou proibição). O “Zé Especialista” nunca foi, de facto dado a esses princípios.
Sempre cumpriu e sempre
se pautou pelas regras do
bom senso comum e do
bom comportamento moral
e profissional, nunca precisando que outras regras
lhe fosse impostas.
Posta a questão desta forma e esperando que
me seja aceite uma opinião que nem sequer me
foi pedida, não deixo de
aqui e agora afirmar que,
na qualidade de sub-director deste Órgão de Informação muito específico e
próprio, o “nosso”, desejaria, ardentemente, que
as “medidas” que possam
obstar a práticas correntes que criem divisões e
de nós próprios possam

dar uma imagem errónea
ou mesmo só destorcida,
nunca venham a verificar-se no “nosso” Jornal.
Nós sempre fomos pessoas educadas, aprumadas
e briosas, por isso assim
fazemos questão de continuar a ser vistos. O “Especialista” tem uma “imagem de marca” a defender,
sem dúvida.
Como atrás já deixei
a entender, a prática de
25 anos como responsável por um Órgão de Comunicação Social que já
concluiu 93 anos de existência – o Jornal “O Ilhavense” – dos quais já levo
mais de 17 anos como seu
director, “obrigam-me”, de
certa forma, a chamar a
atenção para estas particularidades a que, voluntariamente, todos devemos
anuir e estar atentos. Perdoe-se-me a ousadia.
A “guerra” de palavras,
o insulto e/ou a ofensa
pessoal, em qualquer situação deverão ser práticas desaconselháveis
ou até mesmo, se necessário, reprimidas e/ou
completamente banidas.
E como em jornalismo,
existem regras próprias
e onde as atrás referidas são impostas, pese
embora o confronto de
ideias possa até ser salutar, não deveremos deixar nunca que essa prá-

tica se verifique sem ser
sempre dentro daqueles
princípios – o da ética e o
da deontologia. Aliás, nós,
gente inteligente (senão
não teríamos sido Especialistas da FAP), educada e correcta, não precisamos que nos imponham
regras que naturalmente
cumprimos livre, espontânea e tacitamente, dentro
dos princípios da boa conduta cívica, da moral e da
educação que recebemos.
Que em “O Especialista”
se espelhem comportamentos dentro de todos
os limites aceitáveis. Que
todos os que intervém ou
possam vir a intervir neste
Órgão Informativo, o possam fazer sempre animados do propósito de contribuir para a afirmação da
nossa Associação e deste Órgão de Comunicação
que deverá ser absolutamente, informativo, formativo e congregador. Aliás,
dignificando o “Especialista” será também dignificar-nos a nós próprios e
ajudar a manter a melhor
imagem que fomos granjeando e transmitindo ao
longo dos anos em que
servimos, com orgulho,
a Força Aérea e mesmo
durante a nossa vida civil.
Observemos, pois, as
regras básicas do respeito
mútuo e da sã convivência. Assim o desejamos.
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Especialistas sempre

César Oliveira

N

a oportunidade de me dirigir a todos
os sócios da
AEFA - Associação de Especialistas da
Força Aérea, em primeiro
lugar envio calorosas saudações, extensivas também aos não sócios mas

não menos companheiros e importantes para a
manutenção e desenvolvimento dos objetivos a
que a nossa Associação
se propõe implementar
para mantermos a paixão
e recordações que todos
guardamos, muitos de nós
passadas algumas dezenas de anos.
Apenas com alguns meses de mandato a Direção
Nacional tem já desenvolvido importantes medidas
para reorganizar e dinamizar as Estruturas Regionais
relevando-lhes o papel importantíssimo que todos
poderão e deverão ter no
nosso espírito e exempla-

ridade para os mais jovens
que agora chegam ou estão
na Força Aérea.
A este propósito e na
minha qualidade de presidente da Assembleia Geral,
gostava de aqui deixar um
apelo a todos que possam
ler esta mensagem, para
que participem nas atividades dos vossos Núcleos e
também nas de caráter nacional como sendo a Assembleia Geral que se irá
realizar em 21-3-2015, pelas 10,30 h. na sede nacional e também no encontro
anual que ocorrerá na Base
do Montijo em 28-3-2015.
Envio a todos um forte
abraço.

Extracto do Relatório de

CONVOCATÓRIA
Nos termos do nº. 1 do artº. 14º. dos nossos Estatutos e Regulamento Interno, no uso das competências que me são conferidas pelo artº. 19º., convoco a
Assembleia Geral para reunir no dia 21 de Março de 2015, pelas 10,30 horas,
na Sede Nacional da Associação, sita à Praça Dr. Francisco Sá Carneiro, 219
1ºDtº na cidade do Porto, com a seguinte:
ORDEM DE TRABALHOS
1. Discussão e aprovação do Relatório e Contas e Parecer do Conselho
Fiscal, referente ao ano de 2014,
2. Trinta minutos para abordagem e discussão de assuntos de interesse
para a Associação.
De acordo com o nr.2 do artº. 19, se à hora marcada não estiver presente a
maioria dos associados, esta funcionará em segunda convocatória trinta minutos mais tarde, com qualquer número de associados.
Porto, 09 de Fevereiro de 2015
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA GERAL

