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OS “5 GESTOS DE SOCORRO” EM REGUENGOS DE MONSARAZ
Marinela Velloso/Vice-presidente da Assembleia Geral
A ANAFS em parceria com a TECNIFAR – SMS, realizou
a formação de 450 crianças do Ensino Básico – 1º Ciclo
no Agrupamento de Escolas de Reguengos de
Monsaraz, com o projecto de cidadania “Os Cinco
Gestos de Socorro”. Este projecto foi implementado em
2007 e já conta até hoje com mais de 20.000 crianças
formadas em Portugal Continental e Arquipélago dos
Açores. As acções desenvolveram-se em dois períodos,
o primeiro de 12 a 15 de Maio e o segundo de 27 a 30 de
Maio, abrangendo 11 sessões realizadas nas EB de
S.Pedro do Corval, Marcos do Campo, Reguengos,
Perolivas e Campinho. A equipa, acompanhada sempre
pela inexcedível Catarina Alves da TECNIFAR, foi
composta pelos formadores Manuel Velloso, José
Mantas, José Peres, Patrícia Muñoz, Elisa Peres, Filipa
Fonseca, Marinela Velloso, Inês Melo e Castro e Sara
Mariano. Igualmente, as acções foram acompanhadas
pelo Sócio da ANAFS José Miranda, que é técnico do
SMPC deste Concelho e que deu um permanente apoio
durante a estadia das equipas do projecto.

6º CURSO ELEMENTAR DE GESTÃO DE
CAMPOS DE DESLOCADOS
Aproveitando a disponibilização das instalações do
Aeródromo Municipal de Ferreira do Zêzere, foi
realizado o 6º CEGCD, com o aproveitamento final de
nove
elementos
provenientes
das
Unidades
operacionais da ANAFS, do GIPS/GNR, do SMPCB de
Setúbal e do próprio SMPC de Ferreira do Zêzere. O
curso realizou-se nos dias 10 e 11 de Maio e permitiu
aquilatar da validade da utilização deste equipamento
municipal, quer na sua adaptação para Campo de
Deslocados, quer como Base de Operações. O COM
de Ferreira de Zêzere Pedro Mendes, mostrou-se,
mais uma vez, inexcedível no apoio a esta realização
da ANAFS. Com mais este Curso Elementar estão
criadas as condições necessárias para a execução do
primeiro Curso Complementar de Gestão de Campos
de Deslocados, já que actualmente está terminada a
apresentação do respectivo currículo, que será
executado durante quatro dias, no total de trinta
horas, com dois trabalhos de campo e um trabalho de
grupo.
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AS DOAÇÕES DO “QUEEN VICTORIA”
No 06MAI14 a ANAFS foi de novo beneficiada,
beneficiada para
os seus projectoss humanitários, por uma doação de
roupa de cama proveniente do paquete “QUEEN
VICTORIA” da Cunard Lines. O apoio dado pela
James Rawes Navegação epor Victor Tavares, bem
como pela APL e pelo nosso Sócio António Jota,
foram determinantes para a agilização de todo o
processo de recepção. Uma parte desta doação foi
entregue ao ASAS, IPSS que se dedica ao apoio
social a idosos.

No dia 9 de Maio a ANAFS, a solicitação da BORK
YOU, Lda, enviou uma B1ªI para a Bateria da Laje, em
Oeiras, afim de realizar o apoio a um evento “out door”
onde participavam 60 concorrentes. O espaço, antiga
unidade militar de defesa da costa e da entrada de
Lisboa, encontra-se
se cedida à Associação de
Comandos. A acção da ANAFS desenvolveu-se
desenvolveu
a título
benévolo.
No dia 16 de Maio a ANAFS, representada
pelo Vice-Coordenador
Coordenador Chefe Carlos
Carvalho, esteve presente nas cerimónias
do aniversário da Brigada de Intervenção
da GNR, que ocorreram no seu Quartel
Sede e a quem nos ligam laços de estima
institucional, representados por uma
actividade
operacional
frutuosa
e
permanente com a sua Sub-Unidade
Sub
GIPS.
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