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Editorial

Presidente da República visitou o Museu do Ar e cruzou-se com a A.E.F.A. e assinou 

o nosso Livro de Honra

Obrigado, meu General
Por: Paulo Castro

O General Manuel Tei-
xeira Rolo vai cessar fun-
ções como Chefe de Esta-
do Maior da Força Aérea 
no próximo dia 24 do cor-
rente mês de fevereiro.

Nestes três anos de fun-
ções enquanto C.E.M.F.A. 
tivemos a oportunidade 
de trabalhar institucional-
mente por diversas vezes 
no exercício das funções 
para que fomos nomeados 
ou eleitos. A instituciona-
lidade é coisa de respon-
sabilidade. Cada um tem 
a obrigação de defender os 
seus interesses institucio-
nais que por sua vez são 
interesses de grupos ou 
organizações. Ambos es-
tivemos, no caso vertente 
e, salvo a grande distância 
que medeia as instituições 
que lideramos, ao serviço 
da comunidade seja ela 
pequena ou muito gran-
de como é o caso da For-

Sua Excelência o Presi-
dente da República e Co-
mandante Supremo das 
Forças Armadas, Profes-
sor Marcelo Rebelo de 
Sousa, visitou o Museu do 
Ar no passado dia 21 de 
novembro por ocasião do 
seu quinquagésimo ani-
versário. Fez-se acompa-
nhar pelo Ministro da De-
fesa Nacional, pelo Chefe 
do Estado Maior da For-
ça Aérea, pelo Presidente 
da Câmara Municipal de 
Sintra, pelo Presidente da 
União de Freguesias de Al-
margem do Bispo, Pêro Pi-
nheiro e Montelavar e pelo 
Diretor do Museu do Ar, en-
tre outras entidades milita-
res e civis.

No percurso pelo Mu-
seu do Ar, o Senhor Pre-
sidente teve a oportunida-
de de conhecer os vários 
espaços museológicos e 
de assistir a uma apresen-
tação, pelo Sargento-Mor 

ça Aérea Portuguesa. Con-
tudo defender os legítimos 
interesses das “comunida-
des” torna-se muito fácil 
quando os interesses são 
exatamente os mesmos: a 
defesa e dignificação da 
Força Aérea Portuguesa.

Nós, os especialistas, 
não queremos senão ver 
a nossa (sem aspas) Força 
Aérea nos píncaros. Essa 
é exatamente a missão do 
Chefe de Estado Maior da 
Força Aérea, além de ou-
tras bem mais complica-
das.

Ou seja, estivemos 
sempre do mesmo lado na 
legitima defesa das nossas 
responsabilidades e inte-
resses.

Todavia há sempre 
que introspetivar o que foi 
o relacionamento pessoal 
e institucional nestes três 
anos de mandato do Ge-
neral Manuel Teixeira Rolo. 

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 

Muito fria e racionalmente 
para quem lidera uma or-
ganização como a Asso-
ciação de Especialistas da 
Força Aérea, onde pontifi-
cam o simbolismo, os valo-
res, a cultura aeronáutica, 
o culto de grupo, o senti-
mento de pertença e onde 
ainda perdura o sentimento 
intrínseco do especialista, 
dizia, muito fria e racional-
mente o General Manuel 
Teixeira Rolo teve o con-
dão de nos  afagar o ego. 
Sentimos verdadeiramen-
te a forma como ele olhava 
para tudo quanto represen-
ta o ter sido especialista, o 
contributo que demos para 
estabelecer uma imagem 
de compromisso, de mis-
são, de espírito de querer 
e de disponibilidade que 
sempre entregámos à For-
ça Aérea Portuguesa. Uma 
vez especialista, especia-
lista sempre.

participaram os Voluntá-
rios da Associação de Es-
pecialistas da Força Aérea 
que habitualmente colabo-
ram com o Museu do Ar.

Presentes no evento, 
os voluntários da AEFA no 

Enquanto responsável 
pela Associação de Espe-
cialistas da Força Aérea o 
General Manuel Teixeira 
Rolo foi o décimo primei-
ro Chefe de Estado Maior 
da Força Aérea com quem 
tive o grato e sublime pra-
zer de trabalhar.

Recordo-me, logo em 
1977, do General José 
Lemos Ferreira. O Gene-
ral Brochado Miranda, em 
1983. O General Concei-
ção e Silva, em 1988. O 
General Mendes Dias, em 
1991. O General Aleixo 
Corbal, em 1995. O Gene-
ral Alvarenga Sousa San-
tos, em 1998. O Gene-
ral Vaz Afonso, em 2000. 
O General Taveira Mar-
tins, em 2003. O General 
Araújo Pinheiro, em 2006. 
O General José Pinheiro, 
em 2011. E todos, rigoro-
samente todos, foram ami-
gos e mesmo muito ami-

Museu do Ar tiverem opor-
tunidade de trocar algu-
mas palavras e de receber 
a atenção por parte do Se-
nhor Presidente da Repú-
blica que se chegou a refe-
rir aos “nossos veteranos” 

gos da nossa Associação. 
Todos eles deram o seu 
cunho para nos ajudar a 
fazer uma A.E.F.A. melhor.

Preocupa-me o número 
de “Chefes” que já conhe-
ci. Não pela qualidade, an-
tes pela quantidade ou se 
preferirem excesso de lon-
gevidade.

Há, porém, momentos 
mais marcantes, produto 
eventualmente de maior 
ou menor emocionalida-
de, mas não posso deixar 
de assinalar o empenho, a 
dignidade e a celebração 
que o General Manuel Tei-
xeira Rolo decidiu colocar 
nas comemorações dos 
quarenta anos da nossa 
Associação.

Foi gratificante ver que 
alguém apreendia que a 
Associação de Especialis-
tas tinha um determinado 
peso específico, que tinha 
significado, que tinha um 

de forma aberta e familiar 
como “isto é rapaziada do 
meu tempo”. Como é seu 
timbre, o Senhor Presiden-
te da República Professor 
Marcelo Rebelo de Sousa 
posou para a posteridade 
com o Presidente Adjunto 
Nacional da AEFA, Artur Al-
ves da Silva, os nossos Vo-
luntários,  Francisco Cala-
do, Lucas Silva, Eduardo 
Santos, Nélson de Almeida 
e Arnaldo Sousa e com o 
Chefe do Estado Maior da 
Força Aérea, General Ma-
nuel Rolo e assinou o Li-
vro de Honra da nossa As-
sociação 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 avan-
çar – àqueles veteranos da 
minha idade que ajudaram, 
também, àquela obra mag-

passado histórico e susten-
tado na dedicação, no va-
lor, no empenho, no sacri-
fício, na solidariedade e na 
cumplicidade de sucessi-
vas gerações de especia-
listas que construíram a 
Força Aérea.

E isso, meu General, 
mexe connosco, agita-nos, 
afaga-nos o ego, deixa-nos 
mais responsáveis e, tam-
bém, mais orgulhosos.

Obrigado, meu Gene-
ral.

nifica que por ali pára.”
Uma honra para os pre-

sentes, para a AEFA, para 
os Especialistas e, porque 
não dizê-lo, um enorme or-
gulho da missão cumprida 
ao longo dos anos.

Continua na página 15.

s Sua Excelência, o Presidente da República, e o C.E.M.F.A. com os nossos 
voluntários

s Mensagem de Sua 
Excelência, o Presiden-
te da República, Prof. 
Marcelo Rebelo de Sou-
sa



4 16 de fevereiro de 2019O Especialista
Convocatória da Assembleia Geral

 

 

 
 

CONVOCATÓRIA  
 

Nos termos do Nº. 1 do Art.º. 14º. dos nossos Estatutos e Regulamento Interno, no uso das 

competências que me são conferidas pelo Artº. 19º convoco a Assembleia Geral da AEFA - 

Associação de Especialistas da Força Aérea para reunir no dia 09 de Março de 2019 pelas 10,30 

horas, na Sede Nacional da Associação, sita à Praça Dr. Francisco Sá Carneiro, 219 1º Dt.º na 

cidade do Porto, com a seguinte: 

 

ORDEM DE TRABALHOS 
   1. Leitura, discussão e aprovação da ata da Assembleia Geral anterior. 

   2. Apresentação, discussão e aprovação do Relatório e contas, bem como do                       

       Parecer do Conselho Fiscal, referente ao exercício do ano de 2018. 

