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“Fomos Especialistas, Ainda Somos E Seremos”
Caros Sócios e Amigos,
Neste ano de 2018 que entretanto voou, o endereço de
acesso ao nosso site mudou. Mudou, em virtude da
migração para o novo site da Força Aérea Portuguesa, sendo
agora aefa.emfa.pt
Através desse endereço, poderão consultar todas as notícias
que reflectem a actividade da nossa Associação de
Especialistas da Força Aérea, podendo constatar a vitalidade
da mesma nos dias que correm. Desde os eventos oficiais
para os quais recebemos diversos convites para marcar
presença, relevando a Responsabilidade e Honra na
representação de uma longa história de Especialistas, desde
a génese da Aviação Militar até aos dias de hoje, quer os
inúmeros eventos regionais que os vários Núcleos da AEFA
vão realizando em prol dos associados, relevando-se como
alicerces fundamentais da AEFA, aglutinando os sócios das
várias regiões do País numa forte coesão nacional.
Mas, como já foi diversas vezes dito e escrito e apesar da
vitalidade actual, a renovação não se vai fazendo. Não
vemos a adesão de Especialistas mais jovens que possam
complementar os existentes e que possam vir a dar
continuidade no futuro ao legado dos Especialistas da Força
Aérea.
Desta forma, porque não um desafio para todos e cada um
de nós para o próximo ano de 2019 que se avizinha?
Seguramente que todos conhecemos um familiar, um amigo,
o filho de um amigo, a filha de um amigo, um primo, uma
prima mais novo ou mais nova e que serviu como
Especialista da Força Aérea Portuguesa, então porque não
darmos corpo ao lema que sempre se utilizou nos Encontros
Nacionais “Traz mais um de preferência que nunca tenha
vindo porque todos ainda somos poucos” e, a pouco e
pouco, incorporarmos mais um jovem? Porque não se
juntam as mulheres Especialistas que desde 1991 passaram
também a fazer parte desta família e que, salvo pontuais
excepções, não se decidiram ainda a avançar?

2018

Mensagem de Natal
Com esta voragem do tempo eis-nos de novo na quadra natalícia.
Falamos de um espaço de tempo onde todos apelamos à tolerância, ao amor, ao diálogo, à família e por aí
fora como se a prática diária destes valores fosse exclusiva dos tempos do Natal.
Natal, sim, é tempo de aproximação ou reunião da família que, por esta ou aquela razão, apenas tem este
tempo para receber o carinho dos seus entes. Temos a perfeita noção que estamos numa quadra especial,
diferente mais acolhedora e por isso devemo-nos imbuir e deixarmo-nos sorver por esse “tempo”.
Não valerá a pena, aqui e agora, afiançar que o Natal já foi diferente. Melhor ou pior, mas diferente sim, foi.
Garantidamente já foi menos consumista. Garantidamente já foi familiarmente mais envolvente em função
das brincadeiras que se prolongavam para além da ceia, do monopólio que se jogava a pinhões ou até do jogo
da glória que faz tempos não estava inserido nas “apps” dos telefones inteligentes. Era quantitativa e
qualitativamente melhor aproveitado o tempo de Natal.
Natal esse sempre muito virado para as crianças que queremos que assim continue. Que as crianças possam,
durante o curto espaço de tempo é certo, mas que possam acreditar que ainda há Pai Natal.
Para aqueles que acreditam no Pai Natal, mas também para os que não acreditam no Pai Natal a Direção
Nacional da Associação de Especialistas da Força Aérea deseja a todos os seus associados e respetivos
familiares, a todos os nossos amigos e a todos os Especialistas em geral um feliz e Santo Natal.
E que, mesmo que seja apenas e só nesta quadra natalícia, haja de fato tolerância, amor, diálogo e um forte
aconchego da família.
Bom Natal, boas festas.

A Direção Nacional
12.12.2018

Os anos não perdoam e a menos que se consiga ir
renovando, começa a ser preocupante o futuro da
Associação de Especialistas da Força Aérea e tal não é
imaginável… O Especialista da Força Aérea não pode vir a
cair no esquecimento da sociedade portuguesa após longos
anos de inestimáveis serviços prestados ao País.

Vamos à BA6. XLII Encontro Anual Nacional, 30 de março de 2019

Calendário de Eventos

Fica, para todos nós, o desafio para 2019.
Fomos Especialistas, Ainda Somos e Seremos.
Com os votos de um Feliz Natal para todos e respectivas
famílias e um Ano Novo com Saúde.

Setembro / Outubro

Até sempre e saudações Especiais,
João Carlos Silva
Vice-Presidente - Comunicação

Pontos Especiais:
• Eventos Oficiais
• Encontros Regionais
• Protocolos AEFA
• Clube de Especialistas

•
•
•
•

Encontros Regionais
Base Aberta BA11
Rendição Comando AM1
Rendição Comando BA6

Novembro
• Encontros Regionais
• Missa Fiéis Defuntos
• Homenagem aos
Combatentes

• Cerimónia Militar
evocativa do fim da
Grande Guerra

Dezembro
• Encontros Regionais
• Presidente da República no
MUSAR
• Jantar Natal FAP
• Abertura do Ano Letivo
CFMTFA
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EVENTOS OFICIAIS
RENDIÇÃO DO COMANDO NO AM1

RENDIÇÃO DO COMANDO NA BASE AÉREA Nº6

Realizou-se no passado dia 11 de outubro a rendição do Comando no
Aeródromo de Manobra Nº 1, em Maceda, Ovar.

Realizou-se no dia 31 de Outubro a rendição do Comando da Base
Aérea nº 6 (BA 6), no Montijo. Na cerimónia, presidida pelo Chefe
do Estado-Maior da Força Aérea (CEMFA), General Manuel Teixeira
Rolo, o Coronel Gomes Graça assumiu o Comando da BA 6,
substituindo o Coronel Hélder Rebelo que ocupava o cargo desde
outubro de 2016.

Em cerimónia presidida por Sua Excelência o Chefe de Estado Maior
da Força Aérea, General Manuel Teixeira Rolo, cessou funções o
Coronel Navegador Carlos Páscoa e sucedeu-lhe o Tenente Coronel
PILAV Tenente Coronel José Alberto da Silva Nogueira.

Após a rendição do Comando teve lugar uma visita ao Pólo do Museu
do Ar onde foi descerrada uma placa comemorativa dos cinquenta
anos do Museu do Ar.
A Associação de Especialistas da Força Aérea esteve representada
pelo Presidente Nacional Paulo Castro.

A Associação de Especialistas da Força Aérea esteve representada
pelo seu Núcleo de Setúbal através do respectivo Secretário da
Direção, Américo Paixão.
Ao Coronel Hélder Rebelo a Associação de Especialistas da Força
Aérea agradece toda a atenção e disponibilidade para connosco
desejando os melhores sucessos pessoais e profissionais.
Ao Coronel Gomes Graça fazemos votos dos maiores sucessos nos
novos desafios que advirão, assim como estamos certos de poder
continuar a excelente colaboração que tem existido entre a AEFA e
a BA 6.

