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   O Especialista 

Editorial 
“Fomos Especialistas, Ainda Somos E Seremos” 

Caros Sócios e Amigos, 

Mais um trimestre que voou e aproximamo-nos 

vertiginosamente do final de 2016. 

Esperamos que este ano vos tenha 

proporcionado, na medida do possível, aquilo 

que desejavam. 

Este trimestre, após o envio do Jornal "O 

Especialista" foi, mais uma vez, fértil em eventos 

quer do ponto de vista institucional quer do 

ponto de vista interno e de maior proximidade 

com os associados. Além dos que aqui 

publicamos, todos podem ser consultados em 

www.emfa.pt/aefa 

Conforme anteriormente anunciado, demos início 

ao "Clube de Especialistas" como espaço de 

recolha para Memória Futura de eventos 

vivenciados na primeira pessoa por todos nós 

enquanto Especialistas ao serviço da Força Aérea 

Poruguesa e de Portugal. Todos podem colaborar 

enviando os seus textos e/ou fotografias com a 

respectiva legenda para aefa.dn@gmail.com  

Procuramos agora nesta Newsletter de Dezembro 

de 2016 sistematizar e trazer até todos vós, num 

outro formato, os diversos eventos occorridos de 

Setembro até Dezembro deste ano que agora 

está prestes a terminar. 

Nesta fase, já estamos de alerta para o mês de 

Março de 2017, concretamente para o dia 25, em 

que celebrando o 40º aniversário a nossa 

Associação de Especialistas da Força Aérea 

pretende pugnar por levar até todos vós um 

evento condigno da história e do espírito do 

Especialista. Comecem a reservar esse dia nas 

vossas agendas e no curto prazo iremos dando 

informação sobre o mesmo. 

Desejamos que possam fruir estas notícias na 

tranquilidade familiar e desta quadra natalícia. 

Com os votos de um Feliz Natal para todos e 

respectivas famílias e um Ano Novo  

com Saúde. 

Até sempre e saudações Especiais, 

João Carlos Silva 
Vice-Presidente - Comunicação 

  2016 

Mensagem de Natal  
Aproxima-se rapidamente o final do ano. Com ele, mais um virar de página no calendário, mas 
desta feita é necessário substitui-lo por um mais atual: o de 2017. 
De permeio há inda tempo para gozarmos aquilo que de bom nos possa, ainda, trazer o Natal. 

É a quadra natalícia, em que já estamos, que nos ajuda a questionar o porquê da felicidade desta data? O porquê de 
sentimentos solidários, fraternos e assentes na família? 
No fundo faz parte dos nossos valores, faz parte das nossas convicções e da nossa forma de estar. É um bem 
inegável para aqueles que têm família, sim, porque há os que não a têm. E, para esses esta é uma data que deseja 
“saltar” para prosseguir a vida do dia-a-dia. 
Numa data que prima pela tolerância, pelo reforço dos elos familiares devemos ser, ainda, mais solidários, mais 
amigos dos outros e também de nós próprios. 

Vai terminar o ano e vem aí o Natal. 
A Associação de Especialistas da Foça Aérea não pode ficar indiferente à data e regozija-se de poder formular a 
todos os Especialistas os votos de um Natal construído á medida da esperança de cada um. 
Não podemos ficar alheios a todos quantos, com maior ou menos proximidade e empenho, nos ajudaram a cumprir 
os objetivos a que nos propusemos. Aos nossos associados e aos Especialistas, em geral, formulamos votos de um 
Natal excelente e de um novo ano que traga o que consideremos justo granjear. 
Na doutrina básica do Especialista da Força Aérea impõe-se: amizade, solidariedade, cumplicidade e que saibamos 
defender e pugnar pelos valores que nos foram incutidos. 
E isso passa por termos um BOM NATAL, que é o nosso desejo. 
 
A Direção Nacional 
Paulo Castro 
Presidente 
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O DIA EM QUE A MÚSICA ATERROU NO MUSEU DO AR 

O Museu do Ar, em Sintra, celebrou o Dia Mundial da Música, no dia 

01 de outubro, com um conjunto de atuações com vista a 

homenagear os homens e mulheres que servem – e serviram – a 

causa do ar. 

A presença das aeronaves habitualmente expostas e que fazem parte 

da história da Aviação Portuguesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Associação de Especialistas da Força Aérea associou-se ao evento 

através da presença de alguns voluntários no apoio aos militares do 

MUSAR junto das aeronaves em exposição ao público, assim como 

assegurando o funcionamento do seu “stand” aí instalado. 

O programa foi composto também por algumas excelentes actuações 

musicais. 

Grupo de Sopro 1º Tempo da Sociedade 

Filarmónica Recreativa de Pêro Pinheiro: 
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Quinteto de metais da Banda da Força Aérea: 

Luísa Amaro na Guitarra Portuguesa: 

Segundo a própria intérprete, um instrumento que se toca junto ao 

coração. 
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Durante a sua actuação, a brilhante guitarrista foi partilhando com a 

audiência experiências pessoais e conhecimentos sobre a Guitarra 

Portuguesa. Teve oportunidade ainda de convidar uma sua amiga e 

neta do Marechal Craveiro Lopes que partilhou com a audiência a 

sua ligação com a Força Aérea Portuguesa precisamente pelo legado 

do senhor seu avô que tendo inciado a carreira militar como oficial 

de cavalaria veio a transitar para a aeronáutica militar e tendo sido 

Presidente da República de 1951 a 1958.   

A finalizar o evento marcou presença a cantora Rita Guerra que 

partilhou com a audiência a sua ligação com a Força Aérea 

Portuguesa por via do senhor seu Pai, o Major Guerra, 

confidenciando ainda que iniciou o seu caminho no mundo da 

música durante o período de 4 anos que viveu com a família na Base 

Aérea nº4 nas Lajes, Terceira, Açores. 

Apesar de não estar previsto que cantasse, a Rita Guerra brindou os 

presentes cantando superiormente à capela um conhecido tema do 

Elton John.  

Celebrando os seus 30 anos de carreira, a cantora Rita Guerra tem 

agendados dois concertos com a participação da Banda da Força 

Aérea Portuguesa e convidados nos dias 4 e 12 de Novembro, 

respectivamente no Coliseu de Lisboa e no Multiusos de Guimarães. 

Revelando uma enorme simpatia e disponibilidade, ainda houve 

oportunidade para umas fotografias com os voluntários da AEFA. 

Louvável iniciativa do Museu do Ar, abrindo as suas portas ao público 

proporcionando uma interessante simbiose entre a Aviação e a 

Música a que a AEFA teve o prazer de se associar, consolidando uma 

parceria e um entrosamento dignos de registo. 

 

 

 

 

 

AEFA PATENTE NO MUSEU DO AR 

A convite da Direção do Museu do Ar a Associação de Especialistas 

da Força Aérea encontra-se representada no local histórico da 

aviação em Portugal, o Museu do Ar, através de um stand que 

tenta exprimir a realidade da nossa Associação bem como alguns 

ícones dos Especialistas. 