   3. Proclamação de sócio honorário de acordo com proposta da Direção Nacional. 

   4. O nosso futuro associativo. 

   5. Trinta minutos para abordagem e discussão de assuntos de interesse 

       para a nossa Associação,  

 

De acordo com o Nº 2 do Art.º 19º, 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. 

 

Os documentos de suporte, constantes da Ordem de Trabalhos, acima referidos serão 
disponibilizados aos associados na sede nacional, núcleos e através do site oficial da 
A.E.F.A., dez dias antes da realização da Assembleia Geral conforme o determina o Nº 3 
do Art.º 19º do nosso Regulamento Interno. 
 

Porto, 01de Fevereiro de 2019 

 
 
                                                      O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA GERAL 
 

31-12-2018 31-12-2017

 CAIXA

Saldo Incial - 491,05
Receitas - 40.947,50

Despesas - (41.042,01)

Saldo a Transitar - 396,54 491,05
 DEP.ORDEM

Saldo Incial - 14.435,51
Receitas - 23.584,50

Despesas - (22.754,02)

Saldo a Transitar - 15.265,99 15.265,99 14.435,51
DÍV. TERC. A RECEBER

Publicidade do Jornal  - 1.825,00

- 1.825,00 915,00

 EXISTÊNCIAS

Saldo Incial - 4.220,18
Compras - 2.460,00

Cendências - (3.333,00)

Saldo a Transitar - 3.347,18 4.220,18
 IMOBILIZAÇÕES

Anos Anterior - -
Do Ano - -

-
 AMORT.IMOBILIZ. - - -

TOTAL DO ACTIVO 20.834,71 20.061,74

SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO

 DÍVIDAS D.N., A PAGAR
-

Núcleo Porto 1.856,72 1.856,72 1.411,72

 RESULTADOS TRANSITADOS 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

RÚBRICAS
DATAS

ACTIVO

ASSOCIAÇÃO DE ESPECIALISTAS DA F.A.

DIRECÇÃO NACIONAL

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

PUB

2018 2017 2018 2017

CAIXA OUTROS CREDORES

Sede 396,54 491,05

Açores                 30,00 30,00 Credores Diversos - DN 115,00

Alentejo              264,32 181,80

Algarve           1.036,59 565,69 Núcleo Porto 1.856,72 1.411,72
Aveiro                 60,00 460,31 -

Beiras                 55,00                       -

Coimbra           1.121,19 171,69

Leiria                 93,85 209,02

Lisboa           3.168,00 2.579,98

Minho              630,90 424,40

Porto                       -                 57,75

Setúbal           1.386,16 1.036,67

Trás-os-Montes              325,20 300,20

Viseu 105,00 30,00

8.672,75 6.538,56 1.856,72 1.526,72

DEP. ORDEM RESULTADOS

TRANSITADOSSede         15.265,99 14.435,51 Sede 15.813,73 2.836,29
Açores                       -                       - Açores                 30,00                 30,00

Alentejo                       -                       - Alentejo              264,30                       -

Algarve                       -                       - Algarve              853,90             (204,93)

Aveiro           1.729,26 1.559,05 Aveiro           2.529,03             (509,67)

Beiras                       -                       - Beiras                       -                       -

Coimbra                       -           1.000,00 Coimbra           1.293,07                 34,12

Leiria                       -                       - Leiria              473,78             (264,76)

Lisboa                       -                       - Lisboa           2.222,01              924,97

Minho                       -                       - Minho              234,95              154,45

Porto                       -                       - Porto              221,73           1.247,74

Setúbal                       -                       - Setúbal           2.778,03             (901,87)

Trás-os-Montes                       -                       - Trás-os-Montes              330,20               (30,00)

Viseu                       -                       - Viseu              110,00                       -

16.995,25 16.994,56 27.154,73 3.316,34

DÍVIDAS TERC. A RECEBER

Credores Diversos           1.856,72 1.411,72

Publcidade jornal           1.825,00 800,00

Núcleo do Minho                       - 115,00

3.681,72 2.326,72

EXISTÊNCIAS RESULTADOS LIQUIDOS

Sede           3.347,18           4.220,18 Sede           3.164,26         15.813,73

Açores                       -                       - Açores                       -                       -

Alentejo                 82,50                 82,50 Alentejo                 82,52              264,30

Algarve                 83,28                 83,28 Algarve              265,97              853,90

Aveiro

Coimbra

             478,40                       - Aveiro

Coimbra

            (261,37)           2.529,03

Beiras                 75,00                       - Beiras              130,00                       -

Coimbra              155,50              155,50 Coimbra               (16,38)           1.293,07

Leiria              108,00                       - Leiria             (271,93)              473,78

Lisboa

Açores

             991,31              567,00 Lisboa

Açores

          1.937,30           2.222,01

Minho                 25,00                 80,00 Minho              420,95              234,95

Porto              135,00                       - Porto           1.769,99              221,73

Setúbal              175,00 90,00 Setúbal (467,38) 2.778,03

Trás-os-Montes                       -                       - Trás-os-Montes (5,00) 330,20

Viseu                 80,00                 80,00 Viseu 75,00 110,00

5.736,17 5.358,46 6.823,93 27.124,73

IMOBILIZAÇÕES

Sede                       -                       -

Setúbal              749,49 749,49

749,49 749,49

TOTAIS 35.835,38 31.967,79 TOTAIS 35.835,38 31.967,79

ASSOCIAÇÃO DE ESPECIALISTAS DA F.A.

ACTIVO SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
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Celebração à Padroeira da Força 
Aérea, Nossa Senhora do Ar

Cerimónia militar evocativa do fim 
da Grande Guerra

Realizou-se, no dia 15 
de janeiro, pelas 11H00, 
a Missa de Celebração à 
Padroeira da Força Aérea, 
Nossa Senhora do Ar, na 
Igreja da Força Aérea, em 
São Domingos de Benfica.

A Missa, celebrada pelo 
Bispo da Forças Armadas 
e de Segurança, D. Rui Va-
lério, contou presença de 

Decorreu no passa-
do dia 4 de novembro de 
2018 na Avenida da Liber-
dade em Lisboa a cerimó-
nia evocativa do Centená-
rio do Armistício da Grande 
Guerra. Esta cerimónia, 
presidida por Sua Exce-
lência o Presidente da Re-
pública, Professor Marcelo 
Rebelo de Sousa, reuniu 
numa grande parada mili-
tar Antigos Combatentes, 
militares dos 3 ramos das 
Forças Armadas, a Guar-
da Nacional Republicana 
e a Polícia de Segurança 
Pública que assim home-
nagearam a Paz e honra-
ram a memória de todos os 
que serviram e tombaram 
ao serviço de Portugal.

No início da cerimónia, 
Sua Excelência o Presi-
dente da República e Co-
mandante Supremo das 
Forças Armadas, proce-
deu à revista das tropas 
em parada tendo de segui-
da prestado homenagem 
aos 7.492 portugueses 

O Teatro Camões, em 
Lisboa, acolheu o Concer-
to de Ano Novo da Força 
Aérea no dia 10 de janei-
ro. Nesta noite mágica pro-
porcionada pela Banda de 
Música da Força Aérea, 
esteve presente, além do 
Chefe do Estado-Maior da 
Força Aérea (CEMFA), Ge-
neral Manuel Teixeira Rolo, 
o Chefe do Estado-Maior-
-General das Forças Ar-
madas, Almirante Silva Ri-
beiro.

Além deste espetácu-
lo, que juntou a família For-

Sua Excelência o Chefe do 
Estado-Maior da Força Aé-
rea, General Manuel Tei-
xeira Rolo, de oficiais da 
estrutura superior da For-
ça Aérea e de representan-
tes do Estado-Maior Gene-
ral das Forças Armadas, do 
Chefe do Estado-Maior do 
Exército, do Comandante-
-geral da Guarda Nacional 

que tombaram no conflito, 
junto ao Monumento aos 
Combatentes da Grande 
Guerra. Momento de pro-
fundo recolhimento e res-
peito acompanhado pelos 
toques de Silêncio, aos 
Mortos em Combate e de 
Alvorada.