Ao Coronel Carlos Páscoa a Associação de Especialistas da Força
Aérea agradece toda a atenção e disponibilidade para connosco
desejando os melhores sucessos pessoais e profissionais.
Ao Tenente Coronel José Nogueira fazemos votos dos maiores
sucessos nos novos desafios que advirão, assim como estamos certos
de poder continuar a excelente colaboração que tem existido entre a
AEFA e o A. M. 1.

“Responsabilidade e Honra na representação de
uma longa história de Especialistas, desde a
génese da Aviação Militar até aos dias de hoje.”

Vamos à BA6. XLII Encontro Anual Nacional, 30 de março de 2019
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EVENTOS OFICIAIS
CERIMÓNIA MILITAR EVOCATIVA DO FIM DA GRANDE GUERRA
Decorreu no passado dia 4 de Novembro de 2018 na Avenida da
Liberdade em Lisboa a cerimónia evocativa do Centenário do
Armísticio da Grande Guerra. Esta cerimónia, presidida por Sua
Excelência o Presidente da República, Professor Marcelo Rebelo de
Sousa, reuniu numa grande parada militar Antigos Combatentes,
Militares dos 3 ramos das Forças Armadas, a Guarda Nacional
Republicana e a Polícia de Segurança Pública que assim
homenagearam a Paz e honraram a memória de todos os que
serviram e tombaram ao serviço de Portugal.

Após esta homenagem, o Presidente da República proferiu o seu
discurso, exaltando a dignidade e o prestígio das Forças
Armadas, após o que se deu início ao desfile das tropas em parada
encabeçadas pelos grupos de Antigos Combatentes. O desfile com
mais de 4.500 elementos das Forças Armadas, Colégio Militar,
Pupilos do Exército, Guarda Nacional Republicana e Polícia de
Segurança Pública foi um dos maiores realizados em Portugal nos
últimos anos a esta parte, apresentando efectivos e meios
existentes nas diversas forças, acompanhados pelas respectivas
bandas de música e com a habitual espectacularidade do sobrevoo
dos meios aéreos e pelo singular desfile das tropas especiais. De
notar a presença no desfile de antigos Guiões das Unidades da
Força Aérea outrora existentes no antigo Ultramar.

No início da cerimónia, Sua Excelência o Presidente da República e
Comandante Supremo das Forças Armadas procedeu à revista das
tropas em parada tendo de seguida prestado homenagem aos 7.492
portugueses que tombaram no conflito, junto ao Monumento aos
Combatentes da Grande Guerra. Momento de profundo
recolhimento e respeito acompanhado pelos toques de Silêncio, aos
Mortos em Combate e de Alvorada.

Por convite do Chefe do Estado-Maior-General das Forças
Armadas, Almirante António Silva Ribeiro, e do Presidente da Liga
dos Combatentes, Tenente-General Chito Rodrigues, a Associação
de Especialistas da Força Aérea esteve representada pelo Vicepresidente Nacional João Carlos Silva.

Mais detalhes em

aefa.emfa.pt
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EVENTOS OFICIAIS
NÚCLEO DE SETÚBAL DA AEFA NA HOMENAGEM AOS COMBATENTES
O Núcleo de Setúbal da Associação de Especialistas da Força esteve
presente no dia 2 de Novembro de 2018, a convite do Núcleo local
da Liga dos Combatentes, para a Romagem ao Talhão dos
Combatentes no Cemitério de Nª Srª da Piedade.

Porto

O Núcleo do Porto da AEFA esteve representado nesta cerimónia
através do seu Presidente, Fernando Barbosa, e do VicePresidente Nacional Mário Aguiar.

Setúbal

CELEBRAÇÃO DO CENTENÁRIO DO ARMISTÍCIO DA PRIMEIRA GRANDE
GUERRA

A convite do Núcleo da Liga dos Combatentes de Setúbal,
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 Ferreira, amigo de sempre da nossa Associação.

Um pouco por todo o País, no dia 11 de Novembro de 2018 várias
cerimónias militares foram assinalando o centenário do Armistíscio
da Primeira Grande Guerra. A Associação de Especialistas da Força
Aérea associou-se a algumas delas através dos seus Núcleos do
Alentejo, do Porto e de Setúbal.
Alentejo
A convite do Exmo. Senhor Presidente do Município de Ferreira do
Alentejo, a AEFA através do seu Núcleo do Alentejo marcou presença
nas Comemorações do Centenário do Armistício (1918-2018) e na
Conferência "Portugal e o Centenário do Armistício" no auditório da
Junta de Freguesia desta Vila Alentejana. Para além do Secretário do
Núcleo, Luis Martins, estiveram ainda presentes outros associados da
AEFA.

“Responsabilidade e Honra na representação de uma
longa história de Especialistas, desde a génese da
Aviação Militar até aos dias de hoje.”

Vamos à BA6. XLII Encontro Anual Nacional, 30 de março de 2019
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EVENTOS OFICIAIS
MISSA DE SUFRÁGIO PELOS MORTOS DA FORÇA AÉREA
Realizou-se no passado dia 5 de Novembro a Missa de Sufrágio pelos
Mortos da Força Aérea Portuguesa. A celebração teve lugar na Igreja
da Força Aérea e foi ministrada por D. Manuel Linda que assume
funções de Administrador Apostólico até à nomeação do futuro
bispo das Forças Armadas e de Segurança. Neste dia, em que todos
nós relembramos com eterna saudade todos quantos já partiram do
nosso seio, a Associação de Especialistas da Força Aérea esteve
representada pelo seu Presidente Adjunto Nacional, Artur Alves da
Silva.

A convite de Sua Excelência o Chefe de Estado Maior da Força
Aérea a Associação de Especialistas da Força Aérea fez-se
representar pelo Presidente Nacional Adjunto, Artur Alves da Silva.
PRESIDENTE DA REPÚBLICA VISITA O MUSEU DO AR E ENCONTRA A
AEFA
O Exmº Sr. Presidente da República e Comandante Supremo das
Forças Armadas, Professor Marcelo Rebelo de Sousa, visitou o
Museu do Ar no passado dia 21 de Novembro por ocasião do seu
quinquagésimo aniversário. Fez-se acompanhar pelo Ministro da
Defesa Nacional, pelo Chefe do Estado Maior da Força Aérea, pelo
Presidente da Câmara Municipal de Sintra, pelo Presidente da
União de Freguesias de Almargem do Bispo, Pêro Pinheiro e
Montelavar e pelo Director do Museu do Ar, entre outras
entidades militares e civis.
No percurso pelo Museu do Ar, o Senhor Presidente teve a
oportunidade de conhecer os vários espaços museológicos e de
assistir a uma apresentação, pelo Sargento-Mor Elísio Almeida, de
projectos em curso de reconstrução e restauro de três peças de
grande relevância histórica que se consubstanciaram nos trabalhos

ROSTOS DE MISSÃO - ALMA NO SERVIR
Teve lugar no passado dia 20 de novembro, na Messe da Força
Aérea, em Monsanto, a apresentação do livro Rostos de Missão –
Alma no Servir, numa edição do Estado Maior da Força Aérea.

destinados à construção da réplica do Deperdussin - primeiro avião
militar português, do restauro do Hidroplanador "Portugal" exemplar único construído no inicio dos anos 30 do século XX e no
restauro do Cessna T-37 Tweety Bird - avião militar de instrução
básica de pilotos, tendo sido neste último que participaram os
Voluntários da Associação de Especialistas da Força Aérea que
habitualmente colaboram com o Museu do Ar.

