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Do que as pessoas se lembram é do passado!
E comemoram datas e factos desse tempo, com paixão, com intensidade, com alegria 
ou com saudade.
Há mesmo quem afirme, que sociedades onde a sabedoria reside nos mais idosos,  
o passado está na sua frente.
O futuro, por desconhecido, está nas suas costas e pouco se incomodam com ele.
Mas, convém sublinhar, que a preocupação com o futuro sempre foi uma constante.
Desde as emocionais “artes divinatórias” sempre mencionadas na vida dos homens, 
até às mais racionais análises e promessas dos governos e empresas de que a melhor 
solução para qualquer problema é esta e não outra.
O certo é que, com qualquer dos processos, não é fácil vislumbrar o futuro como 
gostaríamos de o ver, e.g., “redondinho” e ao agrado de todos.
Então e o futuro do IASFA?
A pergunta é constante, de vários sectores, e denuncia uma compreensível 
intranquilidade de quem dele dependendo, ou, na previsibilidade da sua dependência, 
se interroga e nos questiona.
Mas quem pode, hoje, antever um futuro certo e perdurável, seja em que área for?
Suponho que a dificuldade reside também no excesso de “agentes” condicionantes, 
na dificuldade em reconhecer que o tempo tem um tempo e na desatenção de que 
somos em parte condicionados e não atores totalmente condicionadores.
É neste contexto que podemos situar o nosso futuro, o futuro do IASFA.
Temos a certeza de que o poder político não pretende declinar responsabilidades 
na saúde dos militares, na sua assistência na doença e na ação social que lhes diz 
respeito. Temos o entendimento de que os Chefes Militares estarão atentos  
e apoiarão soluções que tranquilizem os militares no ativo, na reserva e na reforma, 
naqueles domínios. Possuímos a convicção de que todos nós saberemos entender  
os dias que se vão somando às nossas vidas, e o que eles trarão de novas  
ou diferentes perspetivas. Destas premissas irá resultar um futuro que viveremos 
com o que também formos capazes de construir com o nosso trabalho e saber.
Um reforço da relação institucional entre o EMGFA, os Ramos e o IASFA 
procurando complementaridades e uma melhor partilha de sinergias, nomeadamente 
ao nível dos cuidados de saúde e dos cuidados continuados serão caminhos  
a explorar.
Despacho recente e orientador de Sua Excelência a Secretária de Estado Adjunta  
e da Defesa Nacional sobre esta matéria, está a permitir equacionar a criação  
de um modelo de governação alternativo do IASFA, I. P. no sentido de se obter  
uma organização reforçada e própria nas áreas da saúde, da assistência na doença  
e na ação social complementar, retirando ao atual IASFA o “I.P.” que tão 
condicionador e limitador tem sido!
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“Exmos. Convidados 
Amigos e Beneficiários do IASFA 
Pessoal ao Serviço do Instituto
 
Lembrar a Princesa D. Maria Francisca Benedita nesta data 
de 18 de Junho, é uma obrigação e um acto de justiça, 
pelo reavivar das acções de quem se preocupou, de forma 
muito afirmativa, com os militares inválidos. 
Esta data faz-nos, igualmente, recordar que num enorme 
espaço por si adquirido nas proximidades de Runa quis e 
soube erigir um edifício, com enorme dignidade e apro-
priado para a época, para demonstrar o seu real empenho 
ao serviço dos militares.
 
Invocar a Princesa nesta data, é também reconhecer a 
sua notável determinação e a enorme fé que a agigantava 
perante dificuldades que, na altura, não eram pequenas. 
A presença dos Exércitos de Napoleão em Portugal e a 
ausência da Família Real, retirada no Brasil, constituem disso 
inequívoco testemunho.
 
A Princesa interpretou e agiu na dimensão da moral, do 
respeito pelo próximo e no apoio material necessário a 
quem dele necessitava. 
D. Maria Francisca Benedita criou espaços físicos para abrigo 
de militares, deu sustento e cuidados aos corpos que as 

doenças debilitavam mas, nos seus referenciais de pensa-
mento e de vida cabia igualmente o princípio de que “nem 
só de pão vive o Homem”! 
Deixou testemunhos de que o apaziguamento em cada um 
é importante e determinante. 
Importante para que as dificuldades sentidas na vida não 
contagiem nem contaminem a relação com os outros.
Determinantes porque só na verdade e na paz interior se 
conseguem criar relações de confiança, de amizade, e por-
que não de Amor, que potenciam o homem no sentido do 
cósmico e da divindade. 

Honremos, pois, a memória da Sereníssima Princesa digni-
ficando a sua herança não só física e patrimonial, mas tam-
bém o que de intangível ela nos terá querido transmitir 
quando como reconhecimento pela sua obra, só terá exi-
gido “a paz em cada um”. 

IASFA, 18 de Junho de 2015, 
Presidente do Conselho Directivo

Francisco A. Fialho da Rosa 
Tenente-General”

MENSAGEM DO PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO,
ALUSIVA AO DIA DO IASFA - 18 DE JUNHO DE 2015

No passado dia 12 
de Março, no salão 
nobre do MDN, no 
Restelo, em Lisboa, 

tomou posse o novo Conse-
lho Directivo do IASFA,IP. 
A cerimónia foi presidida pela 
Secretária de Estado Adjunta 
e da Defesa Nacional, Berta 
Cabral, e nela foram empos-
sados, como Presidente, o 
Tenente-General Francisco 
António Fialho da Rosa e, como Vogal, a Licenciada Rita 
Alexandra Leitão Lages Cristóvão Coelho.
Durante a sua intervenção, a Secretária de Estado Adjunta e 
da Defesa Nacional manifestou o seu apreço pelo trabalho 
do anterior Conselho Directivo e felicitou a nova Direcção.
Depois de saudar todos os colaboradores do IASFA, Berta 
Cabral relembrou que este organismo “é uma instituição 
emblemática para a Família Militar, que tem na acção social 
complementar a sua razão de ser prioritária, complemen-
tada com a importante tarefa de gerir o sistema de Assistên-

cia na Doença aos Militares”.
Referiu ainda que a actividade 
deste Instituto deve primar 
pelos “princípios da solida-
riedade, equidade, igualdade, 
diferenciação positiva, coesão 
intergeracional e responsabi-
lidade pública”.
Destacando a importânci a 
da criação de sinergias “com 
outras entidades”, Berta Cabral 
afirmou que “é crucial que se 

procurem economias de escala e a optimização dos recursos” 
entre as mesmas, para que “cada uma delas possa exercer 
racionalmente e cabalmente a sua missão”.
Berta Cabral afirmou que o novo Conselho Directivo 
“deverá apresentar um plano de acção que contemple as 
respectivas linhas de actuação e dê sequência a esta via coo-
perativa, ampliando as suas potencialidades e alargando as 
suas áreas de intervenção conjunta”.
“São muitas e complexas as tarefas que vos esperam e gran-
des os desafios a vencer”, afirmou ainda.

Conselho Directivo do IASFA Toma Posse
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Na sequência da publicação do Decreto-Lei  
nº 81/2015 de 15 de Maio e da posterior Porta-
ria nº 482-A/2015 de 9 de Junho, a Direcção dos 
S erviços da Assistência na Doença aos Militares, 

entendeu produzir a seguinte informação, enviada por cor-
reio electrónico, com diversos ficheiros em anexo:
Sobre o assunto em epígrafe encarrega-me o Exmo. Diretor 
da DSADM de informar que foram aprovados, em reunião 
do Conselho Diretivo do IASFA de 29 de junho de 2015, os 
seguintes procedimentos a adotar :
a.  Adotar a letra A (de Associados) como código de sub-

-origem dos novos Beneficiários Associados. Saliente-se 
que esta letra é atualmente adotada para os Beneficiários 
Extraordinários (cerca de 3.000), pelo que será necessário 
efetuar uma emissão em massa de cartões destes Beneficiá-
rios para que passassem a ter como código de sub-origem 
a letra E (de Extraordinários). Considera-se que esta altera-
ção atribui uma maior coerência a estas codificações.

b.  Tornou-se necessário alterar o Boletim de Inscrição/Reno-
vação, no sentido de colocar um campo em que o Beneficiá-
rio Titular autoriza o desconto no seu vencimento da contri-
buição do seu Beneficiário Associado (Ficheiro em anexo).

c.  Vai ser enviado um ofício (Ficheiro em anexo) a todos os 
“protocolados”, existentes à data de 31 de dezembro de 

2014, no sentido de os informar da possibilidade de pode-
rem continuar como Beneficiários da ADM na qualidade de 
Associados, mediante a contribuição referida na legislação 
acima mencionada, estipulando um prazo de opção para 
efetuar essa inscrição e que, nos termos do nº3 do artº 3º 
da Portaria em referência b) se estende até 21 de setem-
bro de 2015.

d.  Foi acrescentado como meio de prova uma declaração 
assinada pelo pretenso beneficiário associado, nos termos 
apresentados em Ficheiro anexo.

e.  Pela experiência acumulada ao longo destes anos relativa-
mente ao prazo de validade dos cartões, bem como pelo 
facto da Portaria nº 482-A/2015 definir no seu artigo 4º a 
renovação anual dos beneficiários associados, foi reajustada 
a validade dos cartões de algumas categorias de Benefi-
ciários:
· Beneficiários Familiares de 5 para 1 ano
·  Beneficiários Titulares (Ativo, Reserva ou Reforma) – de 

5 para 10 anos
· Beneficiários Extraordinários – continuar com 5 anos.

