Assunto:
Anexos:

FW: IASFA 1_ A situação do Instituto de Acção Social das Forças Armadas (IASFA), a
notícia do DN de 15 de Fevereiro e a eventual apreciação da sua Vogal pela CRESAP
185_5 NOTÍCIA sobre o IASFA_FINAL.pdf; _Certification_.htm

De: Relações Públicas [mailto:relacoes.publicas@aofa.pt]
Enviada: terça-feira, 8 de março de 2016 01:58
Para: 'secretariado@cresap.pt'
Assunto: A situação do Instituto de Acção Social das Forças Armadas (IASFA), a notícia do DN de 15 de Fevereiro e a
eventual apreciação da sua Vogal pela CRESAP

Exmos. Senhores
Pede‐me o Presidente da AOFA, Coronel Manuel Martins Pereira Cracel que envie a VV. Exas. informação que nos
parece de enorme importância para uma eventual apreciação pela CRESAP da Vogal do Conselho Directivo do IASFA
(CD/IASFA), Dra. Rita Cristóvão.
Cumpre, antes de mais, informar que o Presidente do CD/IASFA foi exonerado em Novembro passado, sem ter sido
substituído, pelo que a Vogal em apreço vem decidindo sozinha, desde então, há praticamente quatro meses, tudo o
que tem a ver com a respectiva gestão.
Os mails abaixo, surgiram na sequência de uma notícia do Diário de Notícias de 15 de Fevereiro, nunca desmentida,
que indiciava, entre outras coisas, a intenção de alienar património do IASFA e a nossa reacção que tal facto motivou
(anexando fundamentadas e relevantes posições da AOFA), enviando o conjunto primeiro para os meios de
comunicação social, a seguir para diversas entidades (Presidência da República, Assembleia da República, Ministério da
Defesa Nacional, Chefes Militares) e, depois, para as associações nossas congéneres, as organizações representativas
dos Ex‐Combatentes e os 6.500 oficiais nossos habituais destinatários.
No entanto, para uma mais abrangente avaliação do que constitui a nossa enorme preocupação, cumpre informar que
a Vogal em questão foi nomeada pelo anterior Ministro da Defesa Nacional, ao que tudo o indica, sem concurso
público e sem a avaliação da CRESAP, o que motivou, inclusivamente, que a Associação de Militares na Reserva e
Reforma accionasse judicialmente o referido responsável pela tutela.
Mais: a notícia do DN supracitada fez ressurgir informação de órgãos de comunicação social relacionada com a referida
Vogal, que nos chegou, o que potenciou a nossa preocupação, face ao teor das notícias:

Reportagem da SIC: https://www.youtube.com/watch?v=VWO4fAl9Gu8
Artigo do Jornal de Leiria de 16 de Maio de 2013: http://www.tretas.org/FraudesSaude…
Ficando à inteira disposição de VV. Exas. para quaisquer esclarecimentos adicionais,
Com os melhores cumprimentos,
O Responsável pelas Relações Públicas
José Carlos Alvarez Tasso de Figueiredo
Coronel TPAA

De: Relações Públicas [mailto:relacoes.publicas@aofa.pt]
Enviada: quarta-feira, 17 de Fevereiro de 2016 12:35
Assunto: A situação do Instituto de Acção Social das Forças Armadas (IASFA) e a notícia do DN de 15 de Fevereiro

Exmos. Senhores
Por ser de uma grande importância, para a AOFA e, com ela, para a esmagadora maioria dos oficiais e militares em
geral, envio a nossa posição acerca da notícia do DN de 15 de Fevereiro passado, acompanhada pelo mail com que o
nosso comunicado foi remetido a órgãos de comunicação social e a numerosos jornalistas.
Mais me permito recordar a notícia em apreço, a fim de melhor poder situar‐se o que está em causa:
http://www.dn.pt/portugal/interior/militares‐querem‐abrir‐um‐hotel‐no‐hospital‐da‐estrela‐5029828.html
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Com os melhores cumprimentos,
O Responsável pelas Relações Públicas
José Carlos Alvarez Tasso de Figueiredo
Coronel TPAA
De: Relações Públicas [mailto:relacoes.publicas@aofa.pt]
Enviada: terça-feira, 16 de Fevereiro de 2016 23:45
Assunto: A situação do Instituto de Acção Social das Forças Armadas (IASFA) e uma notícia do DN

Exmas./Exmos. Senhoras/Senhores Jornalistas
A situação do IASFA vem, desde há muito, preocupando os oficiais (e os militares em geral) das Forças Armadas, como
tem sido público e notório, nomeadamente, no que diz respeito à AOFA, a partir da tomada de posições
institucionalmente, da divulgação da nossa informação, interna ou externamente, ou, até, na concretização de
iniciativas, como foi o caso do Seminário realizado no passado dia 17 de Dezembro.
Na sequência de notícias que publicou, com base em informação que lhe chegou, um jornalista do DN contactou o
nosso Presidente, Coronel Pereira Cracel, que lhe deu conta não só das nossas posições, como até, de dados
importantes para elas poderem ser melhor entendidas, porque fundamentadas.
Ao mesmo jornalista foi, ainda, facultada informação relevante sobre o mesmo tema, a que poderão aceder a partir
dos links:
http://www.aofa.pt/rimp/10_4_12_13_IASFA_PROPOSTA_Futuro_IASFA_Projecto_FINAL_JAN2016_Com_ANEXOS_e_
Ass.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/IASFA_Situacao_reestruturacao_comunicado_2014MAI20.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/166_2_Oficio_IASFA_CONTRIBUTOS_PE_2015_2020.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/ASMIRANSAOFAAP_O_IASFA_E_A_CONDICAO_MILITAR_14Dez2015.pdf
No entanto, a notícia publicada na edição do DN do passado dia 15 de Fevereiro, foi elaborada de um modo que, no
nosso entender, não foi o adequado em termos da necessária abrangência e, até, correcção da informação.
Venho, por isso, a solicitação do Presidente da AOFA, remeter‐lhe um comunicado que resolvemos produzir acerca
dessa notícia e do assunto em si, esclarecendo que um mail sobre o assunto foi enviado há já algumas horas ao Exmo.
Director do DN.
Esclarecimentos complementares poderão ser obtidos junto do Coronel Pereira Cracel.
Com os melhores cumprimentos,
O Responsável pelas Relações Públicas
José Carlos Alvarez Tasso de Figueiredo
Coronel TPAA
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