Presentes no evento, os voluntários da AEFA no Museu do Ar
tiverem oportunidade de trocar algumas palavras e de receber a
atenção por parte do Senhor Presidente da República que se
chegou a referir aos nosso veteranos de forma aberta e familiar
como "isto é rapaziada do meu tempo".
Trata-se de um livro com depoimentos de diversos militares e um
vasto conjunto de fotografias de excelente qualidade que recordam
as diferentes missões da Força Aérea Portuguesa, assim como o
conjunto de especialidades(rostos) que contribuem para o sucesso
da Missão.

Mais detalhes em

aefa.emfa.pt
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EVENTOS OFICIAIS
Uma honra para os presentes, para a AEFA, para os Especialistas e,
porque não dizê-lo, um enorme orgulho da missão cumprida ao
longo dos anos.

Como é seu timbre, o Senhor Presidente da República Professor
Marcelo Rebelo de Sousa posou para a posteridade com o Presidente
Adjunto Nacional da AEFA, Artur Alves da Silva, os nossos
Voluntários, Francisco Calado, Lucas Silva, Eduardo Santos, Nélson de
Almeida e Arnaldo Sousa e com o Chefe do Estado Maior da Força
Aérea, General Manuel Rolo e assinou o Livro de Honra da nossa
Associação de Especialistas da Força Aérea.

“Responsabilidade e Honra na representação de
uma longa história de Especialistas, desde a
génese da Aviação Militar até aos dias de hoje.”

Vamos à BA6. XLII Encontro Anual Nacional, 30 de março de 2019

AEFA – News let ter #8

Pág ina 7

NÚCLEOS
Alentejo
NÚCLEO DO ALENTEJO ORGANIZOU CONVÍVIO COM UM FORTE
CUNHO CULTURAL
No passado dia 22 de setembro o Núcleo do Alentejo da Associação
de Especialistas da Força Aérea realizou um encontro em Elvas de
acordo com a política de descentralização idealizada pela Direção
do Núcleo.
O encontro que, não foi só gastronómico, incluiu uma visita ao Forte
da Nossa Senhora da Graça, antiga defesa da praça forte de Elvas e
mais tarde presídio militar. Esta visita guiada, pela Drª Margarida
Ribeira, levou os nossos associados e familiares a conhecerem a
vasta
história
desta
secular
fortaleza
militar.
Depois de aberto o apetite os Especialistas dirigiram-se para uma
outra fortaleza elvense, o restaurante São José onde frente a um
opíparo repasto deram aso a uma jornada de verdadeiro fervor
Especialista.

com aquele ato. Como refere o José Rojão: “ Eis senão quando o
Senhor Pároco da Cidade de Elvas, José António Gonçalves, se nos
dirigiu manifestando a admiração e louvor dos Priores pelo nosso
anterior acto solene, bem assim felicitando-nos por este tipo de
convívios que servem cada vez mais para manter a união entre
camaradas militares ao longo de décadas, e transmitir aos jovens
este nosso espírito de camaradagem. Após a sua bênção, ouviu-se
uma enorme salva de palmas.”
O fim de festa foi acompanhado a acordeão por amigo que
permitiu que o Encontro se tornasse ainda mais animado e com
maior fervor aéreo.

Os nossos deixaram-se fotografar no Forte de Nossa Senhora da
Graça junto a uma placa evocativa de uma homenagem alusiva à
Força Aérea Portuguesa datada do ano de 1959.
Estão de parabéns os nossos associados alentejanos assim como a
Direção do Núcleo do Alentejo pela iniciativa e sobretudo pela
qualidade da mesma.
Brevemente o Núcleo do Alentejo irá prosseguir a sua itinerância.
O NÚCLEO DO ALENTEJO DA AEFA NA BASE AÉREA Nº11 ABERTA

Antes mesmo do repasto foi feito um minuto de silêncio em
memória de todos os nossos que já partiram fato que não passou
despercebido a três clérigos que almoçavam naquele restaurante e
que não se coibiram de dizer aos nossos camaradas o que sentiram
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NÚCLEOS
(Continued from page 7)

A Direção Nacional da AEFA esteve representada pelos VicePresidentes Nacionais, Jorge Couto e João Carlos Silva.

A Associação de Especialistas da Força Aérea, através do seu Núcleo
do Alentejo , marcou presença na Base Aérea nº 11, em Beja, por
ocasião do programa de Bases Abertas.
O Núcleo do Alentejo dinamizou e liderou esta presença, através do
seu Presidente José Rojão, que contou com a visita de vários
Especialistas vindos de diferentes zonas, de Beja (Distrito), Évora,
Setúbal, Almada e Lisboa e que fizeram questão de marcar presença
no "stand" da AEFA e alguns até compartilhar o almoço na Messe de
Sargentos desta Unidade.

Na esperança de que para o próximo ano voltaremos a mais um
Dia da Base Aberta de Beja, pelas 18 horas saímos de mais "um dia
de serviço" e felizes por ter vivido o ambiente aeronáutico que
com saudade vivemos nos já longos anos passados da nossa
juventude.
Muito obrigado Força Aérea Portuguesa por nos continuar a
acarinhar.
Parabéns ao Núcleo do Alentejo por mais esta presença e
representação em prol dos seus associados.
ELEIÇÕES E ALMOÇO CONVÍVIO NO NÚCLEO DO ALENTEJO DA
AEFA
Decorreram no passado dia 24 de Novembro as eleições para os
corpos dirigentes do Núcleo do Alentejo da Associação de
Especialistas da Força Aérea.
A assembleia local decorreu na sala do restaurante A Fragata em
Évora e foi dirigida pelo Presidente Adjunto Nacional, Artur Alves
da Silva, contando com a presença do Presidente Nacional, Paulo
Castro, e do Vice-Presidente para a região Alentejo, Manuel

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.

“De salientar a forte dinâmica dos Núcleos,
agregando os sócios das mais diversas regiões do
País.”
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NÚCLEOS
Gonçalves e contou com a presença dos respectivos sócios que
elegeram para novo mandato:
- José Rojão, Presidente
- Luís Martins, Secretário
- Manuel Serrano, Tesoureiro
Após a tomada de posse dos recém-eleitos dirigentes do Núcleo, foi
dado início ao almoço convívio que, além dos dirigentes atrás
mencionados e dos sócios locais sendo alguns acompanhados pelas
respectivas Senhoras, contou também com a presença do Presidente
do Núcleo de Setúbal , Joaquim Condeço e do Secretário Américo
Paixão, do Presidente do Núcleo do Algarve , Aldemir Pires, de
diversos sócios de outros Núcleos e ainda dos Vice-Presidentes
Nacionais Jorge Couto (Lisboa), António Alves (Algarve) e João Carlos
Silva.