A nossa exposição foi aberta por ocasião do Dia Mundial da Música 

que decorreu no passado dia 1 de Outubro, no Museu do Ar, e cujo 

teor pode ser visualizado na peça “O Dia em que a Música Aterrou 

no Museu do Ar” neste nosso “site”, e ainda está patente, podendo 

ser visitada de acordo com os horários do Museu do Ar, de terça a 

domingo, no período das dez às dezassete horas. 

“Respeitar e lembrar quem 

serviu, homens e máquinas, 

está no ADN desta nobre 

instituição que aqui interpreta 

“O Dever da Memória” 

http://www.emfa.pt/www/po/unidades/unidade-AEFA
http://www.emfa.pt/www/po/unidades/artigo-AEFA-003.181-aefa-patente-no-museu-do-ar


Esta exposição da AEFA está instalada em espaço de grande 

visibilidade no Museu, levando assim à instituição Museu do Ar e a 

todos os visitantes o nome dos Especialistas da Força Aérea e um 

pouco da sua história. 

Para a Associação de Especialistas da Força Aérea é uma enorme 

honra o convite que nos foi formulado. 

 

DIA DE FIÉIS DEFUNTOS DA FORÇA AÉREA PORTUGUESA 

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

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

comemorativa de todos os fiéis defuntos da Força Aérea que teve 

lugar na Igreja da Força Aérea. 

Presidiu à liturgia o Bispo das Forças Armadas e de Segurança, Dom 

Manuel da Silva Rodrigues Linda, coadjuvado pelo Capelão Chefe da 

Força Aérea Portuguesa, Coronel Joaquim Marques Martins. 

 

A convite da Força Aérea Portuguesa a Associação de Especialistas da 

Força Aérea fez-se representar pelo Presidente Nacional Adjunto 

Artur Alves da Silva. 

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

nosso seio com eterna saudade. 
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A.E.F.A. PRESENTE NA HOMENAGEM AOS ANTIGOS 

COMBATENTES 

A convite do Presidente da Liga dos Combatentes, Tenente-

General Joaquim Chito Rodrigues, a Associação de Especialistas da 

Força Aérea, através do seu Presidente Adjunto, Artur Alves da 

Silva, fez-se representar nas cerimónias que assinalaram: 

• O 98ª Aniversário do Dia do Armistício da Grande Guerra, 

• O 95º Aniversário da Liga dos Combatentes 

• O 42º Aniversário do Fim da Guerra do Ultramar 

• A Evocação do Centenário do início da Grande Guerra 

e que decorreram junto ao monumento aos Combatentes do 

Ultramar, em Belém. 

Esta cerimónia foi presidida por Sua Excelência o Presidente da 

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

presença das mais altas individualidades militares. 

Depois das cerimónias militares seguiu-se uma visita ao Museu do 

Combatente. 

http://www.emfa.pt/www/po/unidades/artigo-AEFA-003.193-dia-de-fieis-defuntos-da-forca-aerea-portuguesa
http://www.emfa.pt/www/po/unidades/unidade-AEFA
http://www.emfa.pt/www/po/unidades/artigo-AEFA-003.198-a-e-f-a-presente-na-homenagem-aos-antigos-combatentes
http://www.emfa.pt/www/po/unidades/artigo-AEFA-003.198-a-e-f-a-presente-na-homenagem-aos-antigos-combatentes
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NÚCLEO DO PORTO ASSOCIA-SE AO ANIVERSÁRIO DO ARMISTÍCIO 

A convite da Liga dos Combatentes, o Núcleo do Porto da Associação 

de Especialistas da Força Aérea fez-se representar nas 

comemorações do 98º aniversário do Armisticio que decorreram na 

Praça de Carlos Alberto, na cidade do Porto, junto ao Monumento 

aos Combatentes. 

Marcaram presença o Presidente e Secretário respetivamente 

Fernando Barbosa e Francisco Vasconcelos. 

A cerimónia evocativa do Armistício teve lugar no passado dia 15 de 

novembro perante as mais altas individualidades civis e militares da 

cidade do Porto. 

O Presidente do Núcleo do Porto procedeu à deposição de uma 

coroa de flores junto do monumento que simboliza o soldado 

desconhecido. 

 

NÚCLEO DE COIMBRA PRESENTE EM CERIMÓNIA NA ALDEIA DAS 

DEZ 

A convite do Presidente da Junta de Freguesia de Aldeia das Dez, Sr. 

Carlos Castanheira, esteve presente neste dia 1 de Dezembro, uma 

representação do Núcleo de Coimbra da Associação de Especialistas 

da Força Aérea, na inauguração de um monumento evocativo, aos 

cinco militares mortos nas províncias ultramarinas portuguesas 

desta freguesia, durante o período que durou a Guerra Colonial. 

Conjuntamente com os nossos associados do Núcleo de Coimbra 

estiveram, também, presentes outras associações de ex-militares e 

combatentes da zona centro, representativas dos três ramos das 

Forças Armadas dessa época. 

A Banda Filarmónica da freguesia de Aldeia das Dez também deu 

cor em alguns momentos, a esta sentida homenagem. 

O Presidente Sr. Carlos Castanheira (também ele ex-Especialista da 

FAP e nosso associado) emocionou-se e emocionou-nos, ao não ter 

conseguido dizer na totalidade, os nomes dos cinco militares 

falecidos, quando algumas lágrimas o impediram, sendo concluída 

a sua leitura por um seu colaborador. 

“Responsabilidade e Honra na representação de uma 

longa história de Especialistas, desde a génese da 

Aviação Militar até aos dias de hoje.” 

Mais detalhes  em  

http://www.emfa.pt/aefa 

http://www.emfa.pt/www/po/unidades/artigo-AEFA-003.202-nucleo-do-porto-associa-se-ao-aniversario-do-armisticio
http://www.emfa.pt/www/po/unidades/artigo-AEFA-003.209-nucleo-de-coimbra-presente-em-cerimonia-na-aldeia-das-dez
http://www.emfa.pt/www/po/unidades/artigo-AEFA-003.209-nucleo-de-coimbra-presente-em-cerimonia-na-aldeia-das-dez
http://www.emfa.pt/www/po/unidades/unidade-AEFA


Seguiu-se a inauguração oficial do monumento, retirando a Bandeira 

Nacional que o cobria. 

Foi então efectuado com clarim, o toque de “sentido”, por um 

elemento dos Bombeiros de Oliveira do Hospital que também 

marcaram presença. 

Seguindo-se o chamamento de cada um dos cinco militares mortos. 

No final de cada nome, os ex-militares que lá se encontravam, 

responderam “PRESENTE”, tornando este momento carregado de 

forte emoção. 
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Alem de um representante dos familiares dos militares mortos e 

outros oradores, falou também o Sr. Presidente da C. M. de Oliveira 

do Hospital Sr. José Carlos Alexandrino, que enalteceu o trabalho 

deste autarca de Aldeia das Dez e todo empenho e participação de 

todos os militares nas campanhas em África, onde as ex-províncias 

ultramarinas estavam naquela época sobre administração 

Portuguesa. 

Esta cerimónia terminou com um lanche, oferecido pela junta de 

freguesia, partilhado por todos os presentes. 

 

MUDANÇA DE DIREÇÃO NO MUSEU DO AR 

No dia 12 de dezembro de 2016 decorreu a cerimónia de rendição 

do Diretor do Museu do Ar. 