Rui Manuel Albuquerque Tavares Salvado
Tenente-Coronel AdMil

Chefe da Divisão de Gestão de Beneficiários e Benefícios/DSADM

ADM - BENEFICIÁRIOS ASSOCIADOS
Procedimentos a adotar
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Na anterior edição desta revista 
foi publicado o primeiro de 
dois artigos acerca do possível 
impacto que a transição para 
a Reserva pode ter na vida 
de um militar. Nesse artigo 
comecei por fazer referência a 
um conjunto de elementos de 
análise que a literatura científica 
aporta acerca da melhor ou 
menor adaptação a uma nova 
etapa da vida, que é a da 
“reforma”.

Na investigação que levei a cabo, 
considerei a Reserva como 
uma situação de “reforma pre-
coce”, por ocorrer numa fase 

da vida em que os indivíduos ainda man-
têm muitas das capacidades para perma-
necerem no activo. Interroguei-me, inclu-
sive, sobre a necessidade da sua existên-
cia, compreendendo que ela resulte da 
natureza da condição de militar e da especificidade da trajectó-
ria profissional dos mesmos.  
No preambulo do Decreto-Lei nº 166/20051, relativo às alteração 
das condições de acesso à Reserva e à Reforma, estão explicitas as 
razões inerentes à “condição militar” que estão na base da existência 
da situação da Reserva Militar. 
Mas são também as razões inerentes ao modelo de organização 
da instituição, com trajectórias profissionais, de tal forma defini-
das em termos de hierarquias, de limites de idade e de tempos 
de permanência num posto2 que, de modo “natural”, conduzem 
à existência da situação de Reserva. 
É ainda na chamada “meia-idade”, entre os 50 e 59 anos, que os mili-
tares, deixam a vida militar, o que significa que o período pós carreira 
profissional pode ser muito longo, cerca de 30 anos, tendo em conta 
a actual esperança média de vida que já se situa nos 80 anos, apro-
ximadamente. Contudo, regra geral, nem os indivíduos se preparam 
para a situação de Reserva, nem a instituição militar ou outras direc-
tamente relacionadas, têm a preocupação de os sensibilizar para a 
importância de um plano pessoal para a reforma, para já não falar da 
inexistência de mecanismos de apoio à integração na vida civil, seja 
por via do emprego, da vida associativa ou do voluntariado.
No inquérito já referenciado no primeiro artigo sobre esta 
matéria, realizado aos militares na Reserva da área de influen-
cia do CAS Porto, nos anos de 2011/2012, (com 84 respostas 
válidas), chegava-se efectivamente à conclusão que a maioria 
destes “jovens reformados”, sem especiais problemas de saúde, 
com alguma capacidade económica, e muitos com um nível de 
educação médio e superior, não encontrava, fora do mundo 
do trabalho, uma alternativa de ocupação válida, que os fizesse 
sentir-se úteis e reconhecidos socialmente. Sobretudo centra-
dos na família e em actividades de lazer, eram poucos os in di-
víduos com uma segunda carreira profissional (18), tal como o 
número de elementos envolvidos em associações (33). 

Na base do sentimento de insatisfação com a situação de 
Reserva, manifestado por 32 militares, sendo que cinco não 
responderam à pergunta, encontravam-se razões associadas 
ao empobrecimento da rede de relações sociais; à quebra de 
relações com a instituição e com os “camaradas”; ao senti-
mento de perda da própria identidade, de estatuto e valori-
zação associada ao posto; ao sentimento de inutilidade, asso-
ciado à ausência de projectos e de centros de interesse para 
ocupar o tempo. 
Sabemos que um dos pilares do “envelhecimento activo”, é a 
participação, que se traduz no estabelecimento de relações fora 
do contexto familiar e com distintos subsistemas: grupos de 
pares, associações, colectividades, partidos políticos. A participa-
ção é absolutamente fundamental para o trabalho de recompo-
sição identitária que há para fazer neste processo de adaptação 
a essa nova fase da vida.
Foi com base neste pressuposto que, no âmbito do meu mes-
trado em gerontologia social, me propus conceber um pro-
jecto de intervenção, onde o associativismo se revela como um 
meio para envelhecer activamente e a necessidade de preparar 
a Reserva/Reforma como um elemento preditor de satisfação 
com a mesma.
Por exigência académica o projecto é bastante complexo, não 
cabendo a sua exposição no propósito deste artigo, no entanto 
e porque esta é uma oportunidade de chamar a atenção sobre o 
tema, na espectativa de que cada um, ou de que qualquer Orga-
nização ou Associação de classe se entusiasme a reflectir e tra-
balhar sobre ele, proponho-me apresentar, aqui, as suas principais 
linhas de actuação.  
O projecto a que chamei “Projecto EIRA - Estrutura de Inter-
venção para uma Reserva/Reforma Activa”, estrutura-se em 
quatro vertentes fundamentais, tendo sido definidos para cada 
uma delas: objectivos, acções, estratégias e recursos.

Transição para a Reserva/Reforma 
- Riscos e oportunidades  (2ª parte)
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Principais vertentes do projecto:
1. Mobilização dos principais atores para o projecto, que se tra-
duz na criação da equipa do projecto e na construção de parce-
rias estratégicas. 
2. Conhecimento sobre a problemática associada à Reserva e 
Reforma, que alude à investigação sobre o tema. Compreender 
melhor o modo como os militares vivenciam a Reserva Militar ; 
o grau de satisfação com a vida, à medida que idade da Reserva/
Reforma avança, ou a correspondência entre as condutas adop-
tadas pelos indivíduos ao longo do seu trajecto de vida, e os 
comportamentos adoptados na Reforma, são apenas alguns dos 
possíveis percursos de investigação.
3. Sensibilização e preparação, que se traduz, por um lado, na 
sensibilização dos militares, nos últimos dois anos de carreira e, 
por outro lado, na disponibilização de recursos e oportunidades 
de ocupação, nomeadamente ao nível do associativismo, volunta-
riado e oportunidades de formação.
4. Orientação e integração. Trata-se de uma vertente direc-
cionada para promover um maior envolvimento dos militares na 
Reserva/Reforma, em instituições da sociedade civil (associações, 
instituições de voluntariado, oportunidades de formação, etc.). 
Recordo que mais de metade (45) dos militares inquiridos no 
estudo referênciado, manifestou esse interesse.
O trabalho a desenvolver por esta estrutura (EIRA) provocaria 
a participação social e cívica daqueles que têm vontade de viver 
uma “reforma solidária”. O associativismo tem cabimento numa 
grande variedade de áreas, que vão do ambiente, ao desporto, 
à cultura, à acção social (trabalho com crianças, jovens e idosos). 
Quando as pessoas se envolvem em associações rapidamente 
percebem, o grande poder de socialização que elas têm. Como 
diz Fonseca (2011) “O voluntariado, numa base regular, propor-
ciona estrutura à vida do indivíduo, confere-lhe sentido e objectivos 
e, para além de tudo isto, favorece o estabelecimento de relações 
e facilita a interacção no seio da comunidade, fazendo o indivíduo 
sentir-se verdadeiramente comprometido com essa mesma comuni-
dade e útil socialmente”3. 

A todos os leitores deste artigo, que ainda se encontram no activo, 
instigo a pensar sobre essa nova fase da vida de cada um – a 
Reforma, que esta metáfora da sabedoria oriental, tão bem traduz.

“A lança, que não deve forjar-se durante a guerra, quando já é 
tarde, mas deve ser preparada em tempo de paz: Não se deve 
esperar que a batalha vá a meio para se começar a forjar a 
lança (in IDS, 2001)4

Àqueles a quem faltam razões para ocupar o tempo, instigo a 
pensar sobre o valor do associativismo e do voluntariado, pois:   
“O valor de uma vida não assenta no número dos seus dias, mas 
no uso que se faz deles!” (Montaigne)
Aos responsáveis pelos Organismos e Associações instigo a 
reflectir sobre a necessidade de implementar acções que visem 
apoiar a integração dos militares na “vida civil” .