Estão de parabéns os dirigentes do Núcleo do Alentejo pelo
dinamismo que têm proporcionado aos sócios desta região e aos
respectivos sócios pela adesão e participação. Os nossos
agradecimentos também ao restaurante A Fragata pela eficiência,
qualidade e amizade com que nos receberam.
A Direção Nacional deseja as maiores felicidades ao Núcleo do
Alentejo .
ALMOÇO NATALÍCIO DE SÓCIOS DO NÚCLEO DO ALENTEJO DA
AEFA DE ELVAS
"Decorreu no passado dia 6 de Dezembro de 2018 um almoço
promovido pelos sócios da AEFA residentes em Elvas para com os
seus familiares comemorarem esta quadra Natalícia.
Foi com redobrado agrado que aceitei o seu convite e tomei lugar
na mesa familiar destes nossos associados e que, dentro do
mesmo espírito que aprendemos há décadas, partilhámos este
repasto servido no Restaurante "Adega Regional" em Elvas. Os
nossos parabéns ao excelente serviço prestado. Bom atendimento
e excelente confecção e acompanhamentos.
Tomou a cabeceira da mesa o sócio recém nomeado para o nosso
Grupo 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 Fernando Pedras presentear as senhoras com um
brinde para enfeite dos seus Pinheirinhos de Natal.
Não faltou também o bolo Encharcado e o respectivo tchim-tchim
à saúde dos presentes e dos ausentes.

Como é apanágio dos Especialistas, o almoço decorreu muito bem e
de forma muito animada onde além do desfilar das memórias de
tempos passados na nossa Força Aérea Portuguesa ainda houve
ocasião para parabenizar o Presidente do Núcleo de Setúbal ,
Joaquim Condeço e Esposa pelo seu aniversário de casamento, tendo
o Núcleo do Alentejo oferecido uma lembrança comemorativa da
ocasião. Para fechar o evento, nada como umas belas cantorias para
alegrar a alma.

Ficou a vontade de se repetirem outros convívios nas mais
variadíssimas zonas deste vasto e belo Alentejo para que, para
além do convívio entre as velhas glórias da FAP, se possa
dinamizar também a nossa Associação e a causa aeronáutica.
A nossa AEFA está de perfeitíssima saúde e a crescer.
Saudações especialistas"

Mais detalhes em

aefa.emfa.pt
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NÚCLEOS
Foi com estas palavras que o Presidente do Núcleo do Alentejo da
Associação de Especialistas da Força Aérea, José Rojão, nos
comunicou este belíssimo evento, dinamizando e juntando os sócios
espalhados geograficamente por esta magnífica região de Portugal, o
Alentejo.

sucesso, excluindo a viagem aos Açores, que não se realizou por
fraca adesão dos associados.
Para o ano, a Direcção propôs-se realizar os já habituais eventos
anuais, havendo ainda outros possíveis que, a realizar-se, darão
conhecimento aos sócios.
O nosso tesoureiro Manuel Miranda também deu conhecimento,
fazendo circular pelos presentes, o relatório de contas 2018 para
sua apreciação, sendo aprovado por todos.
Foi ainda proposto pelo associado João Cortesão, um voto de
louvor à direcção pelo trabalho realizado, sendo aprovado por
maioria e aclamação.
A Direcção ainda presenteou, como brinde de Natal, todos os
sócios presentes com uma quentinha “parka” azul com o logotipo
do Núcleo de Coimbra.
Seguiu-se de seguida o já habitual almoço de Natal, onde todos
convivemos alegremente degustando uma excelente refeição.

A Direção Nacional envia os parabéns aos organizadores e a todos os
presentes por esta excelente iniciativa.

Coimbra
ALMOÇO DE NATAL DO NÚCLEO DE COIMBRA DA AEFA
“Realizou-se no passado sábado dia 1/12/2018 o agendado almoço
de Natal do Núcleo de Coimbra da Associação de Especialistas da
Força Aérea, num conhecido restaurante da periferia.
Contou com a expressiva presença de 64 sócios, já incluindo as
respectivas esposas de alguns, dando ao encontro um inestimável
ambiente de grande confraternização.
Iniciou-se com a já habitual Assembleia, onde o nosso presidente
começou por agradecer a presença de todos.
Foram passadas em revista as actividades do Núcleo, do ano que
agora termina. Concluindo que todas foram realizadas com grande

Ainda houve a oportunidade de cantarmos os “parabéns a você”
ao nosso companheiro Armando Seguro que festejava os seu
aniversário, partilhando connosco um bolo com o respectivo
espumante.
Lamentamos sempre a ausência de todos aqueles que não
puderam estar connosco nesta festa, mas, ficará para a próxima.
O “espírito Especialista” com o “espírito de Natal” que agora
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vivemos, foram a simbiose perfeita para que tudo fosse um sucesso.

composta pelos seguintes elementos:

Mais uma vez os parabéns para a Direcção do Núcleo de Coimbra ,
que muito tem trabalhado, para juntar cada vez mais a família
Especialista dispersa, não se poupando a esforços.

- José Sousa – Presidente
- José Barreiros – Secretário

- Manuel Faustino – Tesoureiro

ESPECIALISTAS SEMPRE”
Foram estas as palavras do sócio Augusto Ferreira e que,
acompanhadas das respectivas fotografias, descrevem plenamente
mais um dia bem passado e organizado pelo Núcleo de Coimbra da
AEFA. A Direção Nacional esteve presente através do Presidente
Adjunto Nacional, Artur Alves da Silva.
Parabéns aos dirigentes do Núcleo de Coimbra por mais este evento
proporcionado aos seus associados que por sua vez também estão
de parabéns pela adesão e demonstração de pujança deste núcleo
da AEFA.

Lisboa
ELEIÇÕES E ALMOÇO DE ANIVERSÁRIO DO NÚCLEO DE LISBOA DA
AEFA
Em Assembleia local realizada no passado dia 8 de Dezembro de
2018, tiveram lugar as eleições para os corpos dirigentes do Núcleo
de Lisboa da Associação de Especialistas da Força Aérea. Os
trabalhos foram dirigidos pelo Presidente Adjunto Nacional da AEFA,
Artur Alves da Silva, e com o testemunho do Presidente Nacional,
Paulo Castro, e dos Vice-presidentes Jorge Couto, Ana Paula Gomes
e João Carlos Silva.

Compareceram a esta Assembleia 73 sócios votantes, onde se
encontravam o Vice-presidente da Mesa da Assembleia Geral da
AEFA, Américo Silva Dias, e o Vogal do Conselho Fiscal da AEFA,
Orlando Fernandes.