O Coronel Navegador José Luís Romão Alves Mendes foi rendido no 

cargo pelo Coronel Técnico de Pessoal e Apoio Administrativo Rui 

Alberto Gomes Bento Roque. 

A cerimónia foi presidida pelo Chefe do Estado-Maior da Força 

Aérea, General Manuel Teixeira Rolo, que proferiu uma breve 

alocução. Antes, já o novo Diretor do MUSAR o tinha feito também. 

Por fim, houve lugar a uma visita ao MUSAR. 

A AEFA, a convite do Diretor cessante, faz-se representar pelo 

Presidente Nacional, Paulo Castro, e pelo Presidente Nacional 

Adjunto, Artur Alves da Silva. 

Como garante da excelente colaboração mantida entre a Direção do 

Museu do Ar e a Associação de Especialistas da Força Aérea, o 

Coronel Navegador José Luís Romão Alves Mendes fez questão da 

presença dos mais altos representantes da AEFA, atitude que muito 

nos honra. 

Foram-nos dadas palavras de incentivo e agradecimento pela 

disponibilidade e responsabilidade que os “Voluntários” da AEFA 

têm mantido para com o Museu do Ar e um apreço muito 

significativo pelo empenho que cada um coloca no seu voluntariado. 

http://www.emfa.pt/www/po/unidades/unidade-AEFA
http://www.emfa.pt/www/po/unidades/artigo-AEFA-003.215
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Da parte do novo Diretor recebemos a garantia da manutenção e 

estreitamento desta relação no futuro. 

Uma palavra de muito agradecimento ao Diretor cessante, Coronel 

Navegador José Luís Romão Alves Mendes, pela consideração e 

empenho que teve, não só pela dinâmica que colocou no Museu do 

Ar, mas também pelo apoio e confiança que demostrou para com a 

nossa Associação e pela ajuda que nos concedeu na consolidação da 

nossa credibilidade institucional.  

 

CONCERTO DE NATAL DA FORÇA AÉREA PORTUGUESA 

Realizou-se no passado dia 13 de dezembro o tradicional Concerto 

de Natal da Força Aérea Portuguesa que decorreu no Grande 

auditório da Fundação Calouste Gulbenkian. 

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

Portuguesa, General Manuel Teixeira Rolo, a Associação de 

Especialistas da Força Aérea fez-se representar pelo Presidente 

Nacional Adjunto, Alves da Silva, e pelo Vice-presidente Nacional 

Jorge Couto. 

O concerto proporcionado pela Banda de Música da FAP, foi uma 

vez mais soberbo tendo este ano contado com um coro 

infantojuvenil, composto por familiares dos militares e civis que 

prestam serviço na Força Aérea. 

Mais detalhes  em  
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Um dos momentos mais emocionantes da noite acabou por ser a 

imposição de uma condecoração ao Tenente-Coronel Élio Murcho, 

que, após 26 anos à frente da Banda de Música, fez neste 

espetáculo a "passagem da batuta" ao Capitão António Rosado. 

No palco, com a plateia a assistir, o Superintendente foi agraciado 

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

Teixeira Rolo, com a Medalha de Serviços Distintos, grau Ouro. 

Ao Tenente-coronel Élio Murcho a Associação de Especialistas da 

Força Aérea agradece toda a colaboração que nos dispensou 

desejando-lhe a continuação das maiores felicidades e sucessos. 

Ao novo Superintendente, Capitão António Rosado, os nossos 

votos de muito sucesso à frente da Banda de Música e que os 

nossos elos de colaboração se fortifiquem. 

 

“Responsabilidade e Honra na representação de 

uma longa história de Especialistas, desde a 

génese da Aviação Militar até aos dias de hoje.” 

http://www.emfa.pt/www/po/unidades/artigo-AEFA-003.218
http://www.emfa.pt/www/po/unidades/unidade-AEFA


ABERTURA DO ANO LETIVO DO CFMTFA E ENTREGA DOS PRÉMIOS 

AEFA  

Realizou-se, no dia 15 de dezembro, a Cerimónia Solene de Abertura 

do Ano Letivo 2016/2017 do Centro de Formação Militar e Técnica da 

Força Aérea (CFMTFA), na Ota. 

A cerimónia foi presidida pelo Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, 

General Manuel Teixeira Rolo, e iniciou-se com o Hino da Força 

Aérea. 

Depois das diversas alocuções e da lição inaugural deste ano letivo, 

subordinada ao tema “A Formação Profissional e as novas tendências 

da União Europeia”, foram sendo distinguidos os alunos que mais se 

disntinguiram no ano escolar de 2016. 

A convite do Comandante da Unidade, Coronel Bispo dos Santos, a 

Direção Nacional da nossa Associação fez-se representar no evento 

através do Presidente Nacional, Paulo Castro, e do Presidente 

Nacional Adjunto, Artur Alves da Silva, que, também procederam á 

entrega dos Prémios Associação de Especialistas da Força Aérea que 

visam distinguir os melhores alunos Especialistas nas àreas de 

Operações, Manutenção e Apoio. 

Os distinguidos deste ano foram: 

     Melhor Aluno da Área de Operações 2016  

          - 2º Cabo OPSAS - José Miguel Reis Francisco 

     Melhor Aluno da Área de Manutenção 2016 

          - 2º Cabo MMT - Hugo Filipe Gonçalves Mendes 

     Melhor Aluno da Área de Apoio 2016 

          - 2º Cabo SS - Bruna Vieira de Pinho 
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Terminada a entrega de prémios houve lugar a um porto de Honra 

onde os dirigentes da AEFA tiveram a oportunidade de abordar 

diversas entidades com vista à realização do nosso 40º Encontro 

Anual Nacional a ter lugar na antiga Base Aérea Nº 2, hoje 

CFMTFA.  

“Responsabilidade e Honra na representação de 

uma longa história de Especialistas, desde a 

génese da Aviação Militar até aos dias de hoje.” 

http://www.emfa.pt/www/po/unidades/artigo-AEFA-003.216
http://www.emfa.pt/www/po/unidades/artigo-AEFA-003.128-camara-municipal-do-montijo-inaugura-monumento-aos-combatentes-do-ultramar
http://www.emfa.pt/www/po/unidades/unidade-AEFA


 

 

NÚCLEO DE AVEIRO COM NOVA DIREÇÃO 

Realizou-se no passado dia 29 de outubro a Assembleia Geral Local 

do Núcleo de Aveiro que visava a eleição da Direção do Núcleo. 

Presente a sufrágio uma única lista liderada pelo Álvaro Eugénio Silva 

e composta pelo Tesoureiro José Torrão Sacramento e pelo 

Secretário, Guilherme Martins. A lista foi aprovada por unanimidade 

e aclamação num ato de responsabilidade para quem dirige e 

pertence ao mais antigo Núcleo da nossa Associação. 

Presidiram ao ato o Presidente da Direção Nacional, Paulo Castro, e o 

Vice-presidente nacional, Felizardo Bandeira, que de imediato 

concederam posse aos dirigentes então eleitos. 