Isabel Varandas
(Assistente Social do CAS Porto)

Notas:
1 “Os militares das Forças Armadas constituem um corpo especial 
de cujas características particulares se salientam a subordinação ao 
interesse nacional, a permanente disponibilidade para o serviço, a 
restrição do exercício de certos direitos e liberdades e a sujeição aos 
riscos inerentes ao cumprimento das missões militares, bem como à 
formação, instrução e treino, tanto em tempo de paz como em con-
flito. Daqui decorre a necessidade da sua subordinação a um regime 
específico em matéria de tempo de serviço e de idade de reserva 
e de reforma”.
2 Decreto-Lei n.º 236/99 de 25 de junho – EMFAR, Artº 153 e 
154
3 Fonseca, A.M (2011). Reforma e Reformados. Porto: Ed. Alme-
dina. 
4 www2.seg-social.pt (Dossier “Recriar o Futuro”)

A Secretária de Estado Adjunta e da Defesa Nacional pre-
sidiu à assinatura de um protocolo entre o Instituto de 
Acção Social das Forças Armadas (IASFA) e a Cruz Verme-
lha Portuguesa (CVP), que alargará o âmbito da coopera-

ção entre as duas instituições. O 
documento foi rubricado pelos 
respectivos responsáveis, no 
Centro de Apoio Social (CAS) 
de Lisboa, do IASFA.
Berta Cabral considerou a cele-
bração do protocolo “o sinal de 
que se pretendem dar passos con-
cretos” e de que “existe predis-
posição para ir mais além na coo-
peração, conjugando esforços”. 
“Se houver êxito nestes projec-
tos-piloto, isso incentivará outras 
acções”, notou a Secretária de Estado Adjunta e da Defesa Nacional.
O objectivo do protocolo é garantir a proximidade, a eficácia, 
a modernidade e a adequada gestão dos recursos disponíveis 
e atribuídos ao apoio social prestado aos beneficiários da CVP 

e do IASFA, designadamente em termos de cuidados primários 
de saúde, residências assistidas, apoio domiciliário, centros de dia, 
postos clínicos e transporte de doentes.
Na sequência de dois protocolos anteriores, um respeitante à 

prestação de cuidados de saúde 
no Hospital da CVP e outro nas 
Unidades de Cuidados Conti-
nuados desta instituição, o novo 
documento define como áreas-
piloto de aplicação os CAS de 
Braga e de Ponta Delgada, cujas 
instalações serão partilhadas 
pelo IASFA e pela CVP.
Esta iniciativa corresponde às 
orientações políticas relativas à 
restruturação do apoio social 
previstas na Resolução do Con-

selho de Ministros n.º 26/2013, de 19 de Abril, designada “Defesa 
2020” e tem em conta os pontos de convergência entre as mis-
sões do IASFA e da CVP no que respeita à acção social e à assis-
tência humanitária e social.

Protocolo IASFA - CVP
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“A Enfermagem é uma arte; e para realizá-la como 
arte, requer uma devoção tão exclusiva, um preparo 
tão rigoroso, como a obra de qualquer pintor ou 
escultor; pois o que é tratar da tela morta ou do 
frio mármore comparado ao tratar do corpo vivo, 
o templo do espírito de Deus? É uma das artes, 
poder-se-ia dizer, a mais bela das artes…” 

Florence Nightingale

A enfermagem na sua essência centra-se na relação inter-
pessoal do enfermeiro com uma pessoa ou grupo de 
pessoas (família ou comunidades). Sabendo que cada 
um dos intervenientes desta relação, possui quadro de 

valores, crenças e desejos, os enfermeiros distinguem-se pela 
formação e experiência que lhes permite entender e respei-
tar os outros, procurando sempre abster-se de juízos de valo-
res. Neste prisma, o enfermeiro é um dos agentes de saúde, 
“convidado a invadir” a privacidade da pessoa que o procura, 
pretendendo sempre criar uma relação de confidencialidade, 
responsabilidade e profissionalismo.
Cada pessoa cria, vive e persegue um projeto de saúde, tendo 
o enfermeiro um papel ativo e participativo no projecto de 
saúde da pessoa que cuida. Os cuidados de enfermagem têm 
como focos de atenção: a promoção da saúde, a prevenção da 
doença e a procura da satisfação das necessidades humanas 
fundamentais ao longo do todo o ciclo vital, essencialmente 
através de processos de ensino orientados à pessoa.
A Declaração de Alma-Ata, assinada de 1978, permitiu 
impulsionar a importância da necessidade de Cuidados Pri-
mários de Saúde, que, entre variadíssimas funções, inclui o 
mérito do ensino para a saúde. Este é de tal forma vital, 
que permite, aumentar ganhos na saúde e consequente-
mente engrandecer a qualidade e satisfação de vida das 
pessoas. Desta declaração emanaram dez pontos essen-
ciais, nomeadamente, o número “VII) Os cuidados primários 
de saúde: 1- …; 2 - …; 3 - Incluem pelo menos: educação, no 
tocante a problemas prevalecentes de saúde e aos métodos 
para sua prevenção e controle ...”.
Nesta perspectiva, a educação para a saúde deve ser enca-
rada como uma tarefa de cidadania, em que a participação 
dos cidadãos deve ser ativa. Não obstante a este pressuposto, 
a enfermagem desempenha um papel relevante enquanto 
agente da educação para a saúde. A educação numa acção 
essencialmente voltada para a promoção da saúde, permite 
capacitar os indivíduos por forma a estes adquirirem hábitos 
de vida saudáveis traduzindo-se em ganhos na saúde. 
É fundamental qualificar as pessoas durante toda a vida, per-
mitindo deste modo, a preparação para todos os estádios do 
seu desenvolvimento, bem como, na forma de agir contra as 
doenças crónicas e incapacidades (OMS, 1986). O alcance 

de elevados níveis de saúde depende, em grande medida, da 
adopção, por parte dos indivíduos, grupos e comunidades, de 
comportamentos saudáveis. Daí a importância e o interesse 
atual pela educação para a saúde.
Sendo conhecedores e impulsionadores destes fundamentos, 
a equipa de enfermagem do CASPorto, de todos os ensi-
nos para a saúde desenvolvidos nas consultas de enfermagem, 
criou a actividade “Ciclo da Saúde”, que tem como principais 
objectivos: difundir estilos de vida saudáveis; debater temas e 
questões relacionadas com a saúde em geral; fornecer infor-
mação acerca de patologias que mais acometem os idosos. É 
realizada todas as quartas-feiras das 11h até às 12h e está dis-
ponível a todos os beneficiários que queiram participar.
Recentemente, na temática do ciclo da saúde, foi desenvol-
vida a sessão de educação com o tema “Cuidados a ter com 
os Pés”.
Este tema teve como objectivos elucidar os residentes, aler-
tando-os para a importância desta temática, transmitir de 
forma assertiva conhecimentos para que possam adquirir 
competências no sentido de cuidar de uma forma correcta 
os seus pés e sensibilizar para a prevenção. O pé humano 
é uma obra-mestra biológica. A sua arquitectura forte, flexí-
vel e funcional capacita-o para fazer bem o seu trabalho, no 
entanto, está sujeito a muitas alterações, sendo uma das par-
tes do corpo humano mais exposta a lesões. Após a sessão de 
educação, foi implementada, uma avaliação individual dos pés 
a cada residente, onde foram identificados e tratados proble-
mas de calosidades, onicomicoses (micoses nas unhas), perda 
de sensibilidade, feridas/úlceras.
Incluído na temática do ciclo da saúde desenvolveu-se uma 
avaliação muscular a cada residente no âmbito da sessão de 
educação subordinada ao tema “Os Músculos”. 
Todos nós corremos, saltamos, esticamos os braços, isto é, 
movemo-nos. São os músculos que juntamente com os ossos 
tornam possível o movimento. No nosso corpo existem mais 
de 600 músculos que envolvem e servem de suporte ao 
esqueleto. Esta sessão teve como objectivos transmitir conhe-
cimentos sobre a grande importância do movimento corpo-
ral, bem como colocar em prática uma avaliação muscular indi-
vidual identificando as necessidades específicas de cada resi-
dente. Concluiu-se a sessão de educação com uma terapeu-
tica de relaxamento.
Fica o convite para as próximas sessões…

“Acrescente amor a um olhar generoso, a um toque suave, a um 
curativo perfeito, a uma solução que alivia, tempere com ciência 
milenar e profunda, e teremos a enfermagem”.  Marislei Brasileiro

Da Equipa de Enfermagem do CASPorto 
(Enfª Célia Salta e Enfª Rita Pires)

“O papel da enfermagem na educação 
para a saúde e a sua importância na 
qualidade de vida das pessoas”
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Decorreram no passado dia 28 de Julho, no CAS-
-RUNA, as comemorações do 269º aniversário do 
nascimento da Princesa Maria Francisca Benedita e 
o 188º aniversário da fundação do Hospital Real de 

