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Caros Colegas 

 

Vários assuntos me levam a emitir esta extensa Folha Informativa a todos os associados a fim de os manter 

informados e de solicitar contributos. 

Assim: 

1. Realizou-se ontem, 3 de Dezembro, jantar debate em que nos deu a honra de ser orador o Senhor 

Almirante Silva Ribeiro, Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, dedicado ao tema: “Missões 

das Forças Armadas no Exterior”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A qualidade do convidado, a relevância da matéria e o manifesto interesse dos associados em conhecê-la 

melhor determinou que, ao reunir quase 70 participantes, tivessemos esgotado a capacidade da sala. 
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Na notável explanação feita o Senhor Almirante CEMGFA detalhou cada uma das missões das Forças 

portuguesas na Europa, na Ásia, em África e na América do Sul, no âmbito da NATO, da ONU e da cooperação 

bilateral, envolvendo cerca de 10% do total dos meios humanos existentes, granjeando o respeito e o 

reconhecimento generalizado e assim contribuindo significativamente para a paz e também para o prestígio 

de Portugal. 

Complementarmente, na fase de respostas a questões suscitadas, o Senhor Almirante Silva Ribeiro abordou 

aspectos geo-estratégicos do actual contexto internacional, designadamente as tensões com a Rússia, os 

crescentes investimentos da China no Atlântico, a postura dos Estados Unidos da América sintetizada na 

expressão “America First”, a indispensabilidade da NATO, a questão do hipotético exército europeu… E, no 

plano interno, a necessidade de serem tomadas medidas adicionais para tornar atractiva a carreira militar. 

Foi, sem dúvida, uma muitíssimo interessante lição proferida por um ilustre chefe militar e professor 

universitário que conhece profundamente a matéria e tem sobre ela reflexão sólida a que junta uma 

fantástica capacidade de comunicação. 

É, assim, devido um reiterado agradecimento ao Senhor Almirante António Silva Ribeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. A nossa Associação foi convidada a estar presente nas comemorações do 1º. de Dezembro promovidas  

pela Sociedade Histórica da Independência de Portugal. A meu pedido, o nosso associado, Senhor Engenheiro 

Seixas da Fonseca, acedeu amavelmente a representar a Associação. 
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3. No passado dia 24 de Novembro decorreu no Porto um encontro de associados para testemunhar o 

reconhecimento devido ao Senhor Coronel Paulo José da Cruz Lourenço, até há pouco delegado do Instituto 

da Defesa Nacional no Norte, e que  está de partida  para missão no Afeganistão. Com amizade  desejamos- 

-lhe sucesso e sorte. 

 
4. A representação da Associação junto da PASC (Plataforma de Associações da Sociedade Civil – Casa da 

Cidadania), de que fazemos parte, tem vindo a ser assegurada, com as limitações da sua vida pessoal, pela 

Colega Catulina Guerreiro, a quem muito agradecemos a dedicação. Mas aquelas limitações impunham a sua 

substituição. Assumiu o encargo o Colega Carlos Seixas da Fonseca com a habitual disponibilidade. 

 
5. É dever da Associação apresentar-se aos Colegas que frequentam o Curso de Defesa Nacional em cada 

ano porque é esta a fonte de recrutamento essencial para a sua necessária renovação e rejuvenescimento. 

Fizemo-lo no passado dia 28 de Novembro no IDN em sessão preparada para o efeito. 

Distribuímos a nossa Revista e fichas de inscrição e recebemos de imediato candidaturas. 
 
 
6. Processo de revisão dos Estatutos e do Regulamento Eleitoral: a Comissão constituída para o efeito por 

deliberação da Assembleia Geral concluiu os trabalhos, que se anexam para recolha de sugestões de melhoria 

que se pede que sejam apresentadas até ao final do ano em curso de modo a poderem ser ponderadas nos 

documentos finais a apreciar na sessão da Assembleia Geral de 9 de Janeiro de 2019. 

 
 

Desejo a todos Bom Natal de 2018 

e Bom Ano de 2019 

 

 
04 de Dezembro de 2018 

 
 
 
 
João Franco 
Presidente da Direcção 
 

 
 
 

Rua Soeiro Pereira Gomes, nº. 7 – 2º. Andar – Sala 31 
1600-196 LISBOA 
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