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Caros Associados 
 
 
Uma vez mais me dirijo a todos Vós prestando informação sobre os factos mais recentes da actividade da 
Associação e também sobre as perspectivas futuras. 
 
1. Por iniciativa da Direção decorreu no passado dia 3 de Outubro um encontro com os anteriores 
Presidentes. Embora muitos não tenham podido estar presentes, a maioria teve a amabilidade de telefonar 
ou escrever dando conta dos impedimentos respectivos, solidarizando-se com a Associação e desejando-nos 
sucesso. A todos estamos gratos pelo apoio e pelas sugestões apresentadas. 
 
2. No próximo dia 30 de Outubro, no IUM – Instituto Universitário Militar, pelas 20H30, realizar-se-à reunião 
da Assembleia Geral com o propósito de, entre outros assuntos, apreciar uma proposta de reformulação dos 
Estatutos, bem como do Regulamento Eleitoral. Trata-se de cumprir um compromisso assumido quando os 
actuais membros dos órgãos sociais se candidataram. Oportunamente será enviada a convocatória. 

 
3. Há também desenvolvimentos muito positivos quanto ao processo de cedência de novas instalações para 
a sede da Associação. 
Deles daremos conta muito em breve. 
 
4. A Delegação de Coimbra, através do Engenheiro Aires Francisco, fez-nos chegar informação sobre a 
retoma das suas actividades após férias e que se transcreve: 
 

“A DELEGAÇÃO CENTRO DA AACDN DÁ CONTINUIDADE AOS TRABALHOS 
APÓS O PERÍODO ESTIVAL 

 
Como tem sido regra, os “almoços-encontro” de junho, que ocorreu  no dia 27 e precedeu o tempo de 
interrupção estival, e o de setembro, que teve lugar em 26-09-2018 e que correspondeu à retoma da 
atividade da Delegação Centro, mereceram especial carinho da parte dos Auditores afetos à Delegação 
Centro, razão porque marcaram presença no habitual local de encontro, o Hotel Quinta das Lágrimas. 

O Conselho Diretivo da Delegação Regional Centro ficou naturalmente honrado pelo interesse manifestado 
pelos Colegas, como ficou registado nas fotos juntas, pois correspondem aos objetivos de reforço da coesão 
associativa da AACDN, da informação personalizada e do são convívio dos Auditores dos Cursos de Defesa 
Nacional, em especial nos tempos de mudança e incerteza global que  se continuam a viver. 

Referindo apenas a data de 26-09-2018, e tratando-se, também, de um “almoço de trabalho”, foram 
ventilados em animada troca de impressões, como de costume, os seguintes temas, entre os previamente 
anunciados e os propostos pelos Auditores presentes: 
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a) Boas vindas no reencontro pós-férias. 

b) Diálogo do Presidente da Delegação com o Presidente da Direção da AACDN, Dr. João Franco, 
potencialidades e vulnerabilidades do associativismo, em geral, e da AACDN em particular. 

c) Abordagem dos acontecimentos com interesse para a Defesa Nacional e que ultimamente têm marcado 
persistente presença nos noticiários nacionais. 

d) Abordagem da difusão preocupante da “vespa Velutina” no território nacional, suas consequências e 
formas de combate por parte das Autoridades, em geral, e da Companhia de Sapadores Bombeiros de 
Coimbra em particular.   

e) Oportunidade para marcação de uma Reunião Geral de Associados e de um Conselho Regional na 
Delegação Regional do Centro. 

 Coimbra, 01-10-2018 
 AIRES FRANCISCO 
(Presidente da Delegação)” 
 

 

5. Como  vem  sendo  habitual, recordamos  o  dever  estatutário  de  pagamento  das  quotas  para  o  NIB 
0035 0667 0000 0479 030 77 e ainda o endereço electrónico actual que é o abaixo indicado. 

Com os melhores cumprimentos 

 

Lisboa, 8 de Outubro de 2018 
João Franco 
Presidente da Direcção 
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