Inválidos Militares. As comemorações iniciaram-se com a home-
nagem aos mortos, junto ao monumento à Princesa, prossegui-
ram com um serviço religioso na capela local que antecedeu a 
cerimónia que teve lugar no Salão Nobre, onde foram proferi-
das alocuções pelo novo Director deste CAS, o Coronel José 
Fazendeiro, da Força Aérea, e pela Vogal do Conselho de Direc-
ção do IASFA,IP, Drª Rita Cristóvão. 
Na presença de inúmeros convidados em que se incluíam 
representantes do clero, da autarquia local, de unidades milita-
res da região, da Liga de Combatentes, das forças de segurança, 
bombeiros e da Santa Casa da Misericórdia de Torres Vedras, o 
Coronel José Fazendeiro saudou todos os presentes, fazendo 
uma especial referência a todos quantos o antecederam na 
Direcção daquele Centro, merecendo particular realce o tra-
balho da equipa de voluntários que ali prestam serviço. Enun-
ciou as valências deste Centro e lembrou os seus 37 residentes 
e o apoio que presta aos mais de 5800 beneficiários titulares 
e familiares residentes na área de intervenção do CAS-RUNA.
Aludindo às sempre necessárias obras que visem melhorar as 
condições e serviços prestados referiu que “não importa distin-
guir tudo o que foi feito, mas por quem e para quem foi feito”, 
realçando o enorme apreço pelo trabalho desenvolvido e dedi-
cação dos militares e civis que ali prestam serviço. 
Dirigindo-se à Vogal do Conselho de Direcção do IASFA,IP afir-
mou contar com a intervenção deste Conselho no sentido de 
conseguir, em conjunto, alcançar o suporte necessário à satisfa-
ção das condições essenciais para a realização da acção social.
Dirigindo-se aos residentes afirmou a sua determinação no 
sentido de garantir as melhores condições pois se no passado a 
velhice era olhada como uma eventualidade, hoje é olhada com 
uma convicção, daí haver muita gente que fala em problema 
de envelhecimento, coisa que, no seu entender não existe. É 
uma condição natural para a qual todos caminhamos e, por-
tanto não deve haver receio em acrescentar anos à vida, cele-
brando cada um com exaltação, sabendo os residentes que 
podem contar com a mesma dedicação, perseverança, amizade 
e capacidade de fazer, como outrora teve a fundadora da ins-
tituição.  Terminou a sua intervenção com uma referência ao 
“Coronel José Fazendeiro” e aos seus convidados e amigos que 
responderam ao seu chamamento nesta particular e significa-
tiva ocasião que é para si “uma Missão de Vida” que considera 
ser “a de maior responsabilidade Social” e a que mais o “grati-
fica enquanto ser humano”.
Na sua intervenção a Vogal do CD referiu que “o IASFA é dos 
militares e está cá para continuar a sua obra de acção social”, 
agradecendo todo o apoio recebido e desejando ao Coronel 
Fazendeiro e a toda a equipa do CAS-RUNA, bem como a 
todo o universo do IASFA,IP as melhores felicidades. 
A encerrar esta cerimónia foram impostas condecorações a 
militares e civis que servem neste Centro, entre os quais o pró-
prio Director.
As comemorações prosseguiram com um animado Concerto 
pela Banda da Força Aérea, no Jardim das Laranjeiras, e encer-
raram com um almoço convívio e o tradicional partir do bolo 
de aniversário.

COMEMORAÇÕES NO CAS-RUNA
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Homenagem aos Mortos.

Concerto Banda da FAP.

Concerto Banda FAP.

Almoço e Partir o Bolo.
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Breve resenha histórica do CAS Runa

Hospital Real de Inválidos Militares, Real Asilo de Invá-
lidos Militares, Lar de Veteranos Militares, Centro de 
Apoio Social de Runa são, na memória dos tempos, 
as diferentes designações que encontramos para uma 

obra que nasceu a partir da vontade da Princesa Maria Francisca 
Benedita de dignificar a memória do seu marido, o príncipe D. 
José, falecido precocemente.
O lançamento da primeira pedra do edifício, remonta à longín-
qua data de 18 de Junho de 1792, na então denominada Quinta 
de Alcobaça, em Runa, adquirida dois anos antes aos frades ber-
nardos de Alcobaça, por D. Maria I, irmã da Princesa Benedita e 
a pedido desta para fundar o Hospital Real de Inválidos Militares.  
O Hospital Real de Inválidos Militares foi inaugurado a 25 de Julho 
de 1827, no 81º aniversário da sua fundadora, 
tendo custado mais de 600 contos, quantia avul-
tada para a época. A festa de inauguração foi pre-
sidida pela Princesa com a entrada de 16 milita-
res inválidos, sobreviventes das guerras do Ros-
silhão, Peninsular e Montevideu, os quais tiveram 
a honra da sua primeira refeição ser servida pela 
benfeitora D. Benedita que, nessa ocasião proferiu 
as seguintes palavras que se encontram gravadas 
em letras douradas no átrio central do edifício:
“Estimo ter podido concluir o asilo que mandei 
construir para descançardes de vossos honrosos 
trabalhos, em recompensa só vos peço a paz e o 
temor de Deus”.
A 18 de Agosto de 1829, quando morreu a 
princesa D. Maria Francisca Benedita, o Hospital Real de Inváli-
dos constituiu-se o seu universal herdeiro. No entanto, com a 
extinção das comendas e dos dízimos, o Real Hospital passou a 
defrontar-se com dificuldades de financiamento.
Em 1831, devido a dificuldades de manutenção, o hospital foi 
integrado no Ministério do Exército e passou a ser denominado 
Real Asilo de Inválidos Militares.
Alexandre Herculano, num artigo publicado em 15 de Setembro 
de 1838 na revista “O Panorama” referiu que “dentro em pouco 
os inválidos que lá existem terão de ir mendigar o pão, que a pátria 
tem obrigação de lhes dar, havendo eles ganhado o direito a recebê-
-lo com o seu sangue, e com os perigos e fadigas da guerra, que só 
sabem avaliar aqueles que os têm passado.”
Em 1959, o Asilo foi integrado nos Serviços Sociais das Forças 
Armadas e, em 1965, adquiriu a designação de Lar de Veteranos 
Militares, nome pelo qual ainda é conhecido na região.
Neste período, o seu novo regulamento já previa a ampliação da 
acção social abrangendo não apenas os militares que se tinham 
incapacitado em serviço mas, também, aqueles que por invalidez 
ou velhice carecessem de apoio.
Em 1995, foi criado o Instituto de Acção Social da Forças Arma-
das (IASFA) sob tutela do Ministério da Defesa, passando o Lar 
de Veteranos Militares a ser designado por Centro de Apoio Social 
de Runa (CAS Runa) e integrado no IASFA.
É de salientar que, com a obra da Princesa Benedita, Portugal foi 
o quinto país do mundo (precedido apenas pela Prússia, Rússia, 
Inglaterra e França) a reconhecer aos seus inválidos militares o 
justo direito de um repouso merecido.
Foi no ainda Asilo de Inválidos Militares que entraram antigos com-
batentes da Primeira Guerra Mundial, facto que parte da popula-

ção de Runa e outras localidades próximas ainda hoje recordam.
A generalidade dos militares reformados que hoje residem em 
Runa fez, pelo menos uma comissão nas antigas colónias, no 
decorrer da guerra entre 1961 e 1974. Assim, provavelmente no 
futuro os militares que hoje, longe de Portugal, cumprem as suas 
missões em operações de apoio à paz, ou outras, ainda se cruza-
rão com estes residentes combatentes da Guerra Colonial.

Um Edifício com História
Os planos de arquitectura do edifício estiveram a cargo de José 
da Costa e Silva, autor também do Teatro de São Carlos e con-
tou com a participação de mais de 300 operários.
A sua estrutura física é de forma rectangular, formando quatro 
alas, com 99 e 61 metros de frente e profundidade, respectiva-

mente. No total do edifício existem 365 jane-
las e 7 portas de comunicação com o exte-
rior. Constituído por quatro alas de 3 andares 
e cerca de 300 divisões, sobressai da fachada a 
sua entrada principal, quebrando as característi-
cas sóbrias e lineares do edificado.
A entrada principal do edifício é feita ao centro 
da fachada oeste, encimada por um frontão trian-
gular sobre o qual se encontra a cruz que indica 
a entrada da Capela do Santíssimo Sacramento.
A Capela está colocada no centro do conjunto 
arquitectónico; com planta em cruz latina e altar-
mor central, apresenta uma cúpula fechada por 
uma cobertura cónica que se destaca no conjunto 
arquitectónico. O seu interior é revestido com 

mármores de cores variadas, extraídos das pedreiras do Figueiredo 
e Furadouro e também de outras imediações. Salienta-se, nos nichos, 
as esculturas de mármore de Carrara ao estilo neoclássico. 
Das janelas da Tribuna Real, no primeiro piso, é possível obter 
a melhor perspectiva sobre o interior da Capela. Estas tribunas 
albergam, actualmente, várias pinturas de valor, portuguesas e 
estrangeiras e algum do acervo museológico. Entre as belas peças 
de arte sacra, merece especial destaque a custódia de prata dou-
rada, cravejada de inúmeras pedras preciosas, desenhada pela 
princesa e executada por um ourives português. Encontram-se, 
igualmente, peças de mobiliário antigo, um magnífico órgão ali 
colocado em 1832, um conjunto de louças antigas de fabrico 
nacional, da Fábrica de Sacavém, com a firma da Princesa, conjun-
tos de louça oriental (Cantão e Japão), uma baixela da Compa-
nhia das Índias e faianças francesas e de Saxe.
O Palácio Real situava-se no terceiro piso e formava os aposentos 
da Princesa que conservam nas paredes uma decoração ne oclássica. 
Do lado direito da avenida que conduz à entrada principal do 
edifício, está hoje localizado um parque de estacionamento auto-
móvel, um bloco de apartamentos, um ginásio, uma piscina e um 
salão de eventos.
Do lado oposto, a densa vegetação constitui o jardim, designado 
por Mata da Princesa, onde se encontra, entre outras árvores, um 
cedro do Buçaco (“Cupressus Lusitanica Miller”), árvore centená-
ria que o diário do governo de 20/04/1940 classificou de Inte-
resse Público Nacional. A sua copa tem mais de 30 metros de 
diâmetro, sendo sustentada por uma armação de ferro.
Nas traseiras do edifício situam-se, actualmente, a serralharia, a car-
pintaria, o armazém de géneros, a lavandaria, a secção auto e a antiga 
adega recentemente recuperada, com área total de 3.960 m2.