Após esta homenagem, 
o Presidente da Repúbli-
ca proferiu o seu discurso, 
exaltando a dignidade e o 
prestígio das Forças Arma-
das, após o que se deu iní-
cio ao desfile das tropas em 
parada encabeçadas pelos 
grupos de Antigos Comba-
tentes. O desfile com mais 
de 4.500 elementos das 
Forças Armadas, Colégio 
Militar, Pupilos do Exérci-
to, Guarda Nacional Repu-
blicana e Polícia de Segu-
rança Pública foi um dos 
maiores realizados em Por-
tugal nos últimos anos a 

ça Aérea e muitos amigos, 
militares e civis do Ramo 
tinham já estado reunidos 
com o CEMFA no mês de 
dezembro para celebrar o 
Natal.

A Associação de Espe-
cialistas da Força Aérea 

Republicana e do Chefe da 
Casa Militar.

A Associação de Espe-
cialistas da Força Aérea 
esteve presente na cele-
bração a convite de Sua 
Excelência o Chefe de Es-
tado Maior da Força Aérea 
através do Presidente Na-
cional Adjunto Artur Alves 
da Silva.

esta parte, apresentando 
efetivos e meios existentes 
nas diversas forças, acom-
panhados pelas respetivas 
bandas de música e com a 
habitual espetacularidade 
do sobrevoo dos meios aé-
reos e pelo singular desfi-
le das tropas especiais. De 
notar a presença no desfile 
de antigos Guiões das Uni-
dades da Força Aérea ou-
trora existentes no antigo 
Ultramar.

Por convite do Chefe do 
Estado-Maior-General das 
Forças Armadas, Almiran-
te António Silva Ribeiro, e 
do Presidente da Liga dos 
Combatentes, Tenente-
-General Chito Rodrigues, 
a Associação de Especia-
listas da Força Aérea este-
ve representada pelo Vice-
-presidente Nacional João 
Carlos Silva.

esteve presente na cele-
bração a convite de Sua 
Excelência o Chefe de Es-
tado Maior da Força Aérea 
através do Presidente Na-
cional Adjunto Artur Alves 
da Silva.

Concerto de ano novo

Teve lugar no passado 
dia 15 de janeiro de 2019 
a cerimónia do “25º Ani-
versário da Inauguração 
do Monumento aos Com-
batentes do Ultramar”.

A cerimónia que contou 
com a presença do Sr. Mi-
nistro da Defesa, João Go-
mes Cravinho, decorreu no 
Forte do Bom Sucesso, em 

Belém.
A Associação de Es-

pecialistas da Força Aé-
rea, membro da Comissão 
Executiva para a constru-
ção deste Monumento, es-
teve presente na cerimó-
nia a convite do Presidente 
da Liga dos Combatentes 
através do Vice-Presiden-
te, João Carlos Silva.

Um quarto de século 
do Monumento aos 

Combatentes do Ultramar
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Cerimónia Militar Evocativa do 
Fim da Grande Guerra

Abertura do ano letivo 2018/2019 no C. F. M. T. F. A.

Rendição do Comando no A. M. 1

Receção de Natal 

em Alverca
Decorreu no passa-

do dia 4 de novembro de 
2018 na Avenida da Liber-
dade em Lisboa a cerimó-
nia evocativa do Centená-
rio do Armistício da Grande 
Guerra. Esta cerimónia, 
presidida por Sua Exce-
lência o Presidente da Re-
pública, Professor Marcelo 
Rebelo de Sousa, reuniu 
numa grande parada mili-
tar Antigos Combatentes, 
militares dos 3 ramos das 
Forças Armadas, a Guar-
da Nacional Republicana 
e a Polícia de Segurança 
Pública que assim home-
nagearam a Paz e honra-
ram a memória de todos os 
que serviram e tombaram 
ao serviço de Portugal.

No início da cerimónia, 
Sua Excelência o Presi-
dente da República e Co-
mandante Supremo das 
Forças Armadas proce-
deu à revista das tropas 
em parada tendo de segui-
da prestado homenagem 
aos 7.492 portugueses 
que tombaram no conflito, 
junto ao Monumento aos 
Combatentes da Grande 
Guerra. Momento de pro-
fundo recolhimento e res-
peito acompanhado pelos 

Decorreu no passa-
do dia 19 de dezembro de 
2018 a Cerimónia Solene 
de Abertura do Ano letivo 
2018 / 2019 no Centro de 
Formação Militar e Técnica 
da Força Aérea. 

A Associação de Espe-
cialistas da Força Aérea 
esteve presente, represen-
tada pelo Presidente Na-
cional Adjunto, Artur Alves 
da Silva, e os Vice-presi-
dentes Nacionais, Ana 

Realizou-se no passa-
do dia 11 de outubro a ren-
dição do Comando no Ae-
ródromo de Manobra Nº 1, 
em Maceda, Ovar.

Em cerimónia presidida 
por Sua Excelência o Che-
fe de Estado Maior da For-
ça Aérea, General Manuel 
Teixeira Rolo, cessou fun-
ções o Coronel Navegador 
Carlos Páscoa e sucedeu-
-lhe o Tenente Coronel PI-

A convite de Sua Exce-
lência o Chefe de Estado 
Maior da Força Aérea, Ge-
neral Manuel Teixeira Rolo, 
a Associação de Especia-
listas da Força Aérea fez-
-se representar através do 
Presidente Nacional Adjun-
to, Artur Alves da Silva, na 
receção de Natal que de-
correu no passado dia 12 
de dezembro no Depósito 

toques de Silêncio, aos 
Mortos em Combate e de 
Alvorada.

Após esta homenagem, 
o Presidente da Repúbli-
ca proferiu o seu discurso, 
exaltando a dignidade e o 
prestígio das Forças Arma-
das, após o que se deu iní-
cio ao desfile das tropas em 
parada encabeçadas pelos 
grupos de Antigos Comba-
tentes. O desfile com mais 
de 4.500 elementos das 
Forças Armadas, Colégio 
Militar, Pupilos do Exérci-

Paula Gomes e João Car-
los Silva que procederam 
à entrega do Prémio Asso-
ciação de Especialistas da 
Força Aérea aos alunos fi-
nalistas melhor classifica-
dos dos CFP/RC de cada 
área de formação:

- Área de Manutenção - 
2CAB/MMT/140608-G Fili-
pe Sousa 

- Área de Operações - 

LAV Tenente Coronel José 
Alberto da Silva Nogueira.

Após a rendição do Co-
mando teve lugar uma visi-
ta ao Pólo do Museu do Ar 
onde foi descerrada uma 
placa comemorativa dos 
cinquenta anos do Museu 
do Ar.

Ao Coronel Carlos Pás-
coa a Associação de Es-
pecialistas da Força Aérea 
agradece toda a atenção e 

Geral de Material da Força 
Aérea, em Alverca.

A Direção Nacional da 
Associação de Especialis-
tas 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.

to, Guarda Nacional Repu-
blicana e Polícia de Segu-
rança Pública foi um dos 
maiores realizados em 
Portugal nos últimos anos 
a esta parte, apresentan-
do efetivos e meios exis-
tentes nas diversas forças, 
acompanhados pelas res-
petivas bandas de músi-
ca e com a habitual espe-
tacularidade do sobrevoo 
dos meios aéreos e pelo 
singular desfile das tropas 
especiais. De notar a pre-
sença no desfile de antigos 

2CAB/OPCOM/140616-H 
Ricardo Mateus 

- Área de Apoio - 2CAB/
SAS/140651-F Rui Custó-
dio 

Finalizada a cerimónia 
e antes de se passar ao 
Porto de Honra foi tempo 
de visitar a exposição com 
os vários trabalhos práti-
cos de fim de curso CFS/
QP 2017/2018 revelado-
res do empenho e enge-
nho dos jovens militares.

disponibilidade para con-
nosco desejando os me-
lhores sucessos pessoais 
e profissionais.

Ao Tenente Coronel 
José Nogueira fazemos vo-
tos dos maiores sucessos 
nos novos desafios que ad-
virão, assim como estamos 
certos de poder continuar a 
excelente colaboração que 
tem existido entre a AEFA 
e o A. M. 1.