A única lista composta pelos dirigentes cessantes foi eleita com 72
votos a favor e um voto nulo, ficando assim a direção do núcleo

A assembleia decorreu de forma tranquila, com a devida atenção
de todos os presentes ao processo formal respeitante aos
trabalhos da mesma, nomeadamente a abertura dos trabalhos, a
eleição o acto de tomada de posse dos dirigentes eleitos e a leitura
da respectiva acta. A encerrar os trabalhos, o Presidente Nacional
da AEFA, Paulo Castro, dirigiu algumas palavras aos cerca de 100
sócios e familiares entretanto reunidos nas duas salas onde se iria
dar início ao almoço comemorativo do 39º aniversário do Núcleo
de Lisboa a que todos os presentes, apesar de já focados nas mesas
e respectivas iguarias, mesmo assim deram a devida e respeitosa
atenção.

Mais detalhes em

aefa.emfa.pt
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O almoço decorreu muito bem, com um bom serviço e bem servido e
onde não faltou o habitual bolo comemorativo, proporcionando um
excelente momento de confraternização entre todos os presentes e
onde não faltaram reencontros, como por exemplo entre dois
companheiros de incorporação que se abraçaram 51 anos depois.

Minho
CONVÍCIO DA RAULIANA, NO MINHO, REPETE O ÊXITO

Realizou-se no passado dia seis de outubro mais um encontro
convívio do Núcleo do Minhoque, uma vez mais, decorreu na
Quinta Palácio da Rauliana, em Ribeirão, Trofa.
Com vem sendo hábito reuniram-se mais de oito dezenas de
convivas que não deram por mal entregue a tarde e noite passada
neste convívio promovido pelo Núcleo do Minho .
Num salão digno de uma grande festividade os presentes
puderam deliciar-se com um excelente almoço, servido sem
sofreguidão, e uma sessão de variedades que abrilhantaram a
tarde e se prolongou noite dentro fechando com o já célebre caldo
verde sendo este antecedido pelo baile.

Em suma, presença em força dos sócios do Núcleo de Lisboa em que
prevalecem os mais antigos, registando-se a presença de Especialistas
de 1952 ou de 1954, por exemplo e, como vem sendo hábito e de
certa forma preocupante para o futuro, a constatação da ausência de
Especialistas mais modernos que complementem e possam vir a dar
continuidade ao legado dos Especialistas da Força Aérea.
O Vice-presidente Manuel Teixeira Gomes representou a Direção
Nacional neste evento tão popular para os nossos associados
minhotos e não só.

Usou da palavra o Presidente Fernando Loureiro que apelou aos
associados a uma maior participação nos eventos locais e
nacionais e agradeceu a colaboração da restante Direção do
Núcleo, constituída pelo António Garrido e Rui Sá.

Parabéns aos sócios do Núcleo de Lisboa pela forte participação e os
parabéns e as maiores felicidades para os dirigentes agora eleitos
para um novo mandato.

“Uma forte dinâmica regional, aglutinando os
Especialistas da Força Aérea, para uma forte coesão
Nacional.”

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.
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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.

Como sempre neste tipo de eventos faltaram uns, mas apareceram
outros o que em nada altera o espírito de comunhão e
solidariedade que se verificou naquela mesa.

Porto
ASSEMBLEIA GERAL E JANTAR DE NATAL NO NÚCLEO DO PORTO
Realizou no passado dia 14 de dezembro, no Restaurante
Transmontano, em Vila Nova de Gaia, a Assembleia Geral Local para
a eleição da Direção do Núcleo do Porto conforme convocatória de
12 de novembro passado.
Iniciada a Assembleia de acordo com os princípios regulamentares
constatou-se a ausência de lista candidata.
Por proposta de diversos associados a Assembleia Geral Local foi
suspensa para ser retomada no próximo dia 18 de janeiro, pelas
18h00, na sede nacional sita à Praça Dr. Francisco Sá Carneiro, 219
1º Dtº. na cidade de Porto.

No uso da palavra o Presidente Nacional, Paulo Castro, fez o estado
da arte da nossa Associação, assim como os elevados patamares
que a nossa Associação se alcandorou num magnifico trabalho que
envolve muita gente disponível, de norte a sul e ilhas, para
continuar a afirmar a relevância do Especialista e a sua
determinação em fazer prolongar no tempo a forte ligação que
temos com a Força Aérea Portuguesa e que – diga-se – nos é
retribuída.
Uma das preocupações que o Presidente Nacional aflorou foi a da
falta de renovação etária da nossa Associação. E, para provar isso
mesmo procedeu a uma chamada por anos de incorporação. O
primeiro era de 1952 e os dois últimos de 1981. Esclarecidos.
A festa prosseguiu não sem que antes fossem esboçados uns
ligeiros “faduchos” muito ao estilo Especialista.

Entretanto surgiram garantias por parte do Presidente cessante,
Fernando Barbosa, de que será possível existir uma candidatura no
dia 18 de janeiro.

Na ausência de outros assuntos relevantes a abordar a assembleia
dirigiu-se para o espaço de restaurante onde a mais de meia centena
de associados deu aso ao seu espírito natalício num salutar convívio
em modo especialista onde a posta mirandesa foi soberana e bem
regada.

Todos partiram para o seu Natal com a promessa de que para o
ano lá estaremos e que todos irão ao Montijo no dia 30 de março
de 2019.

Mais detalhes em

aefa.emfa.pt
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Setúbal
NÚCLEO DE SETÚBAL COM NOVA DIREÇÃO

Teve lugar no passado dia vinte e nove de setembro a Assembleia
Geral Local do Núcleo de Setúbal da nossa Associação e que tinha
como ponto único da ordem de trabalhos a eleição dos corpos
dirigentes do Núcleo para o biénio 2018/2020.

Presente a sufrágio a lista presidida por Joaquim Condeço e que tem
como secretário, Américo Paixão Francisco e como tesoureiro,
Herculano Caetano Martins da Silva. A lista obteve doze votos
favoráveis e um branco. Presidiu à cerimónia o Presidente da
Direção Nacional, Paulo Castro, mais o Vice-presidente Nacional,
Manuel Gonçalves.

A novel Direção comprometeu-se a dar um novo incremento ao
Núcleo promovendo ações de cariz diverso que possam fazer atrair
novos associados.
De salientar a presença de diversos dirigentes nacionais, tais como
o Presidente Adjunto Nacional Artur Alves da Silva e os Vicepresidentes nacionais João Carlos Silva, Jorge Couto, Ana Paula
Gomes e ainda do Presidente do Núcleo do Alentejo , José Rojão.