CENTRO DE APOIO SOCIAL DE RUNA
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Área do CAS Runa
A área total do CAS é 54.760 m2 sendo 9.344 m2 de área coberta, 
e fazem parte integrante do seu património outras propriedades cir-
cundantes ou na sua proximidade.
A Este do CAS, encontra-se a propriedade “Solinho”, constituída 
por vinha, mata e um pequeno cemitério.
A área do cemitério tem cerca de 280 m2 e nele encontram-se visí-
veis 35 Campas, destas 13 estão identificadas, outras 5 estão só iden-
tificadas com as placas da Liga dos Combatentes e as restantes não 
têm qualquer identificação, entre estas, algumas danificadas.
A lápide mais antiga identificada pertence ao 1º Governador do 
Asilo de Runa Fernando Luiz Pereira de Miranda Palha – falecido em 
26-02-1849, e a mais recente ao Sr. Capitão Joaquim Estevão Rodri-
gues, falecido em 24-08-1970.
A propriedade “Atrás dos Palheiros”, com uma área total de 51.120 
m2, está separada do CAS pela estrada de acesso à aldeia de Penedo 
e é constituída por pinhal e mata.
A Sul do CAS situa-se a “Quinta 
da Princesa”, com uma área total 
de 22.600 m2 e é constituída por 
pomar e vinha.
A “Várzea de Runa” é a uma pro-
priedade que se situa ligeiramente 
afastada e a Norte do CAS, com 
36.260 m2 e é constituída um ter-
reno preparado para várias cultu-
ras agrícolas.
As “Minas de Penedo”, situadas no 
início da aldeia do mesmo nome, 
situadas a 800m do CAS, pos-
suem água que é transportada 
através de uma conduta subter-
rânea até ao depósito rectangular 
existente no Pomar do CAS.
O CAS possui ainda uma Mina a 
Oeste, com área total de 45 m2, 
mas cujo veio de água se encon-
tra seco.
Integra ainda o património do 
CAS uma propriedade denomi-
nada “ Pinhal de Alcobaça”, loca-
lizada na aldeia Monte Redondo, a 
cerca de 5 km, com uma área total 
de 182.800 m2, constituída cultura 
arvense e pinhal.

Missão do CAS Runa
O CAS Runa é um dos 12 Centros de Apoio Social do IASFA,IP cuja 
missão é promover a Acção Social Complementar dos Beneficiários, 
nomeadamente aos idosos através da sua Estrutura Residencial para 
Pessoas Idosas, do Alojamento Temporário, apoio na área da saúde 
e apoio socioeconómico aos beneficiários residentes na sua área de 
abrangência disponibilizando, para tal, diversos serviços.
A Estrutura Residencial para Pessoas Idosas possui capacidade para 
100 residentes sendo composta por duas Unidades Funcionais. Nes-
tas, tal como se tem verificado há longos anos e que segue a esta-
tística da população portuguesa institucionalizada, a maioria da sua 
população residente é constituída por mulheres viúvas.
A Unidade Funcional 1 (UF1), com capacidade para 57 residentes, 
destina-se a Beneficiários autónomos, em situação de algum risco de 
perda de independência e, ou autonomia e parcialmente dependen-
tes para a prática das Actividades Básicas da Vida Diária e das Acti-
vidades Instrumentais de Vida Diária, mediante parecer da Equipa 

Técnica – constituída pelo médico assistente da ERPI/UF, Técnico(a) 
Superior de Serviço Social e enfermeiro(a) e outros técnicos supe-
riores de que a ERPI/UF disponha e cuja função seja relevante para 
o efeito –, ou, ainda, a Beneficiários que se encontrem com dificul-
dades de residir no meio familiar ou que por razões familiares, iso-
lamento, solidão ou insegurança, não possam permanecer na sua 
residência.
Actualmente, 46% dos Beneficiários residentes na UF1 são homens 
e 54% são mulheres, contando-se entre estes, 4 casais. Os residentes 
têm idades compreendidas entre os 70 e os 98 anos, sendo a média 
de idades de 83 anos. 
Quanto ao Ramo das Forças Armadas, 48% dos Beneficiários resi-
dentes, na qualidade de beneficiários titulares ou familiares, têm a sua 
origem no Exército, 35% são oriundos da Marinha e 15% são oriun-
dos da Força Aérea e existindo, igualmente, 2% Beneficiários civis.
Dos militares, 29% dos residentes são beneficiários titulares ou fami-
liares pertencentes à Classe de Oficiais, 60% da Classe de Sargentos 

e 11% da Classe de Praças.
A Unidade Funcional 2 (UF2) 
é destinada ao alojamento per-
manente de idosos, em situação 
de dependência moderada ou 
severa e que, por esse motivo, 
não reúnem condições para 
serem admitidos e/ou perma-
necer na UF1, e tem capacidade 
para acolher 43 residentes.
Actualmente, 23% dos Beneficiá-
rios residentes na UF2 são homens 
e 77% são mulheres, com idades 
compreendidas entre os 52 e os 
99 anos e uma média de 84 anos.
Quanto ao Ramo das Forças 
Armadas, 54% dos Beneficiá-
rios residentes, na qualidade de 
beneficiários titulares ou familia-
res, têm a sua origem no Exército, 
37% são oriundos da Marinha, 
6% são oriundos da Força Aérea 
e 3% são Beneficiários civis.
Esta Unidade Funcional dispõe, 
ainda, de capacidade para interna-
mento de beneficiários em aloja-
mento temporário, quer para con-
valescença quer para descanso do 
cuidador, residindo no presente 4 
beneficiários nesta situação.

No apoio a algumas das actividades dos Residentes, nomeadamente, 
interacção com os idosos da UF2 ou no seu acompanhamento ao 
exterior, o CAS conta com o apoio de um Grupo de Voluntariado, 
constituído por Beneficiários do IASFA,IP residentes no concelho de 
Torres Vedras e composto por 6 elementos. Cabe ainda a estes ele-
mentos a coordenação do grupo coral, das palestras sobre aconteci-
mentos históricos e das aulas de informática, constituindo uma mais-
valia na qualidade de vida dos utentes.
Para além das Unidade Funcionais, o CAS possui o Gabinete de 
Atendimento Social onde disponibiliza informações sobre as pres-
tações sociais no âmbito da acção social complementar, nomeada-
mente no apoio à velhice, dependência, deficiência, carência econó-
mica; acção social escolar; e candidaturas aos equipamentos sociais 
do IASFA, IP, aos cerca de 5.838 beneficiários da sua área de inter-
venção (sendo 2.273 Beneficiários titulares e 3.565 familiares).
A área de intervenção do CAS abrange os concelhos de Alcobaça, 
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Alenquer, Arruda dos Vinhos, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, 
Lourinhã, Mafra, Nazaré, Óbidos, Peniche, Rio Maior, Sobral do 
Monte de Agraço e Torres Vedras. Decorrente do seu Serviço Social 
Externo, no CAS são avaliados os diferentes pedidos de interven-
ção dos beneficiários residentes naqueles concelhos, podendo dar 
origem a encaminhamentos para outros serviços ou à atribuição ou 
revisão de subsídios e respectivo acompanhamento.
O CAS conta com o apoio do Posto Médico nº 7, onde são presta-
das consultas de Medicina Geral e Familiar, de Fisiatria, de Psicologia 
Clínica, tratamentos de Enfermagem e de Fisioterapia, além de um 
posto de colheitas de Análises Clinicas.
Para apoio aos Beneficiários, residentes ou externos, o CAS possui 
um Posto de Atendimento da Assistência Médica na Doença aos 
Militares (ADM).
Igualmente para apoio a todos os Beneficiários do IASFA, IP ou de 
Instituições congéneres estrangeiras, através do Comité de Ligação 
Internacional dos Organismos Militares Sociais (CLIMS), disponibiliza 
ainda os serviços de Alojamento Temporário, contando com 4 apar-
tamentos e 5 quartos duplos e Serviço de Restauração.
Das inúmeras actividades de Animação e Lazer, umas destinadas aos 
beneficiários residentes, outras abertas à participação de beneficiá-
rios externos, nomeadamente em épocas festivas, destacam-se o 
aniversário da Princesa, o Conví-
vio de Carnaval, a Festa dos Santos 
Populares, a Festa de S. Martinho e 
a Festa de Natal.