Guiões das Unidades da 
Força Aérea outrora exis-
tentes no antigo Ultramar. 
Por convite do Chefe do 
Estado-Maior-General das 
Forças Armadas, Almiran-
te António Silva Ribeiro, e 
do Presidente da Liga dos 
Combatentes, Tenente-
-General Chito Rodrigues, 
a Associação de Especia-
listas da Força Aérea este-
ve representada pelo Vice-
-presidente Nacional João 
Carlos Silva.
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Estruturas e Voluntários reunidos na Ota
Reuniram-se no pas-

sado dia 2 de janeiro, no 
CFMTFA, na Ota, todos 
os Núcleos da Associação 
(menos Açores, Cabo Ver-
de e Guiné), assim como a 
Mesa a Assembleia Geral e 
o Conselho Fiscal para tra-
balhar sobre o que irá ser 
o nosso próximo encontro 
anual nacional a realizar 
no próximo dia 30 de mar-
ço na Base Aérea N. 6, no 
Montijo.

O programa de trabalho 
constava:

11h00 – XLII Almoço 
Anual Nacional (Alves da 

Silva e Mário Aguiar)
11h30 – Abordagem 

institucional (Paulo Castro)
12h00 – Marketing (Jor-

ge Couto)
12h30 – O futuro asso-

ciativo (César Oliveira)
13h00 – Almoço
15h00 – Homenagem 

aos Voluntários.
15h30 – Debate.
16h30 – Encerramento
Tratou-se de um dia 

bastante produtivo onde 
foram colocadas em pers-
petiva as diferentes ver-
tentes, não só do encon-
tro Nacional, como também 

do dia-a-dia da nossa As-
sociação.

A Direção Nacional 
aproveitou o ensejo para 
homenagear os nossos 
associados que esponta-
neamente dão a cara pela 
nossa Associação com Vo-
luntários no Museu do Ar.

Recorde-se os nomes 

dos homenageados: Artur 
Alves da Silva, João Carlos 
Silva, Jorge Couto, Sebas-
tião Reis, José Júlio Luvas 
da Silva, José Aníbal Lima 
Oliveira, Luís Corte Real, 
Nelson Almeida, Eduardo 
Santos, Orlando Fernan-
des, José Freitas, Fran-
cisco Calado, Aníbal Luís, 

Arnaldo Sousa, José Mon-
teiro e José António Lou-
reiro.

A todos a Direção Na-
cional reitera o mais rele-
vante apreço pela dedica-
ção e disponibilidade pelo 
trabalho desenvolvido e 
pela conservação do espí-
rito do Especialista.

Apresentação do livro Rostos 
de Missão / Alma no servir

Teve lugar no passa-
do dia 20 de novembro, 
na Messe da Força Aérea, 
em Monsanto, a apresenta-
ção do livro Rostos de Mis-
são – Alma no Servir, numa 
edição do Estado Maior da 
Força Aérea.

Trata-se de um livro 
com depoimentos de di-
versos militares e um vas-
to conjunto de fotografias 
de excelente qualidade 
que recordam as diferen-
tes missões da Força Aé-
rea Portuguesa, assim 
como o conjunto de espe-
cialidades ( rostos ) que 
contribuem para o suces-
so da Missão.

A convite de Sua Exce-
lência o Chefe de Estado 
Maior da Força Aérea a As-
sociação de Especialistas 
da Força Aérea fez-se re-
presentar pelo Presidente 
Nacional Adjunto, Artur Al-
ves da Silva.

PUB
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Decorreu no passado 
sábado, dia 15 de dezem-
bro, o tradicional almoço de 
Natal do Núcleo de Setúbal 
da Associação de Especia-
listas da Força Aérea.

Cerca de trinta associa-
dos reuniram-se no “Clube 
de Especialistas”, a sede 
deste núcleo, e iniciaram a 
atividade com um mosca-
tel, bebida típica da região, 
enquanto se iam alinhado 
as ideias e preparando 
para o almoço, cuja emen-
ta era constituída pelo belo 
bacalhau cozido.

Realizou-se no dia 31 
de outubro a rendição do 
Comando da Base Aérea 
nº 6 (B. A. 6), no Monti-
jo. Na cerimónia, presi-
dida pelo Chefe do Esta-
do-Maior da Força Aérea 
(CEMFA), General Manuel 
Teixeira Rolo, o Coronel 
Gomes Graça assumiu o 
Comando da BA 6, subs-
tituindo o Coronel Hélder 
Rebelo que ocupava o car-
go desde outubro de 2016.

A Associação de Espe-
cialistas da Força Aérea 

Decorreu no passado 
dia 24 de novembro a elei-
ção para os corpos dirigen-
tes do Núcleo do Alentejo 
da Associação de Especia-
listas da Força Aérea.

A assembleia geral lo-
cal decorreu na sala do 
restaurante A Fragata, em 
Évora, e foi dirigida pelo 
Presidente Adjunto Nacio-
nal, Artur Alves da Silva, 
contando com a presença 
do Presidente Nacional, 
Paulo Castro, e do Vice-
-Presidente para a região 
Alentejo, Manuel Gonçal-
ves estando presentes cer-
ca de três dezenas de só-
cios que elegeram para um 
novo mandato a seguinte 
equipa:

- José Rojão, Presiden-
te

- Luís Martins, Secre-
tário

- Manuel Serrano, Te-
soureiro

Após a tomada de pos-
se dos recém-eleitos diri-
gentes do Núcleo, foi dado 
início ao almoço convívio 
que, além dos dirigentes 
atrás mencionados e dos 
sócios locais sendo alguns 
acompanhados pelas res-

A Associação de Espe-
cialistas da Força Aérea, 
através do seu Núcleo do 
Alentejo, marcou presença 
na Base Aérea nº 11, em 
Beja, por ocasião do pro-
grama de Bases Abertas.

O Núcleo do Alente-
jo dinamizou e liderou 
esta presença, através do 
seu Presidente José Ro-
jão, que contou com a vi-
sita de vários Especialis-
tas vindos de diferentes 
zonas, de Beja (Distrito), 
Évora, Setúbal, Almada e 
Lisboa e que fizeram ques-
tão 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 representa-
da pelos Vice-Presidentes 
Nacionais, Jorge Couto e 
João Carlos Silva.

Teve lugar no passa-
do dia vinte e nove de ou-
tubro a Assembleia Geral 
Local do Núcleo de Setú-
bal da nossa Associação e 
que tinha como ponto úni-
co da ordem de trabalhos a 
eleição dos corpos dirigen-
tes do Núcleo para o biénio 
2018/2020.

Presente a sufrágio 
a lista presidida por Joa-
quim Condeço e que tem 
como secretário, Américo 
Paixão Francisco, tesou-
reiro: Herculano Caetano 
Martins da Silva. A lista ob-
teve doze votos favoráveis 
e um branco. Presidiu à ce-
rimónia o Presidente da Di-
reção Nacional, Paulo Cas-
tro, mais o Vice-presidente 
Nacional, Manuel Gonçal-
ves.

A novel Direção com-
prometeu-se a dar um novo 
incremento ao Núcleo pro-
movendo ações de cariz 
diverso que possam fazer 
atrair novos associados.

De salientar a presença 

Como sempre, o al-
moço decorreu muito bem 
onde não faltaram as eter-
nas “estórias” outrora vivi-
das.

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 mui-
ta saúde e bons voos para 
a nossa Associação.

esteve representada pelo 
seu Núcleo de Setúbal 
através do respetivo Se-
cretário da Direção, Amé-
rico Paixão.

Ao Coronel Hélder Re-
belo a Associação de Es-
pecialistas da Força Aérea 
agradece toda a atenção e 
disponibilidade para con-
nosco desejando os me-
lhores sucessos pessoais 
e profissionais.

Ao Coronel Gomes 
Graça fazemos votos dos 
maiores sucessos nos no-

petivas Senhoras, contou 
também com a presença 
do Presidente do Núcleo 
de Setúbal , Joaquim Con-
deço e do Secretário Amé-
rico Paixão, do Presidente 
do Núcleo do Algarve, Al-
demiro Pires, de diversos 
sócios de outros Núcleos 
e ainda dos Vice-Presiden-
tes Nacionais Jorge Couto 
(Lisboa), António Alves (Al-
garve) e João Carlos Silva. 

Como é apanágio dos 
Especialistas, o almoço de-
correu muito bem e de for-

“Na esperança de que 
para o próximo ano volta-
remos a mais um Dia da 
Base Aberta de Beja, pe-
las 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 For-
ça Aérea Portuguesa por 
nos continuar a acarinhar.”, 
conforme sublinhou o Pre-
sidente José Rojão.

