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Caros  Colegas 

 

1. Conferência dia 23 de Novembro: 

No seguimento de informações anteriormente prestadas, venho de novo sublinhar a actualidade 

dos temas e qualidade dos oradores que generosamente se dispuseram a intervir no evento. 

Raramente há a possibilidade de beneficiar numa só ocasião de tão ilustres oradores. É, 

portanto, uma oportunidade a não perder. 

Anexa-se o programa. 

 

2. Aniversário da Unidade de Controlo Costeiro da GNR: 

Decorreu cerimónia comemorativa no dia 6 de Novembro. O discurso do Comandante da 

Unidade, Senhor Coronel Raúl Maia Pires, pelo valor da informação que contém, consta do nosso 

site e merece leitura atenta. 

 

3. Notícias da Delegação de Coimbra: 

 

DELEGAÇÃO COIMBRA DA AACDN DEU CONTINUIDADE AOS TRABALHOS 

Passada a  interrupção  estival,  teve lugar, no Hotel Quinta das Lágrimas, no passado dia 25-

09-2019, o “almoço-encontro” de setembro dos Auditores afetos à Delegação Coimbra da ADN, 

que correspondeu à retoma da atividade da Delegação, após a eleição da nova Direção em 29-

05-2019, para o Mandato de 01-07-2019 a 30-06-2022, de acordo com o novo Regulamento 

das Delegações. 

O evento mereceu da parte dos Auditores o interesse de sempre, demonstrado pela presença 

condigna, conforme a foto junta, e pela animada troca de impressões, sobre os temas 

propostos para o encontro e outros que foram ocorrendo. 
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Foram abordados nomeadamente os seguintes assuntos: 

1- Curiosidades de boas-vindas : Locais visitados e situações vividas no Verão, em Portugal ou 

no estrangeiro, com potencial interesse para os Auditores presentes. 

2- Alterações no clima : Os já evidentes efeitos ambientais provocados pelo aumento da 

temperatura no nosso País, nomeadamente pelo aparecimento de insetos exóticos e 

sua  deslocação para Norte.  

A Direção Regional sentiu, com apreço, o apoio manifestado pelos Colegas, que assim 

continuaram a contribuir para a coesão associativa da Delegação e da ADN, possibilitando a 

informação relevante personalizada e o são convívio dos Auditores dos Cursos de Defesa 

Nacional, especialmente atendendo à manutenção, no âmbito da Defesa, do ambiente 

incerteza global, também devida à evolução dos paradigmas de vivência da humanidade, em 

todos os domínios. 

À margem deste encontro mensal decorreu também a 1ª reunião da nova Direção.  

 Entretanto, ocorreu já um novo “almoço-encontro” no dia 30-10-2019, onde foram, entre 

outros, abordados os seguintes assuntos :  

1- Eleições Nacionais para a Assembleia da República, que ocorreram em 06-10-2019 : Breves 

notas. 
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2- “Conferência sobre Empreendedorismo Sustentável: Como os Acordos Comerciais Podem 

Promover os Direitos Humanos e o Meio Ambiente”, que ocorreu em 29-09-2019, a cuja 

organização esteve ligada a nossa Colega Dra. Mónica Rodrigues, Vogal da Direção da ADN, e 

que foi divulgada junto dos Colegas afetos à Delegação . 

Realça-se que a Conferência teve lugar no Instituto de Investigação Interdisciplinar da 

Universidade de Coimbra (UC), com a coordenação da nossa recente Colega Prof. Isabel 

Valente, da UC, também Coordenadora Científica do Grupo de Investigação Atlanticidade  e 

Mundialização. 

No evento foi integrado o Presidente da Direção da ADN Dr. João Franco, que moderou uma 

Mesa Redonda (Empresas, Direitos Humanos e Ambiente : Do Antagonismo à Colaboração) , 

tendo também participado, como convidado, o  Presidente  da Delegação Coimbra da ADN, 

Engenheiro Aires Francisco. 

De referir que a Conferência de Abertura foi proferida pelo Prof. Vital Moreira, da UC, Ex-

Deputado Europeu, tendo integrado os Painéis o Dr. Pedro Silva Pereira, Vice-Presidente do PE 

e Membro da Comissão de Comércio Internacional (por VC a partir de Bruxelas),  o Prof. Soveral 

Martins, da UC, o Doutor Sérgio Simões, da Bluepharma, entre outras Personalidades 

igualmente relevantes dos meios empresarial, académico e associativo, e tendo os temas 

tratados suscitado esclarecedor debate.  

À margem deste “almoço-encontro” ocorreu também a 2ª reunião da Direção, onde foram 

ventilados tópicos para o Plano de Atividades. 

 Coimbra, 31-10-2018” 

 
 
 
Cumprimentos 
 
João Franco 
Presidente da Direção 
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