Gestão e Contas 2014
1. Introdução
A Direção Nacional
apresenta-se junto dos
seus associados com a
serenidade e a humildade
que carece qualquer órgão executivo. Sabemos
que neste espaço de tempo não era possível, nem
atendível que cumpríssemos o que nos propusemos realizar em menos de
dois anos.
Contudo, entendemos
e os associados o julgarão, que nos cinco meses
em que de fato exercemos
o mandato conseguimos ir
bastante mais além do que
aquilo que nós próprios expectávamos.
A nossa Associação,
conforme é descrito no Plano Estratégico, padece de
variáveis que se nos apresentam de contornos complexos que valerá a pena
avaliar, estudar e atuar.
Um chavão que é muito peculiar na linguagem
do dia-a-dia é a solidariedade. Todavia essa solidariedade só é virtuosa se forem terceiros a praticá-la e
tanto quanto possível com
a nossa diáfana supervisão. A nossa zona de conforto impede-nos de interagir. Era suposto uma maior
aproximação dos associados à nossa Associação
sobretudo após o período
difícil porque passou. Todavia é manifesto e autêntico
destacar que neste curto
tempo de mandato nos foi
possível trabalhar com as-

sociados que, sem enquadramento orgânico e sem
compensação, a não ser a
do prazer de apoiar e contribuir para engrandecer
a nossa Associação, nos
demonstraram que poderemos estar a trilhar os caminhos corretos e só nos
resta lançar as temáticas.
No mesmo contexto importa, uma vez mais e que
nunca será demais, realçar que o envelhecimento
da massa associativa continua a ser uma realidade.
Neste âmbito lançamos um
alerta geral a todos os associados na certeza que a
Direção Nacional, suportada nos Núcleos ainda pensa ter ambições de tentar
mitigar esta situação, já
que revertê-la será impossível.

2.Contextualização
É do conhecimento generalizado dos nossos associados da experiência
vivida pela AEFA que consideramos simpaticamente
de menos feliz.
Todos estarão recordados do acontecido há cerca de um ano atrás quando as contas referentes à
gestão de 2013 foram reprovadas por unanimidade.
Volvido que foi mês e meio
as “Contas”, em termos genéricos viriam a ser aprovadas numa estratégia de
não permitir que se prolongasse por muito mais tempo a fase de agonia que a
AEFA atravessava.

Conforme é do conhecimento geral foram eleitos
os corpos gerentes para o
biénio 2014/2016.
Face ao anteriormente
exposto era expectável que
surgissem diversos acidentes de percurso para que a
normalidade fosse restabelecida com rapidez e serenidade.
Ciente desses quiproquós a Direção eleita fez
transcrever em ata da Assembleia Geral o seguinte:
“ Os Órgãos eleitos consideram não estarem reunidas as melhores condições
para o início do seu mandato.
Saliente-se a não passagem do testemunho
como sejam as mais elementares ferramentas básicas como: Base de Dados, correspondência
pendente, acesso ao site
e outras eventuais situações pertinentes que deveriam ser comunicadas a
cada Órgão.
Os Órgãos eleitos, face
ao não cabal esclarecimento sobre a verdadeira situação económica/financeira/
social da AEFA, recorrem
ao consignado no Nr.11 do
artº. 24 do Regulamento Interno [...].
Nota: Estes documentos, na íntegra, estão disponíveis nas Estruturas
Regionais da A.E.F.A. e
na própria Sede Nacional e brevemente no site
www.emfa.pt/aefa .

(César Fernando Couto Oliveira)
Jornal “O Especialista“ n.º 1 de Março de 2015
ASSOCIAÇÃO DE ESPECIALISTAS DA F.A.
BALANÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014
ACTIVO
2014
CAIXA
Sede
Açores
Algarve
Aveiro
Leiria
Lisboa
Minho
Porto
Setúbal
Trás-os-Montes
DEP. ORDEM
Sede
Açores
Algarve
Aveiro
Coimbra
Leiria
Lisboa
Minho
Porto
Setúbal
Trás-os-Montes
DÍVIDAS TERC. A RECEBER
Núcleo de Setúbal

Sócio 17
Sócio 595
Sócio 794
EXISTÊNCIAS
Sede
Açores
Algarve
Aveiro
Leiria
Lisboa
Minho
Porto
Setúbal
Trás-os-Montes
IMOBILIZAÇÕES
Sede
Aveiro
Lisboa
Setúbal
TOTAIS

SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO
2014
2013

2013

90,07
30,00
220,01
303,59
421,07
264,50
80,15
771,60
230,20
2.411,19
1.955,80
-

2.240,34
4.196,14

325,98
304,35
199,00
75,00
904,33

OUTROS CREDORES
247,41
- Credores Diversos - DN
488,75 Núcleo de Aveiro
246,50 Núcleo do Minho
- Núcleo de Setúbal
1.473,43
316,95
0,00
230,20
3.003,24
282,52
-

2.240,34
-

438,69
-

714,36
3.675,91

RESULTADOS
Sede
Açores
Algarve
Aveiro
Coimbra
Leiria
Lisboa
Minho
Porto
Setúbal
Trás-os-Montes