Parabéns ao Núcleo do 
Alentejo por mais esta pre-
sença e representação em 
prol dos seus associados e 
da dignificação da AEFA.

de diversos dirigentes na-
cionais tais como: o Pre-
sidente 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 empossa-
da, a Direção Nacional faz 
votos de um trabalho profí-
cuo em prol dos nossos as-
sociados e do espírito que 
a nossa Associação repre-
senta.

Naturalmente que, de-
pois de cumpridas as for-
malidades, houve lugar a 
um repasto sob o alto co-
mando do nosso camarada 
Herculano Silva que mere-
ceu, por parte de todos os 
convivas, um forte sinal de 
aprovação.

Depois vieram a “estó-
rias” que só nós conhece-
mos.

Almoço de Natal do Núcleo de Setúbal

Rendição do Comando na Base Aérea Nº 6

Eleição e almoço convívio do Núcleo do 

Alentejo

Núcleo de Setúbal com 
nova Direção

vos desafios que advirão, 
assim como estamos cer-
tos de poder continuar a 

ma muito animada onde 
além do desfilar das me-
mórias de tempos passa-
dos na nossa Força Aérea 
Portuguesa ainda houve 
ocasião para parabenizar 
o Presidente do Núcleo de 
Setúbal, Joaquim Condeço 
e Esposa pelo seu aniver-
sário de casamento, ten-
do o Núcleo do Alentejo 
oferecido uma lembrança 
comemorativa da ocasião. 
Para fechar o evento, nada 
como umas belas cantorias 
para alegrar a alma.

excelente colaboração que 
tem existido entre a AEFA 
e a BA 6.

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 agradecimen-
tos também ao restaurante 
A Fragata pela eficiência, 
qualidade e amizade com 
que nos receberam.

A Direção Nacional de-
seja as maiores felicidades 
ao Núcleo do Alentejo.

O Núcleo do Alentejo da 
AEFA na Base Aérea Nº11 
Aberta
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Almoço de Natal dos sócios do Núcleo do Alentejo em Elvas

Núcleo de Viseu da AEFA inaugura Exposição “Aviões com História”

Almoço de Natal do Núcleo de Coimbra

Decorreu no passado 
dia 6 de dezembro um al-
moço promovido pelos só-
cios da AEFA residentes 
em Elvas para, com os 
seus familiares, comemo-
rarem esta quadra Natalí-
cia.

Foi com redobrado 
agrado que aceitei o seu 
convite e tomei lugar na 
mesa familiar destes nos-
sos associados e que, den-
tro do mesmo espírito que 
aprendemos há décadas, 
partilhámos este repas-
to servido no Restauran-
te “Adega Regional” em 
Elvas. Os nossos para-
béns ao excelente serviço 
prestado. Bom atendimen-
to e excelente confeção e 
acompanhamentos.

Tomou a cabeceira da 

Tal como previamente 
anunciado, foi inaugurada 
no passado dia 24 de no-
vembro, no Museu Munici-
pal de Vouzela, a exposi-
ção “Aviões com história” 
numa iniciativa do Núcleo 
de Viseu da Associação de 
Especialistas da Força Aé-
rea em colaboração com a 
Câmara Municipal de Vou-
zela. Nesta exposição pu-
deram ser vistas 39 seri-
grafias de autoria do nosso 
camarada Especialista An-
tónio Six, bem como diver-
sos instrumentos de bordo, 
cadeira de ejeção “Martin-

Realizou-se no passa-
do dia 1 de dezembro o 
agendado almoço de Na-
tal do Núcleo de Coimbra 
da Associação de Especia-
listas da Força Aérea, num 
conhecido restaurante da 
periferia.

Contou com a expressi-
va presença de 64 sócios, 
já incluindo as respetivas 
esposas de alguns, dando 
ao encontro um inestimável 
ambiente de grande con-
fraternização.

Iniciou-se com a já ha-
bitual Assembleia, onde o 
nosso presidente começou 
por agradecer a presença 
de todos.

Foram passadas em re-
vista as atividades do Nú-
cleo, do ano que agora 
termina. Concluindo que 
todas foram realizadas 
com grande sucesso, ex-
cluindo a viagem aos Aço-
res, que não se realizou 
por fraca adesão dos as-

mesa o sócio recém-no-
meado para o nosso Gru-
po de Trabalho, Fernando 
Pedras, e teve a auxiliá-lo 
nesta jornada os sócios 
Isolino, Bráulio, Brazão, 
Demétrio, Mata e Rojão, 
muito bem acompanhados 
de seus cônjuges.

Quis o anfitrião Fernan-
do Pedras presentear as 
senhoras com um brinde 
para enfeite dos seus Pi-
nheirinhos de Natal.

Não faltou também o 
bolo Encharcado e o res-
petivo “tchim-tchim” à saú-
de dos presentes e dos au-
sentes.

Ficou a vontade de se 
repetirem outros convívios 
nas mais variadíssimas 
zonas deste vasto e belo 
Alentejo para que, para 

-Baker” que equipou a ae-
ronave FIAT G-91, equipa-
mentos de voo, etc.

Todo este material ex-
posto faz parte do acervo 
do “Museu ZÉ ESPECIAL”.

Estiveram presentes o 
Brigadeiro-General Piloto 
Aviador Palma Figueire-
do em representação do 
Chefe de Estado Maior da 
Força Aérea Portuguesa, o 
Comandante da Base Aé-
rea Nº 5, Monte Real, Co-
ronel Piloto Aviador João 
Gonçalves, o Capelão Ad-
junto da Força Aérea Por-

sociados.
Para o ano, a Dire-

ção propôs-se realizar os 
já habituais eventos anu-
ais, havendo ainda outros 
possíveis que, a realizar-
-se, darão conhecimento 
aos sócios.

O nosso tesoureiro Ma-
nuel Miranda também deu 
conhecimento, fazendo 
circular pelos presentes, 
o relatório de contas 2018 
para sua apreciação, sen-
do aprovado por todos.

Foi ainda proposto pelo 
associado João Cortesão, 
um voto de louvor à Dire-
ção pelo trabalho realiza-
do, sendo aprovado por 
maioria e aclamação.

A Direção ainda pre-
senteou, como brinde de 
Natal, todos os sócios pre-
sentes com uma quentinha 
“parka” azul com o logoti-
po do Núcleo de Coimbra.

Seguiu-se de seguida o 
já habitual almoço de Na-

além do convívio entre as 
velhas glórias da FAP, se 
possa dinamizar também a 
nossa Associação e a cau-
sa aeronáutica.

A nossa A.E.F.A. está 
de perfeitíssima saúde e a 
crescer.

Foi com estas palavras 
que o Presidente do Nú-
cleo do Alentejo da Asso-
ciação de Especialistas da 
Força Aérea, José Rojão, 
nos comunicou este belís-
simo evento, dinamizando 
e juntando os sócios es-
palhados geograficamente 
por esta magnífica região 
de Portugal, o Alentejo.

A Direção Nacional en-
via os parabéns aos orga-
nizadores e a todos os pre-
sentes por esta excelente 
iniciativa.

tuguesa, Coronel Joaquim 
Martins, Tenente-General 
Piloto Aviador Alfredo Cruz, 
Tenente-General Piloto 
Aviador Fernando Rocha, 
estes dois aposentados, 
o Presidente da Câma-
ra Municipal de Vouzela 
Eng. Rui Ladeira, a Vere-
adora da Câmara Munici-
pal de Vouzela Dr.ª. Carla 
Maia, Diretora do Museu, 
Dr.ª. Teresa Tavares, e, 
pela Direção Nacional da 
A.E.F.A. o Vice-Presiden-
te Manuel Teixeira Gomes, 
o Presidente do Núcleo de 
Coimbra da A.E.F.A., José 

tal, onde todos convivemos 
alegremente degustando 
uma excelente refeição.

Ainda houve a oportuni-
dade de cantarmos os “pa-
rabéns a você” ao nosso 
companheiro Armando Se-
guro que festejava o seu 
aniversário, partilhando 
connosco um bolo com o 
respectivo espumante.

Lamentamos sempre a 
ausência de todos aque-
les que não puderam es-
tar connosco nesta festa, 
mas, ficará para a próxima.