Numa curta intervenção usou da palavra o Presidente nacional para 

felicitar os empossados e traçar algumas linhas em que se deverão 

focar os novos dirigentes, como sejam a proximidade dos associados, 

as iniciativas que possam congregar mais e novos associados. Fez 

uma abordagem à relevância que vai ter o próximo Encontro Anual 

Nacional já que será o quadragésimo e terá lugar na véspera de a 

nossa Associação comemorar os seus quarenta anos de existência. 

No uso da palavra o Presidente do Núcleo, Álvaro Eugénio, afirmou 

sentir-se motivado para mais um mandato agora que considera ter a 

equipa reforçada com entrada do José Torrão Sacramento. Terminou 

dizendo que a forte presença do Núcleo de Aveiro no Encontra 

Nacional é um dos grandes objetivos da Direção. 

Terminou este período de intervenções o Tesoureiro, José Torrão 
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Sacramento, elencando uma série de atividades que o Núcleo 

pretende promover abrangendo áreas tão diversas como: a 

cultura, o recreio, o convívio e a gastronomia. 

Depois seguiu-se um almoço de confraternização entre os 

associados onde, como sempre, as histórias vividas na Força Aérea 

Portuguesa foram o grande mote, mas sem distração para a 

refeição que estava excelente. 

A Direção Nacional deseja à nova Direção do Núcleo de Aveiro as 

maiores felicidades no seu trabalho e que tenham êxito já que o 

êxito deles será, também, o êxito da nossa Associação e dos 

Especialistas em geral. 

 

 

 

NÚCLEO DE LEIRIA PROMOVEU O SEU ENCONTRO ANUAL 

Realizou-se no dia 22 de Outubro em Parceiros, Leiria, mais um 

encontro regional do Núcleo de Leiria da AEFA. 

Responderam à chamada e estiveram presente quase meia 

centena de associados. 

Numa amena cavaqueira, falou-se de muito daquilo que é 

importante para um Especialista: as memórias, sejam daqui, 

dacolá ou de não se sabe onde. O certo é que são as nossas 

memórias. 

Como é apanágio da Núcleo de Leiria todos tiveram a 

oportunidade de saborear uma excelente refeição, plena de 

diversidade e de sabores locais que só o “Mário” sabe 

proporcionar. 

Leiria 

 

Aveiro 

http://www.emfa.pt/www/po/unidades/artigo-AEFA-003.192-nucleo-de-aveiro-com-nova-direcao
http://www.emfa.pt/www/po/unidades/unidade-AEFA
http://www.emfa.pt/www/po/unidades/artigo-AEFA-003.191-nucleo-de-leiria-promoveu-o-seu-encontro-anual
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Antes do almoço tomou a palavra o presidente do Núcleo, Fabrício 

Marcelino, que agradeceu a presença de todos e falou do seu núcleo 

e dos protocolos que foram assinados para benefício dos sócios da 

região de Leiria. Contudo, como “quem não se sente não é filho de 

boa gente”, abordou um tema pertinente que é a correlação do 

trabalho dos dirigentes em função da resposta dos associados. 

No caso vertente todos os associados do Núcleo, com endereço 

atualizado, receberam uma convocatória via correio normal. 

Seguidamente tomou a palavra o presidente adjunto nacional, Artur 

Alves da Silva, em representação da Direção nacional que se 

debruçou sobre as diferentes temáticas do Núcleo de Leiria , do 

jornal "O Especialista", dos protocolos que a AEFA tem estabelecido 

e de outros assuntos da AEFA de âmbito nacional, com destaque 

para o próximo Encontro Nacional, que será o quadragésimo, e 

deverá ocorrer na Ota, a 25 de março pf. 

Terminada a refeição, que foi excelente, procedeu-se ao corte do 

bolo alusivo ao encontro, servido a todos, acompanhado de um 

saboroso espumante para facilitar a digestão. 

Depois, foram feitas as despedidas até ao próximo encontro, que, 

em princípio, será o "Encontro Nacional". 

A Direção Nacional, ciente do trabalho desenvolvido pelos dirigentes 

do Núcleo de Leiria , felicita-os por mais esta iniciativa no 

cumprimento do plano a que se obrigou. 

E, quem cumpre o que prometeu a mais não é obrigado. 

 

 

“Encontros Regionais, os alicerces da Associação de Especialistas 

da Força Aérea.” 

 

Mais detalhes  em  

http://www.emfa.pt/aefa 

 

 

CONVÍVIO DO MINHO VOLTA A SER UM ÊXITO 

Realizou-se no passado dia 29 de outubro mais um encontro 

convívio do Núcleo do Minho que, uma vez mais, decorreu na 

Quinta Palácio da Rauliana, em Ribeirão, Trofa. 

Com vem sendo hábito reuniram-se quase uma centena de 

convivas que não deram por mal entregue a tarde noite passada 

neste convívio promovido pelo Núcleo do Minho. 

Num salão digno de uma grande festividade os presentes puderam 

deliciar-se com um opíparo almoço e uma sessão de variedades 

que abrilhantaram a tarde e se prolongou noite dentro fechando 

com o já célebre caldo verde. 

O Vice-presidente Manuel Teixeira Gomes leu uma mensagem do 

Presidente da Direção Nacional que não pôde estar presente já que 

se encontrava com o Núcleo de Aveiro . Nessa mensagem era 

apelado, uma vez mais, ao trabalho de proximidade a efetuar pelo 

Núcleo e um forte apelo à participação no próximo Encontro Anual 

Nacional a ter lugar a 25 de março de 2017. Nessa mensagem 

destacamos algumas palavras:  

“O almoço anual do Núcleo do Minho e o Palácio da Rauliana 

tornaram-se num evento que consegue atrair muitos dos nossos 

associados e seus familiares em número cada vez maior, situação 

que não se verifica por outras geografias. 

Sei, por experiência própria, quão frustrante é envolvermo-nos num 

projeto, perdermos tempo com ele, darmos o nosso melhor e não 

Minho 

http://www.emfa.pt/www/po/unidades/unidade-AEFA
http://www.emfa.pt/www/po/unidades/artigo-AEFA-003.194-convivio-do-minho-volta-a-ser-um-exito


sermos correspondidos. Neste caso disso não se pode queixar a 

Direção do Núcleo do Minho da Associação de Especialistas da Força 

Aérea. A Rauliana tem vindo a ser um ícone.” 

Seguidamente usou da palavra o Presidente Fernando Loureiro que 

apelou aos associados a uma maior participação nos eventos locais e 

nacionais e agradeceu a colaboração da restante Direção do Núcleo, 

constituída pelo António Garrido e Rui Sá. 

Durante a tarde houve ainda tempo para a habitual chamada por 

anos, uma tradição que se continua a cumprir e, como sempre, a 

habitual cavaqueira sobre os bons velhos anos passados na Força 

Aérea Portuguesa. 

Parabéns ao Núcleo do Minho e parabéns a todos quantos 

participaram já que essa presença justifica a razão do nosso trabalho 

e do nosso empenho.  

 

 

 

MAGUSTO E CONVÍVIO DO NÚCLEO DE TRÁS-OS-MONTES 

No passado dia 12 de Novembro, Mirandela foi palco de mais um 

convívio de Especialistas, desta feita organizado pelo Núcleo de Trás-

os-Montes da Associação de Especialistas da Força Aérea.  
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Foi no restaurante “ O ARADO “, onde decorreu a concentração e 

almoço, este de excelente qualidade, com a presença de 

Especialistas de diferentes faixas etárias e geografias do espaço 

transmontano, em número de mais de duas dezenas de convivas. 