Localização geográfica,  
património histórico,  
cultura e gastronomia
O CAS situa-se em Runa, uma 
aldeia a cerca de 6 km da cidade 
de Torres Vedras, sendo conside-
rado um dos seus ex-libris, a par 
do “Castro do Penedo” situado 
num estreito planalto, com cerca 
de 130mx30m, que se ergue 60m 
acima do vale do Sizandro, e do 
qual se obtém uma boa panorâ-
mica da fértil várzea de Runa.
Neste, em 1933, Aurélio Ricardo Belo, Director-médico do Asilo 
de Inválidos Militares, recolheu cerca de duzentas peças arqueológi-
cas pertencentes ao período Lusitano-Romano, que se encontram 
actualmente no Museu Leonel Trindade Municipal de Torres Vedras.
O concelho de Torres Vedras, na região Oeste do País, possuí cerca 
de 24.600 habitantes e pertence ao distrito de Lisboa, encontrando-
se a 41 Km da capital. Faz fronteira com os concelhos da Lourinhã, 
Cadaval, Alenquer, Sobral do Monte Agraço e Mafra. Dispõe de mais 
de 20 km de costa marítima onde pontificam praias de rara beleza, 
como as praias de Santa Cruz, Porto Novo, Santa Rita ou da Assenta.
As Termas do Vimeiro (Fonte dos Frades), estão situadas a meio 
caminho entre a povoação da Maceira e Porto Novo, no Conce-
lho de Torres Vedras. São reconhecidas pelo seu valor terapêutico 
para patologias do foro dermatológico, digestivo, circulatório e res-
piratório.
Do seu património histórico é de salientar o Castelo Medieval à 
volta do qual se encontra o Centro Histórico de Torres Vedras. As 
Igrejas de Santa Maria do Castelo, de Santiago e da Misericórdia são 
outros pontos de interesse. Os Conventos do Barro, de Santo Antó-
nio do Varatojo e da Graça são também edifícios a visitar na região. 
O monumento mais emblemático da cidade é o Chafariz dos Canos, 
construção que remonta ao ano de 1331.
A dominar todo o conjunto da cidade, o sistema defensivo que cons-

tituía a primeira das três linhas defensivas conhecidas como Linhas 
de Torres Vedras e que frustrou os objectivos das tropas napoleóni-
cas durante a Terceira Invasão Francesa.
 As Linhas de Torres Vedras, no seu conjunto, estendiam-se por mais 
de 80 Km e eram constituídas por 153 posições fortificadas ou sim-
ples posições de tiro de artilharia, guarnecidas com mais de 600 
peças de artilharia. Era este conjunto defendido por 36.000 por-
tugueses, 35.000 britânicos, 8.000 espanhóis e cerca de 60.000 
homens de tropas portuguesas não regulares.
O Castelo e o Forte de S. Vicente constituíam as duas fortificações 
da vila de Torres Vedras. O Forte de S. Vicente era o mais poderoso 
forte das linhas pois defendia a estrada principal de Coimbra a Lis-
boa. Era formado por um conjunto de 3 redutos, rodeados por um 
muro e fosso em todo o seu perímetro, com cerca de 1.500 m. Para 
sua guarnição estava prevista uma força de 1.500 soldados e 26 
bocas-de-fogo de artilharia com as respectivas guarnições. Possuía 
ainda um posto telegráfico.  
Para além dos museus e monumentos históricos da cidade de Tor-
res Vedras, a Região Oeste dispõe de inúmeros locais a visitar, des-
tacando-se, a título de exemplo: Mosteiro da Batalha; Mosteiro de 
Alcobaça; Castelo e Vila Medieval de Óbidos; Igreja de Santa Maria de 
Óbidos; Santuário do Sr. da Pedra; Convento de Santa Maria de Cós; 

Santuário de Nossa Senhora da 
Nazaré; Museu Municipal do Cada-
val; Lourinhã Jurássico (a maior 
coleção de ovos de dinossauros do 
mundo); Casa Museu São Rafael 
(Fábrica Bordalo Pinheiro) Caldas 
da Rainha; Museu Malhoa (Caldas 
da Rainha); Museu do Palácio Gor-
jão (Bombarral); Museu Etnográ-
fico Joaquim Manso (Nazaré).
São também de realçar as múltiplas 
Festividades e Eventos culturais 
que se realizam na Zona Oeste, 
nomeadamente: - Carnaval de Tor-
res Vedras; - Feira de S. Pedro (Tor-
res Vedras); - Vila Natal (Óbidos); - 
Mercado Medieval (Óbidos); - Fes-

tival de Ópera (Óbidos); - Semana Internacional do Piano (Óbi-
dos); - Feira Internacional do Chocolate (Óbidos); - Festas de Nossa 
Senhora da Boa Viagem (Peniche); - Festival Sabores do Mar (Peni-
che); - Etapa Circuito Mundial de Surf, ASP World Tour Rip Curl Pro 
(Peniche); - Carnaval de Verão (Praia de Santa Cruz); - Festival do 
Marisco (Atalaia, Lourinhã); - Feira do Pinhão (Cadaval).
A gastronomia local identifica-se muito com a região da Estrema-
dura, salientando-se a Cachola, o Arroz da Matança, o Atum de Bar-
rica, o Arroz Doce e os afamados Pastéis de Feijão e para além dos 
prestigiados vinhos da região.

Referências Bibliográficas
ESCRIVANIS, Augusto Carlos de Souza (1882) Descrição no Real Asylo 
Inválidos Militares em Runa, Lisboa, Fornecedores da Casa de Bragança
LUNA, Isabel de – «Investigação arqueológica em Runa». Badaladas, 
2284, suplemento Freguesias, 13. Torres Vedras: Fábrica da Igreja Paro-
quial de S. Pedro e S. Tiago, 15.10.1999, p. 8.
Disponível em: http://historiasdetorresvedras.wordpress.com/2012/04/17/
aurelio-ricardo-belo-e-a-investigacao-arqueologica/, 23/11/14
OESTE CULTURAL nº 1 de 2002 Dr. Moedas Duarte
SERVIÇOS SOCIAIS DAS FORÇAS ARMADAS – Lar de Veteranos 
Militares. Runa: Presidência do Conselho Secretariado-Geral da Defesa 
Nacional, 1970. s/ISBN.
Disponível em: http://www.turismodocentro.pt/pt/, 23/11/14



12    INFO IASFA  I  JUN 2014

tema da capa - CAS RUNA

CAS Tomar

O CASTomar foi levantado em 1969 com a designação 
de Delegação dos Serviços Sociais das Forças Armadas, 
funcionando no antigo Quartel de S. Francisco.
No final de 1971 transferiu-se para um edifício do Ministé-

rio do Exército, junto ao Ex-Tribunal Militar Territorial de Tomar.
Por despacho de 12/07/96 do Secretário de Estado da Defesa Nacio-
nal foi atribuído ao IASFA o Prédio Militar n.º 2 em Tomar – antiga 
Messe Militar, tendo funcionado o CASTomar nessas instalações, até 
Setembro de 2003. Após esta data, regres-
sou às instalações ocupadas em 1971, pas-
sando a funcionar de forma permanente, 
com algumas renovações e adaptações.
Actualmente o CASTomar apoia aproxima-
damente 18.000 beneficiários, na Assistên-
cia à Doença aos Militares (ADM) e 13.000 
na Acção Social Complementar (ASC) 
do IASFA, incluindo os Titulares, Familiares, 
Deficientes das Forças Armadas e Civis, 
numa extensa área que abrange:
-  Distrito de Santarém com excepção dos Concelhos de Benavente, 
Cartaxo, Rio Maior e Salvaterra de Magos;

-  Distrito de Leiria com excepção dos Concelhos de Alcobaça, 
Bombarral, Caldas da Rainha, Nazaré e Peniche;

-  Distrito de Castelo Branco com excepção dos Concelhos de Bel-
monte, Covilhã e Fundão.

Tipos de Apoios prestados:
-  Processa e fundamenta pedidos de subsídios de vária ordem dos 
beneficiários em situação de dependência económica mais acentuada;

-  Prepara, organiza e submete à aprovação superior os pedidos de 
comparticipação escolar dos beneficiários;

-  Aceita e encaminha os pedidos dos beneficiários relativos a 
empréstimos e a inscrições para os diversos equipamentos de 
férias e repouso do IASFA;

-  Promove, organiza e executa passeios e convívios de carácter recrea-

tivo/cultural e ocupação dos tempos livres e passeios especiais tendo 
em vista o convívio de beneficiários mais dependentes, física e econo-
micamente, e em situação de grande isolamento;

-  Presta informação de apoio à ADM e efectua o respectivo proces-
samento das comparticipações.

Valências disponíveis:
-  Dispõe dum posto clínico em Tomar, funcionando nas instalações 

do CASTomar, à segunda e sexta-feira, das 
10H30 às 12H00, com consultas de Clí-
nica Geral e Medicina Interna. Marcação de 
consultas através do Tel. 249 329 090;
-  Dispõe dum posto clínico em Leiria, fun-

cionando nas instalações da Liga de Com-
batentes - Av. 25 de Abril, Lt 12, R/C Dto, 
à quarta-feira, das 15H00 às 18H00, com 
consultas de Clínica Geral e Medicina 
Interna. Marcação das consultas através 
do Tel. 244 001 600;

-  Dispõe dum posto clínico em Abrantes, funcionando na Rua de 
Angola, nº5, R/C Esq, à quarta-feira, das 14H00 às 17H00, com con-
sultas de Clínica Geral e Medicina Interna. Marcação de consultas 
através do Tel. 241 332 602.