O “espírito Especialis-
ta” com o “espírito de Na-
tal” que agora vivemos, 
foram a simbiose perfeita 
para que tudo fosse um su-
cesso.

Mais uma vez os pa-
rabéns para a Direção do 
Núcleo de Coimbra , que 
muito tem trabalhado, para 
juntar cada vez mais a fa-
mília Especialista disper-
sa, não se poupando a es-

forços.
Foram estas as pala-

vras do sócio Augusto Fer-
reira e que, acompanhadas 
das respetivas fotografias, 
descrevem plenamente 
mais um dia bem passa-
do e organizado pelo Nú-

cleo de Coimbra da AEFA. 
A Direção Nacional esteve 
presente através do Pre-
sidente Adjunto Nacional, 
Artur Alves da Silva e do 
Vice-presidente para a Re-
gião Centro, Felizardo Ban-
deira.

Parabéns aos dirigen-
tes do Núcleo de Coimbra 
por mais este evento pro-
porcionado aos seus as-
sociados que por sua vez 
também estão

Andrade, e o Secretário do 
mesmo Núcleo, Jovino da 
Chão, bem como represen-
tantes de outros Núcleos 

da A.E.F.A. e público local.
Parabéns ao Núcleo de 

Viseu pela excelente inicia-
tiva quer para a população 

local quer para os sócios 
da A.E.F.A. desta região 
do País. 
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Viana do Castelo
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Convívio da Rauliana, no Minho, repete o êxito

Magusto convívio em Trás-

os-Montes

A Base Aérea N.º 6, 65 Anos 

de memórias (1953/2018)

Realizou-se no pas-
sado dia seis de outubro 
mais um encontro convívio 
do Núcleo do Minho que, 
uma vez mais, decorreu na 
Quinta Palácio da Raulia-
na, em Ribeirão, Trofa.

Com vem sendo hábito 
reuniram-se mais de oito 
dezenas de convivas que 
não deram por mal entre-
gue a tarde e noite passa-
da neste convívio promovi-
do pelo Núcleo do Minho.

Num salão digno de 
uma grande festividade os 
presentes puderam deli-
ciar-se com um excelente 
almoço, servido sem sofre-

Realizou-se no Clube 
de Oficiais da Base Aérea 
N.º 6, no Montijo, no dia 17 
janeiro, a sessão de lança-
mento da obra “Base Aé-
rea N.º 6, 65 anos de me-
mórias, 1953-2018”, da 
autoria do Capitão Polí-
cia Aérea Pedro Gonçal-
ves Ventura e editora “By 
The Book”.

A cerimónia de lança-
mento foi presidida por Sua 
Excelência O Chefe do Es-
tado-Maior da Força Aérea, 
General Manuel Teixeira 
Rolo, e a apresentação da 
obra ficou a cargo do anti-
go Comandante da Base 
Aérea N.º 6 (BA6), Coro-
nel Hélder Rebelo.

Com nota prévia do 

Realizou-se no passa-
do dia 3 de novembro o ha-
bitual convívio com magus-
to 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 Mon-
te Farinha.

Antes de se avançar 
para o repasto houve tem-
po para uma visita ao jar-
dim municipal, um belo 
equipamento que leva os 
forasteiros a esquecerem 
o betão das nossas vidas 
e que foi guiada pelo nosso 
sócio e residente local José 
Manuel Moura que enqua-
drou a história de Mondim 
de Basto.

Quase quatro dezenas 
de convivas tomaram lugar 
no restaurante das piscinas 
municipais para um lauto 
almoço servido divinalmen-
te e particularmente bem 
regado.

Num ambiente aprazí-
vel e de fervorosa camara-
dagem marcaram presen-
ça associados de outros 
pontos do país, como Lis-
boa, Minho e Porto que en-
tre garfadas iam recordan-
do os bons velhos tempos 
ao serviço da Força Aérea 
Portuguesa.

A encerrar usou da 
palavra o Presidente do 
Núcleo de Trás-os-Mon-
tes, Francisco Tunes, que 
agradeceu as presenças 
e o apoio dado pelo asso-
ciado José Manuel Moura 
na organização do evento. 
Seguiu-se-lhe o Presidente 
da Direção Nacional, Pau-
lo Castro; que igualmente 
agradeceu as presenças, 
a hospitalidade e teceu al-
guns considerandos so-
bre a vida da nossa Asso-

guidão, e uma sessão de 
variedades que abrilhan-
taram a tarde e se prolon-
gou noite dentro fechando 
com o já célebre caldo ver-
de sendo este antecedido 
pelo baile.

O Vice-presidente Ma-
nuel Teixeira Gomes repre-
sentou a Direção Nacional 
neste evento tão popular 
para os nossos associados 
minhotos e não só.

Usou da palavra o Pre-
sidente Fernando Loureiro 
que apelou aos associados 
a uma maior participação 
nos eventos locais e nacio-
nais e agradeceu a colabo-

Doutor Jorge Sampaio, 
esta obra, ao longo das 
suas 320 páginas, preten-
de homenagear os homens 
e mulheres que serviram e 
servem a Força Aérea na 
BA6, honrando todos os 
dias a missão a que está 
acometida e a sua histó-
ria que remonta à Aviação 
Naval.

Este livro não se assu-
me como uma obra que re-
trata, somente, alguns dos 
momentos que marcaram a 
história da BA6, mas tam-
bém aqueles que direta ou 
indiretamente contribuíram 
para a história da Força Aé-
rea, ao longo de mais de 
seis década de existência, 
procurando preservar na 

ração da restante Direção 
do Núcleo, constituída pelo 
António Garrido e Rui Sá.

Durante a tarde houve 
ainda tempo para a habitu-
al chamada por anos, uma 
tradição que se continua a 
cumprir e, como sempre, a 
habitual cavaqueira sobre 
os bons velhos anos pas-
sados na Força Aérea Por-
tuguesa.

Parabéns ao Núcleo do 
Minho e parabéns a todos 
quantos participaram já 
que essa presença justifi-
ca a razão do nosso traba-
lho e do nosso empenho.

memória os principais fei-
tos realizados, com Força 
e Grandeza de Ânimo.

A Associação de Es-
pecialistas da Força Aé-
rea esteve representada 
através do Presidente do 
seu Núcleo de Setúbal, Jo-
aquim Condeço Marques.

ciação. A direção Nacional 
fez-se representar no con-
vívio, além do Presidente 
Nacional, pelos Vice-pre-
sidentes Manuel Barbosa 
e Manuel Teixeira Gomes.

Encerrada a primei-
ra parte os participantes 
deslocaram-se para a re-
sidência do José Manuel 

Moura onde, castanhas, vi-
nho verde e caldo verde fez 
com o convívio durasse até 
às tantas.

Está de parabéns o Nú-
cleo de Trás-os-Montes por 
mais esta iniciativa e so-
bretudo pela hospitalida-
de e amizade incorporada 
neste excelente convívio.
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Assembleia Geral e Jantar de Natal no Núcleo do Porto

O São Martinho no Núcleo de Setúbal da AEFA

Realizou-se no passa-
do dia 14 de novembro, no 
Restaurante Transmonta-
no, em Vila Nova de Gaia, 
a Assembleia Geral Local 
para a eleição da Direção 
do Núcleo do Porto confor-
me convocatória de 12 de 
novembro passado.

Iniciada a Assembleia 
de acordo com os princí-
pios regulamentares cons-
tatou-se a ausência de lista 
candidata. 

Por proposta de diver-
sos associados a Assem-
bleia Geral Local foi sus-

pensa para ser retomada 
no próximo dia 18 de janei-
ro, pelas 18h00, na sede 
nacional sita à Praça Dr. 
Francisco Sá Carneiro, 219 
1º Dtº. na cidade de Porto.

Entretanto surgiram ga-
rantias por parte do Presi-
dente cessante, Fernando 
Barbosa, de que será pos-
sível existir uma candida-
tura no dia 18 de janeiro.

Na ausência de ou-
tros assuntos relevantes a 
abordar a assembleia di-
rigiu-se para o espaço de 
restaurante onde a mais de 

meia centena de associa-
dos deu aso ao seu espírito 
natalício num salutar con-
vívio em modo especialis-
ta onde a posta mirandesa 
foi soberana e bem regada.

Como sempre neste 
tipo de eventos faltaram 
uns, mas apareceram ou-
tros o que em nada altera 
o espírito de comunhão e 
solidariedade que se veri-
ficou naquela mesa.