Fica aqui expresso o testemunho e um registo fotográfico, de um 

dia e de umas horas que se pretenderam, de entre todos os que 

deram a honra da sua presença… para um dia de salutar e franca 

confraternização. 

A Direção Nacional felicita os dirigentes do Núcleo de Trás-os-

Montes por mais esta iniciativa e incentiva a que se sigam muitas 

mais.  

 

 

 

CONFRATERNIZAÇÃO DOS NÚCLEOS DE LISBOA E SETÚBAL 

No passado dia 19 de novembro, os Núcleos de Lisboa e de 

Setúbal da Associação de Especialistas da Força Aérea levaram a 

cabo o seu encontro regional. 

Retomando uma tradição antiga, fizeram-no em conjunto e desta 

vez no Aeródromo de Trânsito Nº1. 

Apresentaram-se nesta unidade militar, onde outrora muitos 

partiram para terras do Ultramar, cerca de 160 Especialistas e 

alguns familiares.  

O espírito de convívio de todos os presentes esteve em alta, o 

espaço muito bem, a refeição e o serviço muito bons. Viu-se e 

sentiu-se um excelente ambiente entre todos os presentes. Re-

encontros recentes ou com a distância de 40 anos, a amizade e a 

Lisboa e Setúbal 
Trás-os-Montes 

 

http://www.emfa.pt/www/po/unidades/artigo-AEFA-003.201-magusto-e-convivio-do-nucleo-de-tras-os-montes
http://www.emfa.pt/www/po/unidades/unidade-AEFA
http://www.emfa.pt/www/po/unidades/artigo-AEFA-003.203-confraternizacao-dos-nucleos-de-lisboa-e-setubal
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camaradagem invadiram o AT-1 e as conversas, as recordações 

foram correndo ao longo do dia de forma natural, entusiasta e 

emocionada.  

Findo o almoço, o Vice-presidente da Mesa da Assembleia Geral, 

Américo Dias e o Presidente Nacional, Paulo Castro, dirigiram-se a 

todos os presentes abordando alguns temas da vida da vida nossa 

Associação, enaltecendo o evento e agradecendo a presença de 

todos.  

“Uma forte dinâmica regional, aglutinando os 

Especialistas da Força Aérea, para uma forte coesão 

Nacional.” 

Mais detalhes  em  

http://www.emfa.pt/aefa 

Como é da praxe, seguiu-se a cerimónia do bolo comemorativo do 

encontro onde não faltaram os votos de felicidades para todos. 

Além dos dirigentes dos dois Núcleos, José Sousa, Faustino Pereira 

e José Barreiros por parte de Lisboa e Joaquim Condeço, Jorge 

Leitão e José Duarte por parte de Setúbal, os corpos sociais 

nacionais também estiveram representados através de Orlando 

Fernandes Vogal do Conselho Fiscal, Américo Dias Vice-presidente 

da Mesa da Assembleia Geral e a Direção Nacional pelos Vice-

presidentes Jorge Couto e João Carlos Silva, pelo Presidente 

http://www.emfa.pt/www/po/unidades/unidade-AEFA
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Nacional Adjunto Artur Alves da Silva e pelo Presidente Nacional 

Paulo Castro. 

É opinião generalizada que deve ser dado um voto de 

agradecimento muito especial à equipa do AT-1 que nos recebeu 

neste dia desde a Porta de Armas, na Messe e passando pela 

graduada de serviço pois todos os seus elementos primaram pelo 

bem receber e fazer-nos sentir a todos bem vindos. O nosso muito 

obrigado. 

Parabéns aos Núcleos de Lisboa e de Setúbal por este evento e 

parabéns a todos os participantes que de forma muito clara através 

da sua forte presença deram corpo a um excelente dia e um 

importante incentivo e razão de ser ao nosso trabalho e empenho. 

 

 

 

NÚCLEO DE COIMBRA PRESTA CONTAS E PROMOVE ALMOÇO 

CONVÍVIO 

No passado dia 3 de Dezembro realizou-se no Aeródromo Bissaya 

Barreto, em Cernache, Coimbra, a Assembleia Geral do Núcleo de 

Coimbra da AEFA. 

A sessão iniciou-se com o cumprimento de um minuto de silêncio, 

em homenagem á esposa do nosso companheiro Zé Gomes, que 

falecera na véspera. 

De seguida o Presidente, José Andrade, leu em voz alta as Atas nºs 

5 e 6, das quais distribuiu cópias a todos os presentes, relativas às 

atividades do ano que finda e as iniciativas projetadas para o ano 

2017.  

Na ausência de Tesoureiro, Manuel Miranda, que por motivos de 

força maior não pode estar presente, leu o relatório de contas, o 

Presidente José Andrade, pondo-o á discussão, tendo sido 

aprovado por unanimidade. 

O secretário, Jovino da Chão, apelou a todos, no sentido de 

contactarmos ex-Especialistas, para os motivarmos a aderirem á 

nossa Associação no sentido da renovação e desenvolvimento do 

espírito do Especialista. 

Todos se deslocaram, de seguida, para o restaurante, onde 

conjuntamente com o Presidente Nacional e Presidente Adjunto 

Nacional da AEFA e mais alguns companheiros do Norte que nos 

aguardavam, saboreámos em conjunto o nosso Almoço de Natal. 

“Encontros Regionais, os alicerces da Associação 

de Especialistas da Força Aérea.” 

Mais detalhes  em  

http://www.emfa.pt/aefa 

 

Coimbra 

http://www.emfa.pt/www/po/unidades/artigo-AEFA-003.210-nucleo-de-coimbra-presta-contas-e-promove-almoco-convivio
http://www.emfa.pt/www/po/unidades/artigo-AEFA-003.210-nucleo-de-coimbra-presta-contas-e-promove-almoco-convivio
http://www.emfa.pt/www/po/unidades/unidade-AEFA


algarvios. De notar que, ano após ano, vai crescendo o número de 

participantes nestes nossos eventos, principalmente de gente que 

esteve ausente da nossa Associação durante algum tempo. 

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

António Alves, que durante o convívio leu uma mensagem do 

Presidente Nacional onde agradecia, particularmente, o trabalho 

desenvolvido pela Direção do Núcleo do Algarve e se congratulava 

com a presença de cada vez mais associados nas ações do Núcleo. 

Mensagem que foi ouvida atentamente.  

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

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

de grupo e reviver os gloriosos anos passados na nossa Força Aérea 

Portuguesa sob a bandeira da AEFA. 

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

Algarve , presidido pelo Aldemiro Estreia, que paulatinamente vão 

consolidando um Núcleo cuja atual primeira imagem é ação. 

 

 

 

NÚCLEO DE AVEIRO CONVIVEU NA QUADRA NATALÍCIA 

Foi no passado dia 10 de dezembro que a família aveirense se reuniu 

para comemorar o Natal. E já agora, por que ao São Martinho tinha 

ficado para trás, aproveitou para juntar castanhas e jeropiga à 

ementa e comemorar ambas as datas. 