90,00
3.932,47
1.371,78
850,16
886,99
3.108,93

743,46
1.829,04
1.062,70
659,56
4.294,76

14.553,06

15.062,99

145,89
-

44,00
-

2.475,65

486,02

2.475,65

5.063,97

8.190,77

30,00
697,25
4.315,88
438,69
2.536,13
319,95
1.463,92
230,20
15.095,99

786,13
4.211,88
767,85
2.488,95
106,82
1.625,36
720,20
18.897,96

1.132,81
(331,35)
(490,17)
(17,62)
(1.421,47)
(360,80)
459,65
(1.028,95)

(3.126,80)
(88,88)
104,00
(329,16)
(2.428,47)
210,13
(161,44)
(490,00)
(6.310,62)

14.553,06

15.062,99

0,00
RESULTADOS LIQUIDOS
Sede
Açores
Algarve
Aveiro
Leiria
Lisboa
Minho
- Porto
90,00 Setúbal
- Trás-os-Montes
4.089,08

3.652,58
-

80,02
90,00
165,00
151,00

3.790,58
208,50

TOTAIS
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Nomeada Comissão Instaladora do Núcleo do Porto

P

or decisão da
Direção Nacional, datada do
passado dia 18
de novembro, e
de acordo com o previsto
no Art.º 29º N.º 3 do Regulamento Interno, foi nomeada a Comissão Instaladora
do Núcleo do Porto (CINP).
Depois de diversos
contatos com os elementos que passarão a constituir a Comissão Instaladora do Núcleo do Porto foi
decidido, em reunião conjunta da Direção Nacional
e da CINP, avançar no pro-

cesso fundacional naquilo que, territorialmente, de
designa como Área Metropolitana do Porto.
Num espírito de associativismo notável e num
firme propósito de ser “especialista” estes nossos
colegas aceitaram a missão de liderarem um projeto que faz muito tempo
deveria ter sido implementado. Trata-se do princípio
da proximidade que os novos tempos sugerem e que
a AEFA quer desenvolver.
Aceitaram esta missão,
pioneira, os nossos asso-

ciados Francisco Vasconcelos, Fernando Barbosa e
Fernando Pereira, respetivamente da esquerda para
a direita na foto. Em segundo plano está o “provedor”
do Especialista.
Nessa mesma reunião
os três, agora empossados
dirigentes, decidiram entre
si a hierarquia institucional
tendo imperado o princípio
da antiguidade.
A Direção Nacional deseja aos novéis dirigentes
os maiores sucessos em
prol dos desígnios da nossa Associação.

... que de imediato iniciou a sua actividade

R

ealizou-se no
passado dia
12 de Dezembro de 2014,
no Choupal
dos Melros, a apresentação pública do neófito Núcleo do Porto com a realização de um jantar de
Natal.
Presentes os associados mais próximos dos que
habitualmente frequentam
a sede nacional, de quem
tomaram a iniciativa do

evento.
Um debute assinalável
de uma equipa que demonstra empenho e espírito de serviço no grande
objetivo comum de sedimentar amizades e enaltecer o espírito especialista, no fundo, aquilo que
nos une e faz de nós incontornáveis.
Durante o repasto as
histórias jorraram numa
mostra significativa de que

urge preservar o nosso património imaterial para memória futura.
Usaram da palavra o
Presidente-Adjunto, Artur
Alves da Silva, e o Presidente do Núcleo do Porto,
Fernando Barbosa, que,
entre outras mensagens de
interesse atual para a nossa Associação, terminaram
em votos de um Bom Natal e um novo ano próspero extensivo a todos os associados em geral.
PUB.
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Núcleos da AEFA
Eleição do Núcleo de Aveiro

R

ealizou-se no
passado dia 8
de novembro
a Assembleia
Geral Local
(AGL) do Núcleo de Aveiro da nossa Associação
na sede social do mesmo
Núcleo sito no Estádio de
Aveiro.
Foram eleitos para o
mandato 2014/2016, como
Presidente, Álvaro Eugénio
Silva, como Secretário, Rui
Pires, e como Tesoureiro,
Guilherme Martins, por
unanimidade e aclamação.

Todo o processo decorreu num excelente ambiente de salutar associativismo onde os interesses da
AEFA, nomeadamente, o
seu prestígio e a sua operacionalidade foram tónicas dominantes. De registar a determinação de
alguns associados que se
deslocaram à sede do Núcleo exclusivamente para
procederem ao ato de cidadania que foi o voto.
A AGL coincidiu com a
inauguração das instalações sociais. Duas salas,

Eleição do Núcleo de Leiria

uma destinada á área administrativa e uma outra
aberta ao convívio associados. Um espaço muito
digno e agradável.
A ação terminou, como
não podia deixar de ser,
com um almoço convívio
onde a amizade imperou.
Aos novéis dirigentes
a Direção Nacional deseja
os maiores sucessos em
prol da nossa Associação
e do nosso espírito que ali
foi tão bem vincado.

