
 
Voto de Pesar N.º 1  

Pelo Falecimento do Comendador José Arruda 

 

Foi com profunda consternação que chegou a notícia da partida inesperada do Comendador 

José Arruda, Presidente da Direção Nacional da Associação de Deficientes das Forças Armadas.  

 

Nascido em 1949, na cidade de Movene, em Moçambique, José Arruda realizou o Curso 

Comercial na Escola Comercial de Lourenço Marques, onde desenvolveu uma promissora 

carreira de atleta de basquetebol até 1971, ano em que foi obrigado a integrar o serviço militar 

obrigatório, até 1974. 

 

Em 1971 foi ferido, no decorrer da Guerra Colonial e foi praticamente desde 1973 que se 

envolveu ativamente no movimento de apoio à criação do Estatuto do Deficiente das Forças 

Armadas e na fundação da ADFA, já após o 25 de abril de 1974. 

 

Sempre se envolveu de forma determinante no movimento das pessoas com deficiência e na 

luta pelos direitos humanos, não só na ADFA, mas também na Associação de Cegos e Amblíopes 

de Portugal, na Federação de Desporto para Deficientes, na Associação de Apoio aos ex-

Combatentes Vítimas de Stress de Guerra e na Associação de Jovens de Deficientes. 

 

Sempre disponível, uma presença constante da vida pública nacional, uma referência para os 

associados da ADFA e um mobilizador para as causas da associação e da participação cívica, José 

Arruda mobilizava um consenso a partir da sua inquebrantável iniciativa e disponibilidade, da 

sua bondade e da sua preocupação com o outro.  

A Freguesia do Lumiar, onde a ADFA encontra a sua sede, era, por isso, também, uma local onde 

a sua personalidade se fazia sentir, onde era acarinhado por todos e a quem muita falta fará.  

 

Reunida em Sessão de 30 de abril, a Assembleia de Freguesia do Lumiar curva-se perante a sua 

vida exemplar e presta homenagem a uma vida de cidadania e luta pelos direitos dos deficientes, 

manifestando à sua família, amigos e camaradas o mais sentido pesar pelo falecimento de José 

Arruda.  

Os membros da Assembleia de Freguesia do Lumiar e da Junta de Freguesia do Lumiar 

APROVADO POR UNANIMIDADE 