Meia centena de associados juntaram-se na Colónia Agrícola, mais 

concretamente no CASCI (Centro de Ação Social do Concelho de 

Ílhavo) para uma bacalhauzada, muito à moda de Aveiro num 

ASSEMBLEIAS LOCAIS / ENCONTROS REGIONAIS 
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Com a alegria que sempre sentimos nestes reencontros passámos 

rapidamente este tempo de almoço.  

Até uma próxima. 

ESPECIALISTAS SEMPRE 

 

 

 

NATAL NO ALGARVE 

Num sábado de bom tempo, como pressagia a palavra Algarve, no 

sábado de 10 de dezembro, o Núcleo do Algarve , em mais uma das 

suas diversas atividades em prol da nossa Associação, levou a efeito 

mais um almoço de Natal onde se reuniram mais de meia centena 

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

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

comungam em pleno o “Espírito do Especialista”. 

Algures ali perto de São Brás de Alportel foi o ponto de encontro 

para mais uma jornada memorável de todos ao Especialistas 

Aveiro 

Algarve 

http://www.emfa.pt/www/po/unidades/artigo-AEFA-003.214-nucleo-de-aveiro-conviveu-na-quadra-natalicia
http://www.emfa.pt/www/po/unidades/unidade-AEFA
http://www.emfa.pt/www/po/unidades/artigo-AEFA-003.213-natal-no-algarve
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ambiente de intenso espírito Especialista, razão sublime do 

reencontro de todos os associados. 

Presentes alguns suspeitos do costume, mas sobretudo camaradas 

que faz tempo não participavam em ações do Núcleo. 

O Presidente Nacional, Paulo Castro, esteve presente no evento 

tendo tecido algumas considerações, quer sobre o Núcleo, quer 

sobre o atual estado da arte da nossa Associação. Tendo dado um 

enfoque particular nas comemorações dos 40 anos de vida da nossa 

AEFA a decorrer no próximo mês de março de 2017. 

O Tesoureiro do Núcleo, José Sacramento, usou da palavra para fazer 

um historial da breve existência da atual Direção do Núcleo e 

apresentou, desde logo, uma série de eventos que acontecerão mais 

ao menos à cadência de um por mês durante o próximo ano. 

Uma palavra de muito agradecimento à Direção do CASCI pela forma 

hospitaleira e simpática como recebeu os nossos associados. 

Felicitar o Núcleo de Aveiro por mais esta iniciativa, prenúncio de 

uma forte atividade que se espera capaz de o fazer regressar aos 

bons velhos tempos do Núcleo mais antigo da nossa Associação. 

Mais detalhes em 

http://www.emfa.pt/aefa 

      

 

JANTAR CONVÍVIO DO NÚCLEO DO PORTO 

Realizou-se no passado dia 14 de dezembro o Encontro de Natal 

do Núcleo do Porto que decorreu no restaurante Alma Portuense, na 

baixa da cidade do Porto. 

O apelo da Direção do Núcleo do Porto surtiu efeito e mais de seis 

dezenas de associados marcaram presença neste evento do 

jovem Núcleo do Porto . 

Foi um excelente convívio em que, curiosamente, apareceram 

muitos associados que há muito tempo não participavam nos 

eventos da nossa Associação e que agora prometeram voltar. 

Fizeram-se desde logo grupos para estarem presentes no Encontro 

Anual Nacional a realizar no próximo dia 25 de março na Ota. 

Parte importante deste evento foi, também, o jantar que num 

espaço moderno e bem localizado satisfez todos os presentes e onde 

não faltaram as sobremesas adequadas à quadra natalícia. 

Satisfeito o estômago foi tempo de dar largas à memória e desfiar 

todos aqueles assuntos mais ou menos privados do glorioso tempo 

da Força Aérea Portuguesa razão remota para a presença de todos 

aqueles, muitos, Especialistas. 

Usou da palavra o Presidente do Núcleo do Porto , Fernando 

Barbosa, que agradeceu a presença de tantos Especialistas, dizendo 

que a Direção do Núcleo do Porto tudo fará para se manter em 

proximidade com os associados. 

O Presidente Nacional dirigiu umas curtas palavras aos associados, 

“De salientar a forte dinâmica dos Núcleos, agregando os sócios 

das mais diversas regiões do País.” 

 

Porto 

http://www.emfa.pt/www/po/unidades/unidade-AEFA
http://www.emfa.pt/www/po/unidades/artigo-AEFA-003.219
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agradecendo a presença de todos, informou da realização do XL 

Encontro Nacional, em março próximo, apelou, ainda, ao 

voluntariado junto do Museu do Ar (Maceda) e estimulou os 

presentes a desafiarem a Direção Nacional com novos e diferentes 

objetivos. 

Já ia longa a noite quando todos se despediram desejando a cada 

um Bom Natal. 

A Direção do Núcleo do Porto , Fernando Pereira e Francisco 

Vasconcelos, coordenados pelo Fernando Barbosa estão de 

parabéns por mais este evento que ano após ano se vai 

consolidando. 

 

"O Espírito do Especialista": 

"Fomos Especialistas na Força Aérea!...  

Lá, tivemos um «modus vivendi» que caracterizou, 

vincou e prestigiou toda uma classe que muito 

garbosa, digna e honrosamente soube pertencer à 

Força Aérea Portuguesa, prestigiando-a.  

Os verdes anos, a irrequietude, a novidade, a 

irreverência, a iniciativa e a personalidade incitou-

nos para uma forma diferente de ser militar. O nível 

cultural que nos era exigido para ingresso fazia-nos 

merecer, legitimamente, um tratamento 

diferenciado.  

Os conhecimentos tecnológicos que nos foram 

ministrados, aliados ao facto de trabalharmos  em 

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

isto e por muito mais, soubemos sempre manter 

uma situação militar por muitos invejada. 

 Porque no cômputo geral gostamos de ter servido a 

Força Aérea...Porque queremos manter vivo o 

espírito que sempre nos norteou...Porque muito 

temos para dar em termos de divulgação aeronáutica 

e Defesa Nacional...Porque seremos sempre uma 

força cultural jovem e sem objectivos político-

partidários...Porque sentimos orgulho em ter 

pertencido à F. A. P.... 

Fundámos uma Associação que historicamente nos 

seria exigida!" 

http://www.emfa.pt/www/po/unidades/unidade-AEFA
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BA1 E MUSAR DE PORTAS ABERTAS E OS ESPECIALISTAS DISSERAM 

PRESENTE 

No passado dia 11 de Setembro foi dia de Base Aberta em Sintra e 

concomitantemente o Museu do Ar, também, abriu a suas portas à 

população em geral. 

Segundo as estimativas foram cerca de nove mil os visitantes. 

As filas para visitarem as aeronaves parqueadas foi notória e as 

diferentes atividades proporcionadas pelo Museu do Ar 

engrandeceram um dia em que a aeronáutica foi tema de conversa 

para milhares de portugueses. Vidé: EMFA Base Aérea nº 1 e Museu 

do AR abriram portas ao público. 