R

s Momento da votação e contagem de votos

s O Presidente-Adjunto - Alves da Silva - no uso da palavra

ealizou no passado dia 18
de Outubro a
eleição do Núcleo de Leiria
da Associação de Especialistas da Força Aérea
evento que terminou com
um almoço convívio nos arredores da cidade do Liz.
Foram eleitos como
Presidente Fabrício Marcelino, Secretário Júlio de
Jesus Ribeiro e como Tesoureiro Fernando Manuel
Pereira Gaio, por unanimidade.
Com um maior núme-

ro de presenças decorreu
o almoço convívio em que
os presentes aproveitaram
para pôr as conversas em
dia e mostrar apoio á novel
Direção do Núcleo.
Fabrício Marcelino,
Presidente do Núcleo de
Leiria, num breve improviso aproveitou para dar a
conhecer o caminho a seguir em prol da AEFA e a
necessidade de apoio por
parte dos associados.
A Direção Nacional fez-se representar pelo Presidente-Adjunto Nacional,
Alves da Silva, e pelo Vice-

-Presidente Nacional Felizardo Bandeira. No uso da
palavra o Presidente -Adjuntofez uma síntese do
percurso da atual Direção
Nacional, dos seus objetivos para o mandato e do
trabalho até agora realizado.		
Aos órgãos eleitos a Direção Nacional deseja um
bom trabalho em sintonia
com as restantes estruturas da AEFA no sentido da
revitalização, engrandecimento e coesão da nossa
Associação.

Núcleo de Setúbal elegeu novos corpos dirigentes

s Aspecto da Tomada de Posse dos novos dirigentes
Realizou-se a 15 de
novembro de 2014, na
sede do Núcleo de Setúbal, a eleição dos corpos
dirigentes para o biénio
2014/2016.
A lista apresentada a

sufrágio, composta pelos
seguintes associados: Joaquim Condeço Marques,
Presidente, José Duarte,
Tesoureiro e Jorge Leitão
como Secretário foi aprovada por unanimidade e

aclamação perante os associados presentes.
A Assembleia Geral
eleitoral foi presidida pelo
Vice-presidente nacional,
Manuel Gonçalves, sendo
o auto de posse presidido

pelo Presidente Nacional
Adjunto, Alves da Silva.
Na sequência deste
ato oficial houve lugar a
um convívio entre associados, onde o excelente
peixe setubalense marcou

presença assim como as
castanhas da quadra e a
água pé.
No final, junto ao ex-libris (Fiat G 91) do Núcleo
de Setúbal foi tirada a fota
de família.

Aos dirigentes agora
empossados a Direção Nacional deseja um trabalho
profícuo e que ajude a engrandecer aquele espírito
que nos une que é o espírito do Especialista.
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Núcleo de Lisboa elege dirigentes e homemageia
camaradas combatentes

C

om a eleição
dos dirigentes do Núcleo
de Lisboa, que
aconteceu no
passado dia 22 de novembro fica terminada a primeira fase da reorganização associativa de acordo
com o expresso no N.º 2
do Art.º 29º do Regulamento Interno.
Esse sábado foi vivido
pelos Especialistas do Núcleo de Lisboa de uma forma diferente. Foi um sábado em que os sentimentos
estiveram mais á flor da
pele e onde a coesão entre gerações se fez sentir
imbuídos do espírito de ser
especialista.
Como tónico para este
espírito contribuíram todas
as ambiências que o Forte

do Bom Sucesso, junto ao
Monumento ao Combatente, inspira como saudade,
solidariedade e motivação.
Recorde-se que, no
ano de 1987, a Associação
de Especialistas da Força
Aérea fez parte integrante da Comissão Executiva
do Monumento ao Combatente.
Todo o cerimonial que
constituiu o momento da
deposição de flores no
mesmo monumento foi um
dos pontos altos de sensibilidades deste sábado e
em que os toques militares forçaram a queda de
uma lágrima de saudade,
de amizade e de recordação amarga.
A iniciar o dia procedeu-se á eleição dos novos
corpos gerentes do Núcleo

de Lisboa que ficou assim
constituído: Presidente: Artur Agostinho Cruz de Almeida, Secretário: Eduardo Pinto Sousa Martins e
Tesoureiro: Alberto Afonso
Martins que foram eleitos
por unanimidade e aclamação.
O almoço, que decorreu na sala Aljubarrota, foi
igualmente um dos momentos altos do convívio
em que as conversas foram colocadas em dia e a
família especialista se sentiu mais unida.
Como de pontos altos se pode caracterizar
o dia destaquemos mais
dois, sem dúvida marcantes como a entrega da bandeira da associação para o
Núcleo de Lisboa e a entrega de um quadro ao Museu

s Imagem da nova Direcção do Núcleo de Lisboa, na presença do Presidente-Adjunto - Alves da Silva e do Vice-Presidente - José Sousa
do Combatente onde se reflete o espírito dos Combatentes.
Aos agora empossa-

dos dirigentes do Núcleo
de Lisboa a Direção Nacional reafirma os votos das
maiores felicidades e um

profícuo trabalho em prol
da nossa Associação, ou
seja, dos nossos associados.