À Direção do Núcleo de Setúbal , agora empossada, a Direção
Nacional faz votos de um trabalho profícuo em prol dos nossos
associados e do espírito que a nossa Associação representa.
Naturalmente que, depois de cumpridas as formalidades, houve
lugar a um repasto sob o alto comando do nosso camarada
Herculano Silva que mereceu, por parte de todos os convivas, um
forte sinal de aprovação.
Depois vieram as “estórias” que só nós conhecemos.
O SÃO MARTINHO NO NÚCLEO DE SETÚBAL DA AEFA
Decorreu no passado Sábado, dia 10 de Novembro, a
comemoração do São Martinho no Núcleo de Setúbal da
Associação de Especialistas da Força Aérea. Este foi o mote para
que 42 sócios e mais alguns familiares respondessem presente ao
convite e rumassem à sede para mais um dia de salutar convívio.
A pouco e pouco se foram juntando no “Clube de Especialistas”,
pondo a conversa e as saudades em dia.
Este ano foi possível cumprir a tradição da Sardinha Escorchada,
reforçadas com Febras e Entremeada e bem regadas com, a bem
típica desta época, Água Pé, sendo uma das três qualidades
servidas de João Vida, sócio da AEFA e sócio da empresa Venâncio
da Costa Lima. Esta empresa é sobejamante conhecida na região,

“Encontros Regionais, os alicerces da Associação de
Especialistas da Força Aérea.”

Mais detalhes em
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tendo um Moscatel de sua produção sido classificado como o
melhor do mundo. Após o prato principal, os “assadores”
continuaram de serviço e foram fazendo chegar as castanhas
assadas, seguindo-se os cafés e o habitual “desengordurante”,
fazendo o agrado dos presentes.

Parabéns à direção do Núcleo de Setúbal pela organização de mais
esta excelente reunião de Especialistas e parabéns também aos
sócios e familiares que responderam em força a mais esta chamada.
ALMOÇO DE NATAL NO NÚCLEO DE SETÚBAL DA AEFA
Decorreu no passado Sábado, dia 15 de Dezembro, o tradicional
almoço de Natal do Núcleo de Setúbal da Associação de Especialistas
da Força Aérea. Cerca de 20 associados reuniram-se no "Clube de
Especialistas", a sede deste núcleo e iniciaram a actividade com um
moscatel, bebida típica da região, enquanto se iam alinhado as ideias

e preparando para o almoço, cuja ementa era constituída pelo belo
bacalhau cozido. Como sempre, o almoço decorreu muito bem onde
não faltaram as eternas "estórias" outrora vividas.
A Direção Nacional esteve representada pelo Vice-presidente Jorge
Couto e o Núcleo do Alentejo pelo seu Presidente José Rojão que

gentilmente ofereceu um prato pintado com o emblema do seu
Núcleo ao Núcleo de Setúbal .
As conversas e as memórias foram sendo desfiadas de forma
entusiasta ao longo da tarde, até às despedidas e combinações para
o próximo encontro.

A Direção Nacional fez-se representar pelo Vice Presidente para a
região de Lisboa Jorge Couto.
Na hora da despedida de mais este evento, os Zés Especiais
desejaram entre si um Natal Feliz e um Ano de 2019 com muita
saúde e bons voos para a nossa Associação.
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Trás-os-Montes
MAGUSTO CONVÍVIO EM TRÁS-OS-MONTES

Realizou-se no passado dia 3 de novembro o habitual convívio com
magusto organizado pelo Núcleo de Trás-os-Montes e que este ano
teve lugar na bela Vila de Mondim de Basto sob o olhar altivo do
Monte Farinha.
Antes de se avançar para o repasto houve tempo para uma visita ao
jardim municipal, um belo equipamento que leva os forasteiros a
esquecerem o betão das nossas vidas e que foi guiada pelo nosso
sócio e residente local José Manuel Moura que enquadrou a história
de Mondim de Basto.
Quase quatro dezenas de convivas tomaram lugar no restaurante
das piscinas municipais para um lauto almoço servido divinalmente e
particularmente bem regado.

Num ambiente aprazível e de fervorosa camaradagem marcaram
presença associados de outros pontos do país, como Lisboa, Minho e
Porto que entre garfadas iam recordando os bons velhos tempos ao
serviço da Força Aérea Portuguesa.

Está de parabéns o Núcleo de Trás-os-Montes por mais esta
iniciativa e sobretudo pela hospitalidade e amizade incorporada
neste excelente convívio.

A encerrar usou da palavra o Presidente do Núcleo de Trás-osMontes , Francisco Tunes, que agradeceu as presenças e o apoio
dado pelo associado José Manuel Moura na organização do evento.
Seguiu-se-lhe o Presidente da Direção Nacional, Paulo Castro que
igualmente agradeceu as presenças, a hospitalidade e teceu alguns
considerandos sobre a vida da nossa Associação. A Direção Nacional
fez-se representar no convívio, além do Presidente Nacional, pelos
Vice-presidentes Manuel Barbosa e Manuel Teixeira Gomes.
Encerrada a primeira parte os participantes deslocaram-se para a
residência do José Manuel Moura onde, castanhas, vinho verde e
caldo verde fez com que o convívio durasse até às tantas.

“De salientar a forte dinâmica dos Núcleos,
agregando os sócios das mais diversas regiões do
País.”

Mais detalhes em

aefa.emfa.pt
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Viseu
NÚCLEO DE VISEU DA AEFA INAUGURA EXPOSIÇÃO “AVIÕES COM
HISTÓRIA”
Tal como previamente anunciado, foi inaugurada no passado dia 24
de Novembro no Museu Municipal de Vouzela a exposição “ Aviões
com história”. Iniciativa do Núcleo de Viseu da Associação de
Especialistas da Força Aérea em colaboração com a Câmara
Municipal de Vouzela, nesta exposição podem ser vistas 39
serigrafias de autoria do nosso camarada Especialista António Six,
bem como diversos instrumentos de bordo, cadeira de ejecção”
Martin-Baker” que equipou a aeronave FIAT G-91, equipamentos de
voo, etc.

Aérea Portuguesa, Coronel Joaquim Martins, Tenente-General Piloto
Aviador Alfredo Cruz, Tenente-General Piloto Aviador Fernando
Rocha, estes dois aposentados. Presidente da Câmara Municipal de
Vouzela Engenheiro Rui Ladeira, Vereadora da Câmara Municipal de
Vouzela Drª. Carla Maia, Directora do Museu Drª.Teresa Tavares,
da Direção Nacional da AEFA o Vice-Presidente Manuel Teixeira
Gomes, do Núcleo de Coimbra da AEFA o Presidente José Andrade e
o Secretário Jovino da Chão, representantes dos diversos Núcleos da
AEFA e público local.

O Evento estará patente ao público até ao próximo dia 16 de
Dezembro nos seguintes horários: ter. a sex. 9h30 – 13h | 14h - 17h
e sáb. e dom. 14h – 17h.
Aguardamos a tua visita.
Todo este material exposto faz parte do acervo do “Museu ZÉ
ESPECIAL”, propriedade do Presidente do Núcleo de Viseu, Víctor
Barata.

Estiveram presentes o Brigadeiro-General Piloto Aviador Palma
Figueiredo em representação do Chefe de Estado Maior da Força
Aérea Portuguesa, o Comandante da Base Aérea nº 5 Monte Real,
Coronel Piloto Aviador João Gonçalves, o Capelão Adjunto da Força

Parabéns ao Núcleo de Viseu pela excelente inciativa quer para a
população local quer para os sócios da AEFA desta região do País.