A Associação de Especialistas da Força Aérea, através de um honroso 

convite de Senhor Diretor do Museu do Ar, Coronel Mendes Romão, 

fez-se representar através de mais de uma dúzia de voluntários que 

ajudaram ao sucesso do Dia. 

A Associação de Especialistas da Força Aérea foi, igualmente, 

convidada a apresentar o seu “stand” para divulgação associativa e 

informação e captação de associados.  

O nosso “stand” recebeu inúmeras visitas e recebeu duas dezenas de 

novos associados que certamente estarão presentes nos próximos 

convívios.  

Mais detalhes em 

http://www.emfa.pt/aefa 

Lá fora, na placa, assim como no interior do hangar, os nossos 

camaradas davam assistência na explicação sobre o funcionamento 

das diversas aeronaves estacionadas e ajudavam a não estragar 

coisas que tanto adoramos . 

Enquanto outros controlavam e ordenavam as filas que se iam 

formando. 

A Direção Nacional recebeu do Exmº Senhor Diretor do Museu do Ar 

os agradecimentos pelo apoio e disponibilidade demostrados, mas 

mais relevante foram as palavras de que os nossos voluntários: 

“Fizeram a diferença”. 

A todos quantos vivem o nosso espírito, e o nosso amor pela Força 

Aérea Portuguesa, muito em particularmente a estes voluntários, 

um profundo e sentido agradecimento por parte da Direção 

Nacional. 

 

“Toda a estrutura da AEFA envolvida com outras 

entidades em prol dos Associados.” 

http://www.emfa.pt/www/po/unidades/artigo-AEFA-003.177-ba1-e-musar-de-portas-abertas-e-os-especialistas-disseram-presente
http://www.emfa.pt/www/po/unidades/artigo-AEFA-003.177-ba1-e-musar-de-portas-abertas-e-os-especialistas-disseram-presente
http://www.emfa.pt/www/po/unidades/unidade-AEFA


APRESENTAÇÃO DO LIVRO DE ORLANDO FERNANDES 

No passado dia 19 de novembro, coincidindo com o encontro de 

confraternização dos Núcleos de Lisboa e de Setúbal, realizou-se a 

cerimónia de 

apresentação do livro da autoria do nosso Companheiro Especialista e 

Associado, Orlando Fernandes. 

Após uma anterior edição de autor, agora, numa nova edição, esta 

obra constitui o primeiro exemplar da nossa coleção "Para Memória 

Futura". 

A apresentação foi feita pelo Presidente Nacional Paulo Castro e pelo 

autor Orlando Fernandes, tendo a audiência feito algumas perguntas 

sobre o mesmo. Entre outras coisas, o autor referiu que face a algumas 

posturas na nossa sociedade que parecem pôr em causa a dignidade 

da participação de milhares de jovens portuguesas na Guerra do 

Ultramar sentiu a responsabilidade de escrever e demonstrar a 

dignidade e a honra dos que na Guerra foram envolvidos e nesse 

período serviram Portugal. 

FORÇA AÉREA NO FEMININO HÁ 25 ANOS 

Realizou-se no passado dia 12 do mês de novembro o encontro das 

primeiras mulheres que serviram a Força Aérea Portuguesa 

volvidos que foram vinte e cinco anos sobre a sua admissão. 

A cerimónia teve lugar no CFMTFA e foi presidida pelo CPESFA 

(Comandante do Pessoal da Força Aérea) Tenente General 

Amândio Miranda. 

Na foto é visível uma das duas seções compostas por elementos do 

género feminino aquando do final do curso correspondente à 6ª 

incorporação de 1991. 

Foi um dia de festa para muitas e muitos que não se viam desde o 

tempo de formação, quando, já com as famílias, retornaram à casa 

mãe do Especialista. Com direito a descerramento de uma lápide 

alusiva ao reencontro e um convívio inesquecível entre amigos que 

perdurarão, assim foi passado mais um dia de alto fervor 

aeronáutico. 

A Associação de Especialistas da Força Aérea também esteve 

presente através da presença da Vice-presidente nacional, 

Margarida Resendes, ela mesmo uma das pioneiras, que se fez 

fotografar com o CPESFA, Tenente General Amândio Miranda. 

A nossa Vice-presidente nacional pôde constatar que muitos dos 

presentes já eram associados da AEFA, mas que outros se vão 

associar dado o espirito de solidariedade, amizade e convívio que a 

AEFA representa. 

Esperamos ter-vos no nosso próximo Encontro Nacional. 

Parabéns às pioneiras. 

ACTIVIDADES AEFA/ ENTIDADES 
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Mais detalhes em 

http://www.emfa.pt/aefa 

http://www.emfa.pt/www/po/unidades/artigo-AEFA-003.205-apresentacao-do-livro-de-orlando-fernandes
http://www.emfa.pt/www/po/unidades/artigo-AEFA-003.199-forca-aerea-no-feminino-ha-25-anos
http://www.emfa.pt/www/po/unidades/unidade-AEFA


De seguida, procedeu-se à sessão de dedicatórias nos exemplares 

adquiridos pelos presentes.  

Deixamos aqui um pequeno excerto: 

"Ergamos o nosso cálice, repleto dos maiores valores da vida a 

amizade, fraternidade, o humanismo e a liberdade. 

Recordemo-nos a nós mesmos e uns aos outros, já que a Pátria 

nos esqueceu." 

 

Os parabéns ao Orlando Fernandes pelo seu trabalho e pela 

dedicação a esta nobre causa e à memória futura, para que não se 

perca o conhecimento histórico, registando-o e para que os 

vindouros o possam conhecer e respeitar. 

VOLUNTÁRIOS DA AEFA NO RESTAURO DO CHIPMUNK DO MUSEU 

DO AR 

No passado dia 6 de dezembro, decorreu no Museu do Ar a entrega 

formal do avião CHIPMUNK que foi restaurado por militares e 

voluntários civis. 

Entre os voluntários, destacamos quatro pertencentes à Associação 

de Especialistas da Força Aérea: 

 António Nélson Pereira de Almeida; 

 Arnaldo Manuel Teixeira de Sousa; 

 Eduardo José Correia dos Santos; 

 Hélder Santos Godinho de Sousa. 

ACTIVIDADES AEFA/ ENTIDADES 
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Toda a equipa militar do Museu estava presente, bem como todos 

os voluntários civis que participaram neste restauro. 

A cerimónia teve inicio com um discurso pelo Sr. Director do Museu 

do Ar, Coronel Romão Mendes, em forma de agradecimento a todos 

quantos participaram.  

Seguiu-se a entrega de diplomas aos nossos associados e a fotografia 

da praxe. 

O Sr. Coronel Romão agradeceu à AEFA toda a disponibilidade e 

transmitiu ao novo director as melhores referências da AEFA. 

Para memória futura. 

“Toda a estrutura da AEFA envolvida com outras 

entidades em prol dos Associados.” 

Mais detalhes em 

http://www.emfa.pt/aefa 

http://www.emfa.pt/www/po/unidades/artigo-AEFA-003.212-voluntarios-da-aefa-no-restauro-do-chipmunk-do-museu-do-ar
http://www.emfa.pt/www/po/unidades/artigo-AEFA-003.212-voluntarios-da-aefa-no-restauro-do-chipmunk-do-museu-do-ar
http://www.emfa.pt/www/po/unidades/unidade-AEFA


PROTOCOLOS AEFA 

A Associação de Especialistas da Força Aérea tem vindo a 

formalizar um conjunto de protocolos com diversas entidades para 

a prestação de serviços aos seus associados em condições 

vantajosas. 