XII Encontro Regional do Minho
Realizou-se no passado
dia 25 de Outubro, na Quinta da Rauliana, mais um
edição da habitual festa do
Núcleo do Minho onde marcaram presença inúmeros
“Especialistas”, numa tarde/
noite pela de convívio, boa
mesa e diversas atividades
de índole recreativa e musical. Mesa farta e variada foi
um excelente tónico para a
boa disposição de todos os
presentes. Subordinado ao
tema do Alouette III muitos
dos presentes aproveitaram
o ensejo para refrescar os
rotores e voar em parelha.
Presentes no evento os
dirigentes nacionais Paulo
Castro, Presidente, e Manuel Teixeira Gomes, Vice-Presidente que conjuntamente com os dirigentes
do Núcleo do Minho, Adão
Bastos, Presidente, mais
António Salgado e Fernan-

do Loureiro, respetivamente Tesoureiro e Secretário
aproveitaram o evento para
dar a conhecer os objetivos
que norteiam a nova direção, muitos dos seus objetivos e os princípios que nos
norteiam como a coesão e
a transparência.
Dentro do espírito de
amizade e de franco convívio foi feita a chamada por
anos tendo todos os presentes honrosamente assumido a sua “velhice” ou
a sua “maçariquice”.
Curioso foi o fato de
estarem presentes neste
evento duas gerações de
Especialistas, pai e filha.
Numa festa que, durou
até às tantas, merecem congratulações os anfitriões,
Direção do Núcleo do Minho, pelo excelente trabalho realizado.

Continuação em Funções do
Núcleo do Minho
No passado dia 30 de
Outubro foi presente a Direção Nacional um pedido
de demissão dos dirigentes do Núcleo do Minho por
razões de caráter pessoal.
A Direção Nacional pronunciou-se por não aceitar
o referido pedido sem que
fosse entabulado o diálogo com os dirigentes minhotos.
No passado dia 15 de
de dezembro foi possível
uma reunião entre a Direção Nacional e o Presidente do Núcleo do Minho,
Adão Bastos, tendo este
revertido a sua posição e
a dos restantes colegas,
após ter ouvido o entendimento da Direção Nacional acerca das expectati-

vas para a rede da AEFA
e a sua posição sobre coesão e proximidade.
Assim, continuam em
funções os dirigentes do
Núcleo do Minho, Adão
Bastos (Presidente), António Salgado (Tesoureiro) e
Fernando Loureiro (Secretário).
A Direção Nacional reitera a confiança na Direção
do Núcleo e no trabalho desenvolvido e a certeza de
que todos somos poucos
para engrandecer o nome
da AEFA e do muito que há
a fazer.
Oportunamente proceder-se-á Assembleia Geral Local de acordo com o
expresso no N.º 2 do Art.º
29º.

s Dirigentes nacionais e regionais no uso da palavra

s Na preparação para a chamada por anos
PUB.

COMERCIAL

soldadura, corte, ar comprimido e pintura

34 anos

www.unisolda.net - EN 109 - Aveiro

COMÉRCIO E INDÚSTRIA LDA.

FÁBRICA

captação e filtragem de fumos de soldadura, corte e poeiras
instalações de pintura
www.depurair.net - Z.I. Mota - Ílhavo
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Informações sobre os Núcleos da AEFA
Núcleo do Algarve esteve em festa
Realizou-se no passado dia 2 de Novembro, a
Assembleia Geral Local
que visava a eleição dos
corpos dirigentes do Núcleo do Algarve em conformidade com o novo Regulamento Interno.
Concorreu ao ato uma
única lista liderada pelo
Presidente Aldemiro Manuel Estreia Pires, pelo
Tesoureiro António Cabrita
Guerreiro e pelo Secretário
Carlos Manuel Cheles Nogueira tendo a mesma obtido a esmagadora maioria
dos votos e tomando posse
desde logo.

Aos nossos companheiros desejamos a maior
sorte no seu novel papel
para que a AEFA se possa
engrandecer e dignificar.
Composição da mesa
de honra: da esquerda
para a direita: Secretário
do Núcleo, Carlos Manuel
Cheles Nogueira; Vice-presidente Nacional (Algarve), António Alves; Presidente Nacional Adjunto,
Artur Alves da Silva; Presidente do Núcleo, Aldemiro
Manuel Estreia Pires; Tesoureiro do Núcleo, António Cabrita Guerreiro.
Na sequência do ato

eleitoral decorreu um almoço convívio, servido no
Restaurante Clube House,
na Quinta da Balaia, em Albufeira aberto a familiares
que deram por bem entregue uma tarde de domingo aberta ao convívio e às
memórias.
Para memória futura
registe-se a presença do
associado Osvaldo Uva
da incorporação de 1948,
TMMA.
Aos dirigentes cessantes a AEFA agradece todo
o empenho demonstrado
em prol da nossa Associação.

s Imagem da confraternização entre associados

s Imagem da nova Direcção do Núcleo do Algarve, na presença do Presidente-Adjunto - Alves da Silva e do Vice-Presidente - António Alves

s Bolo de Aniversário
PUB.
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XXXVIII Encontro Anual Nacional
28 de Março de 2015
BA 6 – Montijo

P

rezado consócio e amigo.
Passadas
algumas vicissitudes associativas eis que a nossa
Associação se encontra disposta a reunir todos os nossos associados naquele que constitui
um dos grandes eventos
do ano que é, sem dúvida, o nosso encontro anual nacional. Será na Base
Aérea N.º 6 que nos juntaremos, do Minho ao Algarve, dos Açores a Cabo
Verde, para nos revermos,
nos reencontrarmos e matar saudades dos gloriosos tempos vividos naquilo que nos une que é a
Força Aérea Portuguesa.
Março (26/03/1977) é o
mês da fundação da nossa Associação. O início do
verão encontra-se já largamente preenchido com
encontros de diversos géneros, sejam unidades,
sejam especialidades. Entendemos, por bem, não