Locais de atendimento aos beneficiários:
-  TOMAR - Av. General Bernardo Faria, na segunda e quarta-feira, das 
09H30 às 12H30 e das 14H00 às 17H00;

-  ABRANTES - Rua de Angola, nº5, R/C Esq, quinta-feira, na 2ª semana 
de cada mês, entre as 10H00 e as 12H30;

-  LEIRIA - Liga dos Combatentes - Av. 25 de Abril Lt 12 R/C Dto, 
quinta-feira, na 3ª semana de cada mês entre as 10H30 e as 12H30;

-  CASTELO BRANCO - Gabinete de Atendimento do Centro de 
Recrutamento Militar, quinta-feira, na 4ª semana de cada mês, entre 
as 10H30 e as 12h30.  Av. General Bernardo Faria 2300-535 TOMAR 
- Telefone 249 329 090 Fax 249 329 099 email: castomar@iasfa.pt

Centro de Apoio Social de Tomar

CASTomar (Instalações atuais).

Em Março de 2014, o Cen-
tro de Apoio Social de 
Runa (CAS Runa) rece-
beu a visita de um bene-

mérito de nacionalidade alemã, Sr. 
Henryk Korthen, acompanhado 
pelo Sr. MGEN Marques Pinto, a 
quem se ficaram a dever todos 
os contatos prévios. Da comitiva 
fazia ainda parte o Coronel ale-
mão Roger Hochdorn e respe-
tiva esposa. 
Após uma breve sessão de cumprimentos e boas vindas pelo então 
Diretor do CAS Runa, acompanhado pela Diretora da Unidade 
Funcional 1, realizou-se uma breve passagem por alguns locais não 
conhecidos por aquele benemérito, nomeadamente a Capela do 
Santíssimo Sacramento.
De seguida, no refeitório, decorreu uma pequena cerimónia na qual 

o Sr. Henryk Korthen doou uma 
cadeira de rodas e de dois anda-
rilhos, tendo na ocasião profe-
rido umas breves palavras elo-
giando as instalações e o traba-
lho realizado, e reafirmado a sua 
disponibilidade para continuar a 
apoiar a missão deste CAS.
Após o almoço, os visitantes tive-
ram a oportunidade de visitar o 
espaço museológico, local onde 
se encontra algum do legado da 

Princesa D. Maria Francisca Benedita, constituído por obras de Arte 
Sacra, pratas, porcelanas e pinturas. A comitiva antes de partir teve 
ainda oportunidade de passear pela Mata da Princesa, espaço verde 
que circunscreve o CAS Runa. 
Fica aqui expresso o agradecimento público em nome dos residentes 
do Cas Runa ao Sr. Henryk Korthen pelas ajudas técnicas oferecidas. 

Visita Benemérito Alemão
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CAS Braga

O Ministério da Defesa Nacional (MDN), o Instituto de 
Acção Social das Forças Armadas (IASFA) e a Cruz 
Vermelha Portuguesa (CVP) assinaram no dia 23 de 
Abril de 2014, um protocolo com vista à partilha das 

instalações do Centro de Recrutamento de Braga, localizado em 
Santa Tecla. O edifício, que actualmente está a ser utilizado pelo 
Exército, albergará em breve todas as valências da Cruz Verme-
lha Portuguesa de Braga, num acordo que prevê ainda uma parti-
lha de serviços entre o IASFA e a Cruz Vermelha Portuguesa em 
favor dos beneficiários de ambas as instituições.
Este acordo está inserido num projecto-piloto a nível nacional - 
que está a ser realizado nos concelhos de Ponta Delgada e Braga 
- e consiste na disponibilização de recursos do Exercito para cola-
boração com instituições que servem tanto a família militar como 
toda a sociedade civil. “A autarquia vê com enorme satisfação o 
reaproveitamento de um edifício que está a ser desocupado da 
sua função anterior. O protocolo assinado vem alavancar a activi-
dade da Cruz Vermelha Portuguesa de Braga, trazendo benefícios 
claros para os cidadãos do concelho”, referiu Ricardo Rio, Presidente 
da Câmara Municipal, que sublinhou a importância de, em tempos 
de crise, se promover uma lógica de partilha e reaproveitamento de 

recursos, colocando-os ao serviço da população e instituições.
Berta Cabral, Secretária de Estado Adjunta e da Defesa Nacional, 
marcou presença na assinatura do protocolo e destacou que o mesmo 
visa a criação de um ‘condomínio de serviços de acção social comuns’, 
indo ao encontro das orientações políticas da Reforma Defesa 2020, 
que estabelecem como prioritária a ‘proximidade, eficácia, moderni-
dade e adequada gestão dos recursos disponíveis atribuídos’.
“Procuraremos replicar este tipo de projectos em todo o país. Esta 
partilha traz vantagens às três instituições envolvidas e cria ainda 
condições para que se preste à família militar um apoio suplemen-
tar e indispensável ao nível dos cuidados de saúde e acção social 
quer dos militares no activo, quer dos que estão na reserva ou na 
reforma”, garantiu a Secretária de Estado.
Por seu turno, Armando Osório, Presidente da Delegação de Braga 
da Cruz Vermelha Portuguesa, não escondeu a sua alegria pelo facto 
de a instituição poder beneficiar de instalações ‘excelentes’ para a 
prática das suas diversas actividades. “Neste edifício, a nossa nova 
casa, o trabalho poderá ser feito com mais qualidade e dignidade, 
permitindo melhorar o serviço prestado aos utentes”, garantiu, afir-
mando que todas as valências ficarão instaladas no novo edifício, 
para o qual se irão mudar ‘o mais rapidamente possível’.

Teve lugar no dia 10 de Outubro, 
no CAS de Braga, a cerimónia de 
despedida do SCH/OPRDET – 
047980-C José Carlos Teixeira da 

Mota, por motivo de passagem à situação 
de Reserva.
A cerimónia, presidida pelo Exmo. Direc-
tor do CAS-Braga, COR CAV Antó-
nio José Gonçalves Bastos, foi singela mas 
repleta de significado, desdobrando-se em 
três momentos: começou com a entrega 
do Diploma de Louvor com que recente-
mente foi agraciado, conferido pelo Presi-
dente do CD do IASFA, e a entrega do Medalhão do IASFA; depois 
o SCH Mota dirigiu aos presentes algumas palavras, na verdade 
muito sentidas, sobre este momento e a sua passagem pelo CAS, 
onde sempre pautou a sua conduta pela divisa “Para nós os bene-
ficiários estão primeiro”; por último, uma saudação final proferida 
pelo Exmo. Director do CAS alusiva à cerimónia, onde enalteceu 
a nobreza das virtudes humanas e profissionais do SCH Mota evi-
denciadas ao longo dos nove anos em que serviu neste CAS, mani-
festando, também, o reconhecimento e o apreço por aquilo que 
deu ao Instituto de Acção Social das Forças Armadas. Seguiu-se um 
almoço de confraternização com boa disposição à mistura.
No momento da despedida, deixou escrito este extraordinário tes-
temunho, acerca do envelhecimento daqueles que serviram e ser-
vem as Forças Armadas Portuguesas.
“A problemática do envelhecimento daqueles que serviram e servem 
nas Forças Armadas Portuguesas.
Ao longo do ciclo da nossa vida militar, as nossas redes sociais estão em 

constante mutação, afectando os contextos 
familiares, de trabalho, de vizinhança, entre 
outros. Acontecimentos como a reforma ou 
a frequente mudança de residência alteram 
profundamente estas redes. Com o passar 
dos anos, os pares vão morrendo e os sobrevi-
vos ficam, por vezes, com menos amigos, pelo 
que, consequentemente, as redes sociais vão-
se degradando, dificultando a manutenção 
dos nossos idosos no seio da comunidade. A 
necessidade da existência de redes de apoio 
social complementar próximo é um dado 
essencial para assegurar a autonomia, uma 

melhor saúde mental e uma plena satisfação de vida, aspectos essen-
ciais para um envelhecimento que respeite a dignidade do ser humano.
O envelhecimento activo é um processo que envolve todas as pessoas. 
À sociedade cabe a responsabilidade de criar espaços e equipamen-
tos sociais, diversificados, seguros e acessíveis aos mais idosos, garantir 
e fomentar a sua participação cívica, em todos os níveis de decisão. A 
promoção da vida social, solidária e voluntária, e o exercício da cidada-
nia são uma responsabilidade colectiva e um dever e direito individuais. 
A rede de suporte social de cada um e principalmente a existência de 
relações significativas, como as familiares e as de amizade, devem cor-
responder a um investimento afectivo e solidário, constituindo uma mais-
valia decisiva ao longo da vida, com particular importância na fase do 
envelhecimento”.
“A felicidade não está em viver, mas em saber viver. Não vive mais o que 
mais vive, mas o que melhor vive.” (Mahatma Gandhi)

COR CAV António Bastos

Protocolo com MDN dá uma  
“nova casa” à CVP, em Braga

Despedida do Sargento-Chefe José Mota
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CAS Coimbra

Vocacionado para prestar apoio e acompanhamento à 
“família militar”, nomeadamente ao nível da Acção Social 
Complementar (ASC), visando, primariamente, os seus 
membros mais carenciados e, complementarmente, os 