No uso da palavra o 
Presidente Nacional, Paulo 
Castro, fez o estado da arte 
da nossa Associação, as- sim como os elevados pa-

tamares que a nossa Asso-
ciação se alcandorou num 
magnifico trabalho que en-
volve muita gente disponí-
vel, 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 Portu-
guesa e que – diga-se – 
nos é retribuída.

Uma das preocupações 
que o Presidente Nacional 
aflorou foi a da falta de re-
novação etária da nossa 
Associação. E, para pro-
var isso mesmo procedeu 
a uma chamada por anos 
de incorporação. O primei-

ro era de 1952 e os dois 
últimos de 1981. Esclare-
cidos.

A festa prosseguiu não 
sem que antes fossem es-
boçados uns ligeiros “fadu-
chos” muito ao estilo Espe-
cialista.

Todos partiram para o 
seu Natal com a promessa 
de que para o ano lá esta-
remos e que todos irão ao 
Montijo no dia 30 de mar-
ço de 2019.

E na data aprazada foi 
eleito o Núcleo do Porto

No passado dia 18 de 
janeiro foi retomada a As-
sembleia Geral Local que 
elegeu a nova Direção do 
Núcleo do Porto que foi 
eleito por unanimidade e 

aclamação.
Os destinos do Núcleo 

estão entregues aos se-
guintes associados:

Presidente:  Fernan-
do Augusto Guedes da 
Silva Barbosa Sócio nº 
13

Secretário:  José Ma-
ria Meireles Antunes   
 Sócio nº 145

Tesoureiro:  José Lú-
cio Rodrigues Brandão  
 Sócio nº 241   

À novel Direção do Nú-
cleo do Porto a Direção Na-
cional deseja a maior sor-
te no seu trabalho em prol 
dos valores da nossa As-
sociação.

Decorreu no passado 
Sábado, dia 10 de novem-
bro, a comemoração do 
São Martinho no Núcleo 
de Setúbal da Associação 
de Especialistas da For-
ça Aérea. Este foi o mote 
para que 42 sócios e mais 
alguns familiares respon-

dessem presente ao con-
vite e rumassem à sede 
para mais um dia de salu-
tar convívio.

A pouco e pouco se fo-
ram juntando no “Clube 
de Especialistas”, pondo 
a conversa e as saudades 

em dia. 
Este ano foi possível 

cumprir a tradição da Sar-
dinha Escorchada, refor-
çadas com Febras e En-
tremeada e bem regadas 
com, a bem típica desta 
época, Água Pé, sendo 
uma das três qualidades 
servidas de João Vida, só-
cio da AEFA e sócio da em-
presa Venâncio da Costa 
Lima. Esta empresa é so-
bejamente conhecida na 
região, tendo um Mosca-
tel de sua produção sido 
classificado como o melhor 
do mundo. 

Após o prato principal, 

os “assadores” continu-
aram de serviço e foram 
fazendo chegar as casta-
nhas assadas, seguindo-

-se os cafés e o habitual 
“desengordurante”, fazen-
do o agrado dos presentes.

A Direção Nacional es-

teve representada pelo Vi-
ce-presidente Jorge Couto 
e o Núcleo do Alentejo pelo 
seu Presidente José Ro-
jão que gentilmente ofere-
ceu um prato pintado com 
o emblema do seu Núcleo 
ao Núcleo de Setúbal.

As conversas e as me-
mórias foram sendo des-
fiadas 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 Es-
pecialistas e parabéns tam-
bém aos sócios e familia-
res que responderam em 
força a mais esta chamada.
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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 As-
sociação de Especialistas 
da Força Aérea. Os traba-
lhos foram dirigidos pelo 
Presidente Adjunto Nacio-
nal da AEFA, Artur Alves da 
Silva, e com 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 vo-

tantes, onde se encontra-
vam o Vice-presidente da 
Mesa da Assembleia Ge-
ral da AEFA, Américo Silva 
Dias, e o Vogal do Conse-
lho Fiscal da AEFA, Orlan-
do Fernandes.

A única lista composta 
pelos dirigentes cessantes 
foi eleita com 72 votos a fa-
vor e um voto nulo, ficando 
assim a direção do núcleo 
composta pelos seguintes 
elementos:

- José Sousa – Presi-
dente

- José Barreiros – Se-
cretário

- Manuel Faustino – Te-

soureiro
A assembleia decorreu 

de forma tranquila, com a 
devida atenção de todos 
os presentes ao processo 
formal respeitante aos tra-
balhos da mesma, nome-
adamente a abertura dos 
trabalhos, a eleição o ato 
de tomada de posse dos 
dirigentes eleitos e a leitura 
da respetiva ata. A encer-
rar os trabalhos, o Presi-
dente Nacional da A.E.F.A., 
Paulo Castro, dirigiu algu-
mas palavras aos cerca de 
100 sócios e familiares en-
tretanto reunidos nas duas 
salas onde se iria dar iní-

Eleição e almoço de aniversário do Núcleo de Lisboa

cio ao almoço comemora-
tivo do 39º aniversário do 
Núcleo de Lisboa a que to-
dos os presentes, apesar 
de já focados nas mesas 
e respetivas iguarias, mes-
mo assim deram a devida e 
respeitosa atenção.

O almoço decorreu mui-
to bem, com um bom ser-
viço e bem servido e onde 
não faltou o habitual bolo 
comemorativo, proporcio-
nando um excelente mo-
mento de confraternização 

entre todos os presentes 
e onde não faltaram reen-
contros, como por exem-
plo entre dois companhei-
ros de incorporação que se 
abraçaram 51 anos depois.

Em suma, presença em 
força dos sócios do Núcleo 
de Lisboa em que prevale-
cem os mais antigos, regis-
tando-se a presença de Es-
pecialistas de 1952 ou de 
1954, por exemplo e, como 
vem sendo hábito e de cer-
ta forma preocupante para 

o futuro, a constatação da 
ausência de Especialistas 
mais modernos que com-
plementem e possam vir a 
dar continuidade ao legado 
dos Especialistas da For-
ça Aérea.

Parabéns aos sócios 
do Núcleo de Lisboa pela 
forte participação e os pa-
rabéns e as maiores feli-
cidades para os dirigentes 
agora eleitos para um novo 
mandato.

Um pouco por todo o País, no dia 11 de novembro 
de 2018 várias cerimónias militares foram assinalando 
o centenário do Armistício da Primeira Grande Guerra. 

A Associação de Especialistas da Força Aérea asso-
ciou-se a algumas delas através dos seus Núcleos do 
Alentejo, do Porto e de Setúbal.

Alentejo
A convite do Exmo. Senhor Presidente do Municí-

pio de Ferreira do Alentejo, a AEFA através do seu Nú-
cleo do Alentejo marcou presença nas Comemorações 
do Centenário do Armistício (1918-2018) e na Conferên-

Celebração do Centenário do Armistício da Primeira Grande Guerra
cia “Portugal e o Centenário do Armistício” no auditório 
da Junta de Freguesia desta Vila Alentejana. Para além 
do Secretário do Núcleo, Luís Martins, estiveram ainda 
presentes outros associados da AEFA que naturalmen-
te entendem dever marcar presença em memória dos 
nossos maiores

Porto
O Núcleo do Porto da A.E.F.A. esteve representado 

nesta cerimónia através do seu Presidente, Fernando 

Barbosa, e do Vice-Presidente Nacional Mário Aguiar. 
Esta presença da Direção do Núcleo do Porto realiza-se 
desde há muitos anos sendo habitual que os represen-
tantes do nosso Núcleo procedam à deposição de uma 
coroa de flores no túmulo do Soldado desconhecido.

Setúbal
A convite do Núcleo da Liga dos Combatentes de Se-

túbal, o Núcleo de Setúbal da AEFA esteve representado 
pelo seu Presidente, Joaquim Condeço. As cerimónias 
tiveram início pelas 11horas com deposição de ramo de 
flores. De registar a presença do General Lemos Ferrei-
ra, amigo de sempre da nossa Associação.
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XLII ENCONTRO ANUAL NACIONAL

30 DE MARÇO DE 2019

BASE AÉREA Nº6 - MONTIJO

PROGRAMA
10h30 Concentração / Visita exposição estática
12h00 Receção convidados
12h15 Alocuções / Toque a defuntos
12h45 Chamada por ano de incorporação
13h00 Passagem meios aéreos / Foto de grupo
13h15 Almoço de confraternização
15h00 Momento Musical
17h30 Saída da Unidade
18h00 Evacuação total

Prezado consócio e 
amigo.