dever ofuscar esse espaço temporal e recuarmos
para a data da nossa fundação.
A Base do Montijo surge-nos, não só por uma
questão de rotatividade
(baixa, diga-se), mas também porque se aproxima,
em maio, a comemoração
dos trinta anos do Núcleo
de Setúbal, à qual nos
aliamos, e constitui uma
das unidades com capacidade para nos receber.
A Direção Nacional
tem consciência da realidade etária de um grande
grupo dos seus associados e, por isso, precaveu-se no sentido de que no
almoço, não sendo formalmente sentado, existam
cadeiras para a esmagadora maioria dos presentes, além de outras indispensabilidades.
Pese o fato de continuarmos a inscrever novos associados a verdade
é que vamos sendo cada
vez menos. Razão pela

qual deveremos marcar
a nossa presença, não
deixando para o ano aquilo que pode ser já, este
ano, em março.
Continuamos a apostar no transporte público
como meio mais eficaz e
seguro de viajar. Razão
pela qual, numa perspetiva de solidariedade
e de coesão territorial,
tanto pagará o nosso
colega de Trás-os-Montes, como o nosso colega de Setúbal. Sempre
fomos e sempre seremos
solidários. A talhe de foice um aviso. No espaço
militar será absolutamente proibido aos condutores
circularem com taxas de
alcoolémia fora dos limites legais. Se vais conduzir não bebas. Opta pelo
transporte público que
disponibilizamos.
Sabida que está a data
e o local, falta-nos saber
qual o montante a despender.
Serão, como vem sen-

do habitual desde há dez
anos, € 35,00 (trinta e
cinco euros. Que inclui
almoço (sopa, pratos de
peixe e de carne, bebida, sobremesa, café) e…
transporte público desde
a tua área geográfica e
volta.
As inscrições devem
ser, impreterivelmente
efetuadas até ao próximo dia 21 de março junto da tua estrutura local
(ver contatos) através do
envio de cheque ou vale
postal ou para a Direção
Nacional.
Como sempre o velho
“slogan”: Traz mais um
de preferência que nunca tenha vindo porque
todos somos poucos”.
O encontro destina-se a
associados da A.E.F.A.
Saudações aeronáuticas
A Direção Nacional

PROGRAMA
11H00

Concentração / Visita exposição estática.

12H00

Receção convidados.

12h15

Alocuções / Toque a defuntos.

12H45

Chamada por ano de incorporação.

13h15

Almoço de confraternização.

15H00

Momento Musical.

17H30

Saída da Unidade.

18H00

Evacuação total.

Paulo Castro
Presidente

XXXVIII ENCONTRO ANUAL NACIONAL - MONTIJO - 2015
PARTIDAS
ESTRUTURA

HORA

AÇORES

CONTACTOS
LOCAL

ENDEREÇOS

CONTACTA NÚCLEO

Email do Núcleo
aefa.acores@gmail.com

Faro ( Largo da Estação )
ALGARVE

AVEIRO

06H30

07H30

CABO VERDE

Poço de Boliqueime/Vale Paraíso

Rogério Rodrigues Nogueira

966718282

m.rogerio@sapo.pt

Aldemiro Manuel Estreia Pires

969432018

aldemiro.m.estreia@gmail.com

969952323

carlos-nogueira@sapo.pt
antoniocabrita.guerreiri@edp.pt

R. Santos Mártires, 13

Email do Núcleo

Álvaro Eugénio Silva

917556269

alvaro@unisolda.net

(Pavilhão Beira Mar)