“Encontros Regionais, os alicerces da Associação de
Especialistas da Força Aérea.”
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"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 incitounos 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!"

“De salientar a forte dinâmica dos Núcleos,
agregando os sócios das mais diversas regiões do
País.”
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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.

Mais detalhes em

“Toda a estrutura da AEFA envolvida com outras
entidades em prol dos Associados.”

aefa.emfa.pt
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Lojas

Lojas

Anexo I
Postos de colheitas

“O Espírito do Especialista tem muito a ver com a
forma de saber estar e de viver que cultivamos
quando na Força Aérea, que levamos connosco para
a vida civil, e a incutimos em tudo o que fazemos.
A Força Aérea Portuguesa recebeu-nos muito jovens
e com vontade de aprender. Administrou-nos
formação, conquistamos experiência técnica, que
nos abriu novos horizontes.
Na Força Aérea Portuguesa desenvolvemos um
modus vivendi muito próprio, fruto de uma mistura
de ingredientes tão diversos como a juventude, a
responsabilidade, o rigor, a camaradagem, a
disciplina, a seriedade, onde a cada passo sabíamos
distinguir «o trabalho do conhaque», permitindo
uma vivência muito própria que se estendia na
estrutura
hierárquica,
horizontal
como
verticalmente, quebrando barreiras, tratando todos
como aquilo que somos – pessoas. Esse sentimento
perdura ainda hoje em todos nós e torna-nos unos
com quem serviu e serve hoje em dia na Força Aérea
Portuguesa.”

Mais detalhes em

aefa.emfa.pt
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PARCEIROS DO NOSSO JORNAL “O ESPECIALISTA”

Mais detalhes em

aefa.emfa.pt
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PARCEIROS DO NOSSO JORNAL “O ESPECIALISTA”

Mais detalhes em

aefa.emfa.pt
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PARCEIROS DO NOSSO JORNAL “O ESPECIALISTA”

Mais detalhes em

aefa.emfa.pt
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PARCEIROS DO NOSSO JORNAL “O ESPECIALISTA”

Mais detalhes em
http://www.emfa.pt/aefa
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“Parceiros do
Especialista.”

nosso

Jornal

Mais detalhes em
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CLUBE DE ESPECIALISTAS
VEM CA DE HELICÓPTERO
Uma das coisas que um mecânico de avião gosta - ou gostava - era
de voar ao lado do piloto, como num carro, ao lado do condutor.
Mas também por outra razão: Para ver os ponteiros a oscilar nos
instrumentos, com a certeza de que tudo está a correr bem.

desligar o interruptor.
Que desculpa arranjaria se o motor não pegasse depois? Que tinha
aterrado de emergência, por desconfiar de uma avaria? Que
coincidência!... Logo ali, na praia, fora da zona de treino, ao lado de
um grupo de miúdas em fato de banho!...

O tenente Queiroz era o meu comandante de esquadra, mas - Achas que "esta coisa" pega depois? - perguntou ele.
também voava em bimotores. Se ele ia voar de Beechcraft, e me
Que raio!... E deixávamos o helicóptero sozinho, com motor a
levava com ele, bastava dar um lamiré ao Bragança, que do piloto
trabalhar?...
já tinha autorização.
- Talvez pegue... - respondi, sem convicção. - Seja o que Deus
Parece que andávamos a fazer ILS, ou uma coisa qualquer dessas
quiser... deve pegar...
em redor da base. Depois cansou-se. Meteu pela costa abaixo, lá
para os lados de Sagres, voltou para trás. Sem ser demasiado Ele deslocou o interruptor para baixo. O silvo do Artouste começou a
monótono, pelo menos de helicópero, tanto quanto eu sabia, o extinguir-se; menos de um minuto depois o motor estava parado.
tenente Queiroz era um piloto do tipo "certinho": brincadeiras na "Seja o que Deus quiser", pensámos.
praia ou aterragens aqui e ali, não havia nada para ninguém. Como Atravessámos uns metros de mata, descemos à praia... Duas horas
oficial e comandante de esquadra, tinha de dar o exemplo.
de voo com o helicóptero parado no chão, era uma coisa que nós
Um pouco a Sul de Setúbal, por cima da praia, admirei-me de o ver fazíamos às vezes.
baixar o avião. Cá em baixo, umas miúdas em fato de banho
saltavam na areia. Contra as minhas expectativas, vi o avião dar
uma volta... a seguir, ainda mais baixo, passar mesmo ao lado das
raparigas.

Aniceto Carvalho
MMA—Novembro 1952

"Vem cá de helicópero!" - consegui ler, escrito com algas na areia.
O Queiroz riu-se sorrateiramente. "Ai o velhaco", pensei eu. "Piloto
certinho, hem!..."
Mal saltei do avião corri à sala dos pilotos. Encontrei o Assunção.
O NATAL DO MECÂNICO DE DIA
Ai o velhaco, a mijar fora do penico!... - disse o sargento piloto, já
com o colorido dos fatos de banho a brilhar nas pupilas. Pensou um Nesta quadra em que a idade não anseia por presentes, mas rumina
pouco, a seguir adiantou: - Prepara um helicópero para logo à a nostalgia de tantos natais bem e mal passados, recordo locais onde
tarde... agora vamos lá nós confraternizar com as pequenas.
eu me encontrava somente comigo mesmo.
MECÂNICO DE DIA
Foram noites e noites guardando aviões
Sob um tecto metálico que estalava por contracções
E sempre que à ordem saía
A escala de mecânico de dia
O coração palpitava para enfrentar aflições
Animais e bichos que eu desconhecia
E a cobra perigosa que eu com pau perseguia
Se enroscou nos pedais do tractor que alguém conduzia.
Foram sustos e medos que todas as noites me apoquentaram
E fomos mesmo. Demos uma volta a observar o terreno; para evitar No hangar de Nacala onde de serviço me plantaram
olhares indiscretos do ar, fomos aterrar numa clareira, no meio do
De dia mecânico e à noite sentinela
pinhal, a uns cinquenta metros da praia.
Que do hangar vigiava de janela em janela.
Não era muito habitual; mas daí a dizer que o Artouste nunca
falhava no arranque, também não era bem assim: Por vezes, Eu não sei meus amigos
começava a mastigar na marcha lenta, não andava nem desandava, Se o que sinto é orgulho ou gratidão
deixava toda a gente pregada no chão. O Zé estava indeciso. Com o
dedo no protector, olhava para mim, não sabia se devia ou não Mas sinto que aqueles rapazes
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Eram Homens Nação
E se hoje recorda aquela provação
Que nos endureceu o carácter durante a missão

A qual eu canto e conto com toda a emoção
Com os amigos fundidos naquela Terra
Onde a dimensão humana
Foi superior à da Guerra.
Meus Amigos!.... Veteranos esquecidos
Tal como Vós hoje eu tenho a certeza

secção, onde estava um número bem grande de especialistas.
Desses todos, só me lembro de um nome dos 12 ou 13 que lá
estavam; Carapinha. E, claro, o sargento Armindo Macedo que era o
chefe, mas que na altura, não cumprimentei como manda a praxe
militar (com a continência), porque as divisas eram tão novas que
julgava serem, para mais um acto de gozo.
Pus-me a falar com o pessoal que por lá estava e o Carapinha
sempre a insistir.
- Não te apresentas ao chefe.
- Qual chefe? Não vejo aqui chefe nenhum.