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

processo de identificação e de estabelecimento de acordos com as 

entidades aderentes. Chamamos a atenção para o facto de alguns 

dos serviços não estarem restringidos à área geográfica do Núcleo. 

Estes descontos serão efectuados mediante a apresentação do 

cartão de associado da AEFA e comprovativo das cotas 

actualizadas.  

ACTIVIDADES AEFA/ ENTIDADES 
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Liberty Seguros  

 

 

  

Lojas  

Lojas  

Anexo I 

Postos de colheitas 

Mais detalhes em 

http://www.emfa.pt/aefa 

http://www.emfa.pt/www/po/unidades/artigo-AEFA-003.175-protocolos-aefa
https://clientes.libertyseguros.pt/marioseriz/details.aspx?tabId=15158
http://www.emfa.pt/www/po/unidades/includes/AEFA/conteudos/galeria/protocolos/lojas-ergovis-o-2015_773.pdf
http://www.emfa.pt/www/po/unidades/includes/AEFA/conteudos/galeria/protocolos/locais-rosoptica_1536.jpg
http://www.emfa.pt/www/po/unidades/includes/AEFA/conteudos/galeria/protocolos/labeto-anexo-i-an-lises_1592.jpg
http://www.emfa.pt/www/po/unidades/includes/AEFA/conteudos/galeria/protocolos/labeto-locais_1118.jpg
http://www.emfa.pt/www/po/unidades/unidade-AEFA


 

ACTIVIDADES AEFA/ ENTIDADES 
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“Toda a estrutura da AEFA envolvida com outras 

entidades em prol dos Associados.” 

Mais detalhes em 

http://www.emfa.pt/aefa 

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


Parceiros do nosso Jornal “O Especialista” 
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Parceiros do nosso Jornal “O Especialista” 
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“Parceiros do nosso Jornal O 

Especialista.” 



A E.I.C.P.A.C. passa a Esquadra 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 1977, com a restruturação da Força Aérea Portuguesa, a E.I.C.P.A.C. pasa a ter a 

designação de Esquadra 103 (embora sem nunca perder a antiga designação de E.I.C.P.A.C. ) 

, em que o algarismos das centenas, 1, significa aviões e o das unidades, 3, significa ser a 

terceira esquadra (Esq. 101—Pilotagem elementar, com Chipmunks e posteriormente 

Epsilons; Esq. 102—Pilotagem Básica , com T-37C e Esq. 103—Pilotagem Complementar, com 

T-33A e T-38A). 

Durante a permanência da Esquadra em Monte Real ocoreram quatro acidentes graves: 

- Em Janeiro de 1979 faleceram dois Pilotos-Instrutores, devido a colisão com o solo (pista), 

tendo ficado destruído o 1925. 

- Em Dezembro de 1981 numa aproximação final para aterragem em formação, com tecto 

baixo, o avião asa embateu no solo, ficando o 1912 destruído, mas o piloto ileso. 

- Em Janeiro de 1985 o 1920 incendiou-se após a descolagem, tendo o piloto-instrutor 

aterrado com sucesso o avião em chamas. A tripulação ficou ilesa e o avião ficou com a parte 

traseira da fuselagem destruída. 

- Num voo de largada, o piloto-aluno saiu da pista e embateu contra uma viatura da Polícia 

Aérea. O piloto ficou ileso mas o avião 1921 ficou com a parte dianteira da fuselagem 

destruída. 

Posteriormente, juntou-se a parte traseira deste avião com a dianteira do 1920 e dos dois 

fez-se um. Pilotos e mecânicos passaram, a partir de então, a designar este avião por 2021.  

 

Novembro 1974—Março 1987 

 

 

 

 

 

O T-33 na BA 5 

A transferência da Esquadra para a BA5 chegou a estar determinada e praticamente 

efectuada em 1962. No entanto, antes de aí iniciar a actividade foi mandada regressar 

à Ota. A transferência sóviria a efectivar-se em Novembro de 1974. 

A Esquadra foi instalada no edifício da Esquadra 304-Magníficos, utilizando a placa e 

hangares adjacentes. 

 

O curso tinha então 61 missões que perfaziam cerca de 91 horas de voo, incluindo 

missões de contacto, instrumentos básicos e avançados, formação, navegação baixa 

(com 4 ATS), uma missão de voltas tácticas e duas missões de tiro ar-ar simulado 

(manga rebocada pelo T-33A). A instrução era complementada com missões 

efectuadas em dois simuladores de voo e num simulador de emergências. (Estes 

simuladores já não acompanharam a Esquadra aquando da sua transferência para a 

BA11). 

O T-Bird fooi também utilizado como rebocador de manga para treino e qualificação 

dos pilotos das Esquadras 302 e 304 (A7-P) na missão de tiro ar-ar… 

A propósito da manga recordamos dois episódios ocorridos em Monte Real:  

- Um T-33A rebocador atingido por uma munição que se destinava à manga; sem 

consequências de maior. 

 - Uma manga que se soltou tendo o cabo de reboque (com o comprimento 

aproximado de 1.000 pés, cerca de 300 metros) continuado preso ao avião e 

destelhado algumas habitações que se encontravam no enfiamento da pista. 

A título de curiosidade refira-se que a inauguração do voo nocturno na BA5 foi feita 

pelos T-33A que então se encontravam em Tancos e não pelos F-86F de Monte Real.  

 

 

 

T-BIRD— O T-33 na BA-5 Monte Real “ALCANÇA QUEM NÃO CANSA” 
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Em Outubro de 1979 chegaram a Portugal os últimos três T-BIRDS adquiridos pela FAP. 

Eram provenientes da Bélgica e traziam uma média de 4.500 horas cada. Receberam 

matrículas de 1928 a 1930 inclusivé. 

T-BIRD— O T-33 na BA-5 Monte Real “ALCANÇA QUEM NÃO CANSA” 

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

4200-313 PORTO 

Tel: 225028136 

Correio eletrónico: aefa.dn@gmail.com 

 

Sugestões são bem-vindas  

Contactos AEFA  

                 Ficha Técnica: 

 Associação de Especialistas da Força Aérea 

                                Comunicação 

“ FOMOS ESPECIALISTAS, AINDA SOMOS E SEREMOS” 
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Para o próximo trimestre 

Jornal “O Especialista” 

40º Aniversário da AEFA 

XL Encontro Anual Nacional 

Assembleia Geral 

Já na fase final da sua estadia em Monte Real o T-33A adopta um novo esquema de 

pintura—o cinzento claro com o interior dos “tips” a preto fosco. 

 

 

Base Aérea nº 11 Beja  “COM MILITAR ENGENHO E SUTIL ARTE” 

Março 1987—Actualidade 

(continua) 
Fontes: 

- T-BIRD de José Paulo Rosado, Capitão Piloto Aviador  

(1991) 

http://www.emfa.pt/www/index.php?fsh=1
http://www.emfa.pt/www/po/unidades/unidade-AEFA