aefa.aveiro@gmail.com

Guilherme Martins

962869048

CONTACTA NÚCLEO

C.P. 168 ASA - PRAIA

António Pedro Duarte

2382622837

aduarte42h@yahoo.com.br

Felizardo Bandeira

966184497

felixbandeira@gmail.com

Fabrício Marcelino

965400289

fmarcelino01@hotmail.com

Avenida

Feira Popular

Email do Núcleo

Júlio Jesus Ribeiro

915710653

aefaleiria@hotmail.com

Fernando Pereira Gaio

914605625

Artur Cruz Almeida

963843502

artur.acalmeida@netcabo.pt

Email do Núcleo

Eduardo Pinto S Martins

966018785

esousamartins0@gmail.com

aefa.nucleolisboa@gmail.com

Alberto Afonso Martins

967070333

aafonsomartins@gmail.com

Adão Bastos

910416400

adao.bastos@sapo.pt

Guimarães

06H30

Braga

Email do Núcleo

Fernando Loureiro

939291210

loureirofsl@gmail.com

07H00

Famalicão

aefaminho@gmail.com

António Salgado

934161238

antonioportassalgado@gmail.com

Fernando Augusto Barbosa

963960408

fagbarbosa@sapo.pt

Email do Núcleo

António Fernando Pereira

914654723

aefa.porto@gmail.com

Francisco António Vasconcelos

938616075

Joaquim Condenço Marques

966447430

07H00

SEDE NACONAL
Pr. Francisco Sá Carneiro, 216

TRÁS-OS-MONTES

fernandocbranco@sapo.pt

966452214

962390272

Sentido descendente, paragem fim da

SETÚBAL

917817923

Carlos Alberto Silva

António Cabrita Guerreiro

09H00

PORTO

Fernando Castelo Branco

Carlos Manuel Cheles Nogueira

LEIRIA

06H00

E-MAIL

Email do Núcleo

Estação B ( junto viaduto )
Av. 25 de Abril

MINHO

TELEMÓVEL

aefa.algarve2014@gmail.com

08H00

10H00

CONTACTOS

Tunes/Messines/Castro Verde/AS Ermidas

COIMBRA

LISBOA

NOMES

CONTACTA NÚCLEO

CONTACTA NÚCLEO

Email do Núcleo

Jorge Leitão

aefasetubal@sapo.pt

Sede

265751880

Email do Núcleo

Francisco Tunes

962468813

Cândido Brunhoso

966123025

aefa.trasosmontes@gmail.com

franciscovasconcelos49@hotmail.com

OBS:- Prezado sócio, pf indica o teu número de sócio, nome completo, número de telemóvel e email no contacto de inscrição

fma.tunes@gmail.com
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Reunião de estruturas da A.E.F.A.

ealizou-se no
passado dia
20 do mês de
setembro, na
Base Aérea
N.º 5, em Monte Real, a primeira reunião de estruturas
do atual mandato. Marcaram presença os dirigentes
nacionais e representantes
de cada Núcleo da AEFA,
com a exceção de Trás-os-Montes e Açores.
Tratou-se de uma ação
bastante proveitosa tendo
em consideração as temáticas abordadas onde
foi possível discutir temas
como: um “Briefing” sobre

a atualidade da Força Aérea Portuguesa. O novo
Regulamento Interno e as
dinâmicas territoriais. O
nosso plano de atividades.
Orgânica e funcionamento.
Metodologias administrativas. Metodologias e processos comunicacionais.
Realce para o enfoque
no Plano de Atividades e
as Metodologias Administrativas ferramentas com
que se pretende alcançar
o lema “Coesão (social e
territorial) e transparência”.
Saliente-se o fato de
o Plano de Atividades assentar sobretudo na cons-

tituição de Grupos de Trabalho, em que alguns se
encontram já em fase de
maturação, como, por
exemplo, uma das vertentes do tema Para memória
futura ou Memórias Partilhadas.
Segue-se agora a colocação no terreno dos principais itens do nosso projeto.
Uma palavra de muito
agradecimento ao Comandante da B. A. 5 e a todo o
pessoal civil e militar que
muito contribuíram para
nos proporcionar um ótimo ambiente de trabalho.

A.E.F.A. apresentou cumprimentos ao C.E.M.F.A.

E

nquadrado
nos procedimentos protocolares do
pós tomada
de posse, uma delegação da Associação de Especialistas da Força Aérea (AEFA) deslocou-se
ao Estado Maior da Força Aérea com o intuito de
apresentação de cumprimentos a Sua Excelência
o Chefe de Estado Maior
da Força Aérea, General

José Pinheiro.
A delegação da AEFA
incluiu dirigentes da Mesa
da Assembleia Geral, do
Conselho Fiscal e da Direção Nacional.
Além da apresentação
de cumprimentos dos novos dirigentes foi possível apresentar ao CEMFA
o atual contexto associativo, o Plano Estratégico
para os próximos quatro
anos, assim como os objetivos imediatos a que a

Direção se propõe. As recentes atribulações orgânicas da nossa Associação
foram igualmente tema de
conversa já que elas foram
públicas e notórias.
Por parte de sua Excelência o CEMFA foi desenvolvido o atual enquadramento da Força Aérea
Portuguesa (FAP) e as
enormes dificuldades experimentadas para que a
FAP possa cumprir a sua
missão operacional.

Prémios A.E.F.A. para
novos Especialistas

R

ealizou-se no
passado dia
16 do mês de
Dezembro a
cerimónia de
abertura solene do ano letivo 2014/2015 no Centro de
Formação Militar e Técnica da Força Aérea, na Ota.
A convite de Sua Excelência o Comandante do
Pessoal da Força Aérea,
Tenente-General José Manuel Pinheiro Serôdio Fernandes, e do Comandante
do CFMTFA, Coronel Rui
Tendeiro, a AEFA fez-se representar pelo Presidente
Nacional Adjunto, Alves da
Silva, e pelo Vice-presidente Mário Aguiar nesta cerimónia que incluía a entrega dos Prémios AEFA aos
melhores alunos das três
áreas de formação: operações, manutenção e apoio.
A cerimónia, presidida
por sua Excelência o Chefe
de Estado Maior da Força
Aérea, contou com a presença de diversas individualidades, militares e civis, e

s Presidente-Adjunto - Alves da Silva - na entrega
dos prémios aos melhores alunos
decorreu no ginásio da unidade, antigo cinema.
O Presidente Nacional
Adjunto fez a entrega dos
prémios e respetivos diplomas aos seguintes militares, futuros cabos especialistas:
- Área de Operações
- 2Cab, OPRDET - Fábio Miguel Fernandes Oliveira
- Área Manutenção
- Sold, CAUT - Tiago
Emanuel Areias Pimentel
- Área de Apoio

- 2Cab, SAS - Ana Filipa Araújo Mendes
Os dirigentes da AEFA
tiveram o ensejo de, com
muitos dos convidados, tecerem considerações sobre a atual situação da nossa Associação bem como
sobre ações futuras a realizar e que, certamente,
poderão vir a necessitar de
parcerias.
No final da cerimónia foi
servido um Porto de Honra.