Beneficiários em geral, o Centro de Apoio Social de Coimbra 
(CASCoimbra) desenvolve a sua actividade social junto de todos 
os beneficiários do Instituto de Acção Social das Forças Arma-
das (IASFA) que se encontram dispersos por uma vasta Zona de 
Acção, abrangendo os distritos de Coimbra e Aveiro. É dentro 
desta lógica que a Acção Social (AS) do CASCoimbra, através das 
suas duas Técnicas Superiores de Serviço Social (TSSS), tem feito 
cumprir, desenvolve e aplica os objectivos gerais do Serviço Social/
Acção Social, inseridos na missão do IASFA, em prol dos beneficiá-
rios, da seguinte forma: 

Promovendo o bem-estar,  
divulgando em particular  
os seus equipamentos 
sociais junto dos benefi-
ciários, nomeadamente a 
Residência Universitária de 
Coimbra (RUC), e no geral 
os equipamentos sociais 
do IASFA, nomeadamente 
as Estruturas Residenciais 
para Pessoas Idosas (ERPI), 
bem como impulsionando 
actividades lúdico-culturais, 
que por norma se traduzem em três passeios por ano e um almoço/
convívio de Natal, fomentando, assim, a confraternização, a amizade 
e a alegria entre os beneficiários do IASFA.
E, concomitantemente, estabelecendo acções de contactos, por 
forma a alargar o número de protocolos ao nível de apoio social, 
nomeadamente, saúde e bem-estar, tendo em atenção o universo 
de beneficiários existentes na sua zona de acção;

Prevenindo situações sociais de carência (económica, social, habita-
cional, etc.) através do estudo e avaliação social das situações que são 
referenciadas, quer internamente, quer externamente pelos próprios 
beneficiários ou outros, bem como, através do levantamento e aná-
lise da situação sociofamiliar dos beneficiários com mais de 65 anos, 
mediante a aplicação de um questionário e/ou visita domiciliária;

Reabilitando as situações sociais mais vulneráveis, através da 
acção social complementar concedida pelo IASFA (subsídios com-
plementares, especiais e extraordinários), existindo neste momento 
três (3) beneficiários com Subsídio Complementar Por Carência 
Económica (SCCE), dezanove (19) com Subsídio Complementar 
de Apoio a 3ª Pessoa (SCAP) e dois (2) com Subsídio Comple-
mentar para Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (SCERPI).

Acompanhando a população mais vulnerável, nomeadamente os 
deficientes e idosos, mantendo um contacto periódico, focalizado 
no apoio psicossocial.
O trabalho social da AS do CASCoimbra baseia-se no atendi-
mento/acolhimento e, sempre que possível e se justifique, nas visi-
tas domiciliárias, privilegiando, desta forma, o contacto pessoal e 

personalizado com os beneficiários do IASFA. Quando tal não é 
possível, estabelece-se o contacto telefónico ou por via postal (ou 
ainda, quando possível, via “e-mail”), de forma a atenuar o distancia-
mento entre o beneficiário e o serviço de apoio social. Por outro 
lado, procura-se sempre, em ambas as situações, estabelecer uma 
relação de empatia e cordialidade com os beneficiários, fortale-
cendo a confiança em relação ao nosso trabalho. Deste modo, será 
sempre possível conhecer melhor a situação individual de cada 
beneficiário, contribuindo assim para um diagnóstico social mais 
próximo da realidade.
O atendimento ao nível da Acção Social é efectuado pelas TSSS no 
CASCoimbra, de Segunda a Sexta-feira. Porém, com o objectivo de 
estarmos próximo dos nossos beneficiários e correspondermos às 

suas necessidades, estabele-
ceram-se protocolos com 
a Liga dos Combatentes e 
com o Centro de Saúde 
Militar de Coimbra (antigo 
Hospital Militar). Neste 
sentido, o atendimento ao 
nível da AS também se rea-
liza na Liga dos Combaten-
tes da Figueira da Foz, Rua 
Rancho das Cantarinhas 
44 R/C – Buarcos 3080-
280 Figueira da Foz (desde 
Abril de 2011), na 1ª e 3ª 
Quinta-feira de cada mês, 

das 10h às 12h15m; na Liga dos Combatentes de Aveiro, Rua Eng.º 
Von Hafe, nº 61 – 1º – 3800-177 Aveiro na 1ª Terça-feira de cada 
mês, das 10h às 12h e no Centro de Saúde Militar de Coimbra 
(desde Abril de 2013), na 2ª Quarta-feira de cada mês.
O CASCoimbra, através das suas TSSS, em representação do IASFA, 
faz parte do Conselho Local de Acção Social de Coimbra, órgão 
tutelado pela Câmara Municipal desta cidade, integrando a Rede 
Social e participando nas suas actividades, desde 6 de Fevereiro de 
2013, data em que foi aprovada a adesão ao referido Conselho.
E porque o que fazemos é para o bem-estar bio-psico-social dos 
beneficiários do IASFA, deixamos aqui alguns testemunhos, senti-
dos, por eles, após as várias actividades lúdico-culturais realizadas 
pelo CASCoimbra, mencionados numa pequena ficha de avaliação 
aplicada sempre no final de cada atividade realizada. Estes teste-
munhos deixam-nos muito orgulhosos do trabalho desenvolvido e 
com vontade de fazer mais e melhor.

“Será muito bom continuarem a organizar mais passeios muito 
bons, como já se torna apanágio do pessoal do CASCoimbra…” 
(BT Armando Leal).
“Exortam-se os serviços de Apoio Social a continuarem a inte-
ressar-se por estas modalidades que dum modo geral agradam a 
quem nelas participa.”” (BT António P. Martins).
“… seria bom que houvesse mais passeios destes para um maior 
contributo do bem estar dos associados.” (BT José Fadigas da Silva).
“Continuo como sempre a pedir mais para continuar a ter con-
tacto com a minha família militar, onde me integrei sempre e conti-
nuarei até que as minhas capacidades me ajudem.” (BF Maria Con-
ceição Albino-viúva).

Centro de Apoio Social de CoimbrA 
A Acção Social

http://www.iasfa.pt/benef.html


JUN 2014  I  INFO IASFA    15

Tal como tem sido reafirmado em ante-
riores edições do INFO IASFA, a prio-
ridade na execução de obras tem sido 
atribuída aos edifícios do parque habi-

tacional e, nestes, às respectivas partes comuns. 
Infelizmente, as dificuldades orçamentais de 
todos conhecidas e que afectam também o 
IASFA não têm permitido que este tipo de 
intervenção nos edifícios que dele carecem seja 
levado a cabo com um ritmo mais célere, nem, 
por vezes e em cada obra, com a abrangência 
que seria desejável, retardando assim a passagem 
para a fase seguinte em termos de prioridades, 
fase essa que consiste na recuperação de fogos 
devolutos, particularmente de renda económica.
Ainda assim têm sido executadas diversas inter-
venções nas partes comuns respeitantes ao 
Plano de Obras de 2014.
Entre estas, salientam-se as empreitadas relativas 
à recuperação das fachadas dos edifícios nº 475 
e nº 491, na Rua Almada Negreiros, em Lisboa, 
com um custo global aproximado de 345.000 €.

DIE - Manuel Pires - Cor Eng

OBRAS EM CURSO - Manutenção  
do Parque Habitacional do IASFA

A Voz do Beneficiário
O CAS em Coimbra
O Atendimento:
No meu  caso  pessoal, o atendimento tem sido excelente de 
acordo com as expetativas ultrapassando por vezes o esperado.

Os Serviços:
Os serviços prestados são de qualidade, revelam boa planifi-
cação satisfazendo as necessidades do utente. 

O Pessoal:
Revelam  boas competências para os  serviços realizados 
especialmente ao nível de relações interpessoais e comunica-
ção informando adequadamente o utente.

Os Convívios:
Têm dado origem ao encontro de  muitos utentes que se 
conheceram há muitos anos e só através destes convívios se 
voltaram a encontrar.

O I.A.S.F.A:
Atualmente este serviço revela algumas limitações ao nível dos 
serviços prestados, necessitava de mais valências, servindo os 
utentes de forma mais satisfatória. Era urgente desenvolver 
esforços para conseguir um Centro de Dia e um espaço ade-
quado para realizar convívios e encontros de utentes periodica-
mente em Coimbra.

Maria Isabel Veiga A. Silva (Viúva de Sargento)
Beneficiária nº 50151811 O
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ANegreiros475: LISBOA
Rua Almada Negreiros, nº 475
Reparação Geral de Fachadas;

ANegreiros491: LISBOA
Rua Almada Negreiros, nº 491
Reparação Geral de Fachadas.

mailto:relpub@iasfa.pt


PARA MAIS INFORMAÇÕES CONTACTE O GABINETE DE RELAÇÕES PÚBLICAS 
Telefone 213194613 ou visite-nos em www.iasfa.pt

Protocolos celebrados com o IASFA
Apoio Domiciliário

Outros

Educação 

www.entrepostovh.pt

Automóveis

Lazer 

Apoio na Saúde

União das Misericórdias 
Portuguesas

Casas de Repouso

Creche e Jardim de Infância

Cabeleireiro / 
Estética ao Domicílio

Funerária
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