Que o nosso desempenho foi de grande nobreza

O Armindo, com aquela voz rouca que sempre teve, vira-se para
mim e grita.

Meus Amigos, meus Amigos....

- Você está a entrar com o pé esquerdo, ouviu!

Disso eu tenho a certeza.

- Qual pé esquerdo qual carapuça. Vai gozar c’o caraças.
Calaram-se todos e aí eu vi que tinha "metido os pés".
Desculpa p’raqui, desculpa p’rali e o episódio passou.

Orlando Fernandes
MMA—3ª/1966

SÃO JACINTO—BASE AÉREA Nº 7
Estive lá colocado três meses, antes de ser mobilizado para
Moçambique e a forma como me apresentei na BA 7, teve a sua
piada.
Maçaricosito. acabado de chegar à base, com mais dois camaradas,
dirigi-mo-nos ao clube dos Especialistas. Entrámos e demos de caras

Encontrei o Armindo Macedo em Moçambique, um mês depois da
mobilização dele.
Soube ele, que eu estava na Beira para ser colocado em Tete.
"Mexeu-se" para eu ir para Nacala. Queria-me ao pé dele, no AB5.
Conseguiu apanhar um transporte e veio de avião à Beira, para ver
se eu, era o Mota que ele conheceu em S. Jacinto.
Nasceu daqui uma amizade sã e forte só quebrada pela morte dele,
já cá em Portugal.
Foi um chefe "bocas", mas para defender os dele, não tive igual.
Batia-se por nós como ninguém.
Certa vez, em Nacala no AB5, tinha-mos estado a fazer uma
reparação de 100 horas, num DO 27 e alguém verteu óleo fora do
tabuleiro, encharcando o chão do hangar. Quem foi quem não foi e
para resolver, todos os que participaram na reparação do avião, iam
lavar o chão, à ordem do tenente da manutenção (Cavalo de Pau).
Este apodo, foi-lhe colocado pelo pessoal, por causa dos
destemperos que às vezes demonstrava, na apreciação da forma
como trabalhávamos.
O Armindo que estava em frente da porta, da secção eléctrica, dános um grito.
-O meu pessoal todo, já p’ra secção.
Nós, todos contentes e ainda com ar de gozo, lá fomos para a
"eléctrica".

com um "alferes", que tinha uns galões muito brilhantes, de tão
novos que eram.
Não ligámos nenhuma ao homem, mas eis que um camarada nos
chama a atenção, para o facto de estar ali um superior e não o
termos saudado com a continência. Feito o reparo, há que saudar o
pretenso alferes, depois de uma valente descasca.
De seguida e depois de me ter apercebido que tinha sido gozado,
vou até à secção eléctrica para me apresentar ao chefe. Entro na

A "guerra" chegou ao comandante porque o tenente sentiu-se
desautorizado. Confabularam e o assunto resolveu-se, mas não
lavámos o hangar.
"Ganda" chefe!

António Mota
MELEC/AV—3ª/1971
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MONTIJO—BASE AÉREA Nº6

bancos de ripas de madeira, alinhados, em fila.

Primavera de 1980, com o símbolo da especialidade a brilhar nos
ombros e com o desejado e merecido diploma nas mãos, o jovem
mecânico de avião estava pronto para novo rumo na sua curta
carreira.
Passado um ano na base escola, lá pelas longínquas terras da Ota, o
"velhinho" Primeiro Cabo Especialista iria rumar à Base Aérea nº6,
Montijo, na margem Sul do Rio Tejo que banhava a sua cidade, a sua
Lisboa, onde nascera e sempre vivera. Ia voltar para casa, pensava.
Com o sentimento do dever cumprido por ter passado mais esta
prova e ter alcançado mais um objectivo, o jovem especialista
apressou-se a delinear o trajecto diário que se avizinhava. Acabaram
-se as semanas inteiras fora de casa. A poucos metros de casa, na
Rua de São Lázaro, o amarelo da carris em direção à baixa lisboeta,
para poupar uns segundos, saída em andamento na curva da Rua
dos Fanqueiros para o Terreiro do Paço e passo apressado em
direção à Doca da Marinha, para a "velhinha" lancha que todos os
dias, incansável, já desde o início dos anos 60, várias vezes ao dia
ligava as duas margens, da Lisboa velha cidade à Base da Aviação,
outrora da Aviação Naval, apenas com alguns precalços causados
pelos dias de nevoeiro ou pelos traiçoeiros bancos de areia em dias
de maré muito baixa.

Com o aproximar da hora de saída da lancha começaram a chegar
os verdadeiros velhinhos, os Especialistas com vários anos de Força
Aérea Portuguesa, alguns com comissões no Ultramar, no tempo da
Guerra, os VCC. O "Tragédias" encarou-nos e, com ar de espanto
por aquele abuso de por ali estarmos sentados à vontade, de
imediato nos indicou os bancos junto às escadas de acesso e nos
pôs no nosso lugar. Com o optimismo próprio da juventude, dos 18
anos acabados de fazer, rapidamente se cumpriu a viagem de
travessia do Tejo, atracando toda a comitiva no cais de entrada da
Base Aérea nº6, em tempos, antes de 1953, Centro de Aviação
Naval Sacadura Cabral.
Naquela local, repleto de história da aviação militar portuguesa,
dirigimo-nos ao edifício do Comando para a devida apresentação. O
jovem mecânico trazia a secreta esperança de ser colocado na
Esquadra 501, dos imponentes C-130, e assim juntar-se ao seu
amigo e vizinho que um ano antes tinha percorrido os mesmos
caminhos. Todos, os cerca de 28 jovens mecânicos, alinhados, no
Comando, cada um com o seu sonho, com o desejo de trabalhar no
seu avião de eleição.
Apresenta-se o Primeiro Cabo Especialista... começam a ser feitas as
colocações, o coração acelera um pouco:
- Tu, tu tens cara de FIAT, vais para os FIATs (*).
E assim se inciaria uma nova etapa na carreira do jovem mecânico,
uma curta carreira, mas, com raízes que ainda hoje perduram
(*) FIAT G-91 R/3, R/4, T/3 na Esquadra 301 Jaguares, com o lema
"De Nada A Forte Gente Se Temia"

João Carlos Silva
MMA—2ª/1979
Assim, o "velhinho" Primeiro Cabo Especialista chegou à lancha e,
encontrado o caminho para o porão da proa, onde viajavam os
Especialistas, lá em baixo, nas catacumbas, abraçou com amizade os
camaradas que com ele tinham conseguido a desejada colocação na
Base Aérea nº6 e, à vontade, por ali se sentaram nos confortáveis
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