Conforme é do conhe-
cimento generalizado, pro-
vavelmente, já no próximo 
ano a BA 6 não será como 
a conhecemos.

Vamos então, aprovei-
tar a oportunidade para a 
ver ainda da forma que a 
nossa imaginação o revê. 
Aproveitaremos o ensejo 

para prestar uma singela 
homenagem à Esquadra 
751 e a todos quantos nela 
serviram “para que outros 
vivam”.

Março (27/03/1977) é o 
mês da fundação da nos-
sa Associação razão para 
nessa data festejarmos a 
nossa criação enquanto 
grupo organizado há 42 
anos. 

PARTIDAS CONTACTOS NOMES TELEMÓVEL
ESTRUTURA HORA LOCAL / PRECURSO ENDEREÇOS

AÇORES CONTACTA NÚCLEO

Fernando Castelo Branco 917817923
aefa.acores@gmail.com Carlos Alberto Silva 966452214

Rogério Rodrigues Nogueira 966718282

ALENTEJO CONTACTA NÚCLEO aefa.alentejo@gmailcom
José Rojão 924078223

Luís Martins 962914360

Manuel Serrano 919625649

ALGARVE 06H00

Faro ( Largo da Estação )

aefa.algarve2014@gmail.com

Aldemiro Estreia Pires 969432018

Poço de Boliqueime/Vale Paraíso/Tunes Carlos Manuel Nogueira 915026489

/Messines/Castro Verde/AS Ermidas António Cabrita Guerreiro 962390272

AVEIRO 07H30 R. Santos Mártires, 13
(Pavilhão do Beira Mar) aefa.aveiro@gmail.com

Álvaro Eugénio Silva 917556269

José Torrão Sacramento 961736948

Guilherme Martins 913330910

BEIRAS (Guarda/Covilhã/Castelo Branco/Abrantes) anteroamaro1952@gmail.com
Antero Amaro 965872431

João Sobreira 962911305

José Amaro Lopes 968810434

CABO VERDE CONTACTA NÚCLEO aduarte42h@yahoo.com.br António Pedro Duarte +2382622837

COIMBRA 08H30 Rotunda Junto à Casa do Sal aefa.nucleocoimbra@gmail.com

José Andrade 966284239

Jovino Chão 917560998

Manuel Miranda 914195917

LEIRIA 09H30

Av. 25 de Abril

aefaleiria@hotmail.com

Fabrício Marcelino 965400289

 Sentido descendente, paragem fim da 
Avenida

Júlio Jesus Ribeiro 915710653

Fernando Pereira Gaio 914605625

LISBOA 08H30 Porta da Feira Popular da Av. 5 de Outubro

José Sousa 916544442

aefa.nucleolisboa@gmail.com José Barreiros 919692376

Manuel Faustino 968057588

MINHO

06H00 Viana do Castelo

aefaminho@gmail.com

Fernando Loureiro 939291210

06H00 Guimarães Rui Sá 966167613

06H30 Famalicão António Garrido 939393810

PORTO 07H00
SEDE NACONAL

Fernando Barbosa 963960408

aefa.porto@gmail.com José Meireles 936450713

Pr. Francisco Sá Carneiro, 216 Lúcio Brandão 937594546

SETÚBAL 08H30 CONTACTA NÚCLEO aefasetubal@sapo.pt

Joaquim Condeço Marques 966447430

Américo Paixão 938022507

Herculano Silva 911578824

VISEU CONTACTA NÚCLEO aefa.viseu@gmailcom
Vítor Barata 917567868

Luís Alberto Gouveia 917285969

Carlos Rodrigues 962325823

TRÁS -OS-
MONTES 05H30 CONTACTA NÚCLEO aefa.trasosmontes@gmail.com

Francisco Tunes 962468813

Manuel Gomes 919268021

Cândido Brunhoso 966123025
OBS:- Prezado sócio, pf. indica o teu número de sócio, nome completo, número de  telemóvel e email no contacto de inscrição

A Direção Nacional tem 
consciência da realidade 
etária de um grande grupo 
dos seus associados e, por 
isso, precaveu-se no senti-
do de que no almoço, não 
sendo formalmente senta-
do, existam cadeiras para 
a esmagadora maioria dos 
presentes, além de outras 
indispensabilidades.

Pese o fato de conti-

nuarmos a inscrever no-
vos associados a verdade 
é que vamos sendo cada 
vez menos. Razão pela 
qual deveremos marcar 
todos 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 so-
lidariedade e de coesão 
territorial, tanto pagará o 
nosso colega de Trás-os-
-Montes, como o nosso 
colega de Setúbal. Sem-
pre fomos e sempre sere-
mos solidários. A talhe de 
foice um aviso: opta pelo 
transporte público que 
disponibilizamos de to-
dos os Núcleos do país. 
Pagas o mesmo e gastas 
menos!

Sabida que está a data 
e o local, falta-nos saber 
qual o montante a despen-
der.

Serão, como vem sen-
do habitual desde há qua-
torze anos, € 35,00 (trinta 
e cinco euros). Que in-
clui almoço (sopa, pratos 
de peixe e de carne, bebi-
da, sobremesa, café) e… 
transporte público des-
de a tua área geográfica 
e volta.

As inscrições devem 
ser, impreterivelmente efe-
tuadas até ao próximo dia 
22 de março junto da tua 
estrutura local (ver conta-
tos) 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 te-
nha vindo porque todos, 
mesmo assim ainda so-
mos poucos”. O encontro 
destina-se exclusivamente 
a associados da A.E.F.A.

Saudações aeronáuti-
cas

A Direção Nacional
Paulo Castro

Presidente

Nota – Por delibera-
ção da Direção Nacional 
foi renovado o perdão de 
cotas. Os associados 
com três ou mais anos 
de cotas em atraso ape-
nas pagarão os anos de 
2017, 2018 e atualizarão 
com o ano de 2019 man-
tendo, assim, o seu nú-
mero de associado.
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Continuação da página 2 - Um dos sentimentos da Direção Nacional tem sido o agradecimento aos nossos voluntários que tem prestado serviço no Museu do Ar. Na 

impossibilidade de “vermos” todos, optamos pelos momentos mais significativos.
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A Direcção Nacional da AEFA agradece a total dis-
ponibilidade, empenho e profissionalismo demonstrada 
pelo Jornal “O Ilhavense”, nas pessoas do seu Direc-
tor, Torrão Sacramento, e colaborador Pedro Neves.

+

PUB Direção Nacional apresentou 
cumprimentos de despedida 

ao C. E. M. F. A.

No passado dia 15 de 
fevereiro a Direção Nacio-
nal foi recebida em audiên-
cia por Sua Excelência o 
Chefe de Estado Maior da 
Força Aérea, General Ma-
nuel Teixeira Rolo, para 
apresentação de cumpri-
mentos de despedida.

Tratou-se de uma ceri-
mónia emotiva em que a 
Direção Nacional agrade-
ceu todo o apoio recebido 
por parte de Sua Excelên-
cia em prol do desenvolvi-
mento da nossa Associa-
ção e da consolidação do 

espírito do Especialista. O 
General Manuel Teixeira 
Rolo, desde início do seu 
mandato, sempre olhou 
para a nossa Associação 
como um parceiro relevan-
te e como os representan-
tes de uma forma inaudita 
de ter servido a Força Aé-
rea Portuguesa.

Foram abordados al-
guns temas de relevância 
para a nossa Associação 
e que carecem de consoli-
dação, mas que certamen-
te serão desenvolvidos no 
mandato de General Joa-

quim Manuel Nunes Bor-
rego que sucederá ao Ge-
neral Manuel Teixeira Rolo. 
Mais concretamente fala-
mos do apoio da Força 
Aérea no rejuvenescimen-
to do nosso quadro asso-
ciativo.

Ao General Manuel Tei-
xeira Rolo a Direção Nacio-
nal agradece, penhorada, 
todos os encómios recebi-
dos na certeza de que foi 
um privilégio ter trabalha-
do com o General Rolo, 
com amizade, gratidão e 
respeito.


