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Caros Associados 
 

No próximo dia 21 de Outubro, a nossa Associação completa 40 anos. Ao longo deste período de 

tempo, e não obstante os altos e baixos inerentes a qualquer organização, a AACDN e os seus 

associados, muito, e geralmente de maneira discreta, deram a Portugal. Efectivamente, não será fácil 

apontar qualquer outra entidade da sociedade civil que tanto tenha aprofundado o conhecimento 

na área da segurança e da defesa, elaborado documentos, promovido debates e divulgado 

informação sobre estes temas, a par da intervenção pessoal de muitos de nós nas respectivas esferas 

de actuação multiplicando e distribuindo o saber antes apreendido no Curso de Defesa Nacional e 

formações complementares. 

As quatro décadas já decorridas merecem, portanto, ser comemoradas com respeito pela carga 

histórica que têm e também por aqueles que deram início à associação.  

Para o efeito entendeu a Direção organizar várias iniciativas ao longo de um ano, em diferentes locais 

do País, previsívelmente com abertura de pelo menos uma Delegação da AACDN, e ainda publicar 

um número especial da nossa Revista.    

A sessão formal de início das comemorações será no próximo dia 21 de Outubro entre as 15h45 e as 

17h45 no IDN. Convite em anexo. 

De seguida, às 18h30, será celebrada Missa pelo Bispo das Forças Armadas e de Segurança na Igreja 

da Memória sita na Calçada do Galvão, 1300-399 Lisboa. 

A terminar o dia, às 20h30, haverá jantar de convívio na Messe da Força Aérea em Monsanto, 1500-

589 Lisboa. 

Como se compreenderá, a logística dos 3 eventos torna indispensável a confirmação das presenças. 

É apenas isso que vos pedimos. Contamos com a vossa participação.  

 
João Franco 
Presidente da Direção                                                                                                     CONVITE EM ANEXO 
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