C.E.M.F.A. de visita à sede
nacional da A.E.F.A.

N

o passado dia
2 de Outubro,
Sua Excelência o Chefe de
Estado Maior
da Força Aérea deslocou-se, em reunião de trabalho, à Delegação Norte do
Centro de Recrutamento
da Força Aérea. A Direção
Nacional da AEFA foi convidada a estar presente no
lanche de confraternização
pós reunião.
Aproveitando o ensejo da presença do CEMFA
na nossa sede esta foi assinalada com a entrega de
uma moldura alusiva à visita onde pontificam os símbolos da nossa Associação.
Sua Excelência o CEMFA retribuiu com a oferta do livro “Nossa Senhora
do Ar – Padroeira da Força
Aérea Portuguesa” , provavelmente, na perspetiva
que ela nos proteja e ajude a trilhar os caminhos de
uma AEFA coesa e empolgada.

Presidente Paulo Castro com o Chefe de Estado Maior da Força Aérea - General José António de
Magalhães Araújo Pinheiro

01 de Março de 2015
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Produtos Biológicos

Decapantes

Desinfectantes

Multiusos

Biocidas

Shampoos

Germicidas

Ceras

Desengordurantes

Solventes Especiais

Desincrustantes
Distribuidor Exclusivo
Produtos

Rua Vasco da Gama, 373 - Alapraia - 2765-512 Estoril
Tlfs.:219 271 213 / 219 270 486
Tlms.: 914 910 421 / 966 923 161 - Fax: 219 671 420
E-mails: geral@distrilis.pt / comercial@distrilis.pt
www.distrilis.pt

A. Alves da Silva
CEO
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A Associação é
dos sócios!

C

remos ser do
conhecimento
generalizado
dos associados que os últimos anos de vida da nossa
Associação têm sido algo
conturbados.
As questiúnculas internas e alguns excessos
comportamentais conduziram a um clima sectário
em nada compatível com
os objetivos da nossa Associação e muito menos
com o espírito que sempre
esteve subjacente à fundação da Associação de Especialistas da Força Aérea
(AEFA).
Os atuais corpos dirigentes em tudo se empenharam para que a coesão fosse possível, que
os laços que nos unem
fossem estreitados e que
prevalecesse o espírito do
especialista onde a solidariedade, a amizade, a
cumplicidade, a tolerância
e a responsabilidade estivessem patentes. Tal desiderato ainda não foi conseguido na sua plenitude,
mas tudo iremos fazer para
que esses objetivos sejam
conseguidos.
Estes fatores negativos
levaram a que a imagem
da AEFA saísse desgastada nos mais diversos fóruns, mas o mais negativo
é que esse primeiro fórum
foi o dos próprios associados que se transformou
num distanciamento que
importa reverter.

A AEFA só poderá ser
aquilo que os associados,
maioritariamente, quiserem
que ela seja.
A vida associativa, a
nível de dirigentes, é feita
com muita carolice, muito
querer e muita determinação. Só assim é possível
mantermos um quadro de
exequibilidade e de operacionalidade sustentáveis.
No nosso plano de trabalho elencamos alguns
objetivos que queremos
concretizar, mas que sem
capital humano será muito difícil. Precisamos de todos, mas precisamos daqueles que tenham ideias,
ideais e vontade de trabalhar em prol dos “Especialistas”.
Temas como: Memórias partilhadas (materiais
e imateriais), Cidadania e
Defesa Nacional, Envelhecimento Ativo, Conteúdos informativos, Entretenimento e Laser, Núcleo
Museológico, Reformulação associativa territorial,
são propostas/objetivos
que queremos operacionalizar e para isso contamos com a ajuda dos associados.
Hoje temos uma rede
de dirigentes, distendida
pelo país e Cabo Verde,
que nos permite vislumbrar com algum êxito uma
coesão social e territorial
que com o empenho e a
responsabilidade desses
dirigentes, que muito têm
dado de si, se transforma-

rá rapidamente num forte
compromisso na solidariedade e no apoio aos mais
debilitados. Estamos a trabalhar seriamente em protocolos que possam ajudar
a mitigar essas situações.
A nossa realidade financeira é mais que depauperada, é deprimente.
Se os nossos associados não contribuírem através do pagamento de cotas seremos incapazes de
manter viva a mais pequena labareda que seja da
nossa Associação. Falamos de € 10,00 anuais que,
se todos cumprirem com
esse pagamento nos poderá facilitar o envio de correspondência com maior
assiduidade, aventurarmo-nos em outros empreendimentos que nos tornem
mais coesos, mais solidários e mais amigos.
O tempo da subsídio
dependência já foi.
Pela nossa parte reorganizamo-nos internamente e recuperamos credibilidade externa.
Falta reorganizarmo-nos externamente e recuperar a credibilidade interna.
Sendo que a Associação é dos sócios a Direção Nacional tudo fará em
prol do engrandecimento
do “Especialista” e se cada
um fizer a sua parte seremos muito maiores.
Paulo Castro
Presidente da
Direcção Nacional
PUB.

A Direcção Nacional da AEFA agradece a total disponibilidade, empenho e profissionalismo demonstrada
pelo Jornal “O Ilhavense”, nas pessoas do seu Director, Torrão Sacramento, e colaborador Pedro Neves.

