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PELO FALECIMENTO DE JOSÉ ARRUDA 

Faleceu, no passado dia 26 de janeiro, José Eduardo Gaspar Arruda, aos 69 anos de idade.

Conhecido do público como o rosto da Associação dos Deficientes das Forças Armadas, à qual 

esteve ligado durante mais de 40 anos, até ao último dia da sua vida, José Arruda fez um percurso 

diversificado antes de ingressar nas Forças Armadas e assumir, posteriormente, funções de

dirigente associativo, na promoção e protecção intransigente dos direitos de todos aqueles que se 

fragilizaram no cumprimento do dever e na defesa da Pátria. Começou por se formar na Escola 

Comercial de Lourenço Marques, hoje Maputo, onde viria a praticar basquetebol, chegando até a 

pensar fazer carreira no desporto, mas o cumprimento do serviço militar obrigatório, ao serviço 

do país, na Guerra Colonial, afastá-lo-ia para sempre da modalidade. 

Em 1971, é ferido gravemente em combate, ferimentos cujos efeitos permaneceriam pelo resto da 

sua vida. Essa circunstância determinaria a sua entrega incansável à dignificação e reabilitação 

moral e material dos deficientes militares, tendo participado liminarmente no movimento de apoio 

à criação do estatuto do deficiente das Forças Armadas e na fundação da Associação dos 

Deficientes das Forças Armadas (ADFA), em 1974. 

José Arruda destacou-se como elemento fundamental na agregação dos deficientes militares. A 

sua ação determinada e vertical à frente da Direcção Nacional da ADFA mereceu o 

reconhecimento público dos seus associados, mas também, e acima de tudo, do povo português. 

Foi distinguido, em 2004, com a “Ordem de Mérito, grau de Comendador; e agraciado, em 2016,

com o grau de Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique. Além disso, foi condecorado 

com a Medalha da Defesa Nacional. 

Dizia que “a condição militar é algo muito sério… merecemos respeito e consideração”. De facto, 

os deficientes militares, a quem o Estado terá sempre uma dívida de gratidão impagável, são 

merecedores do profundo reconhecimento e admiração por parte da Assembleia da República. 

Assim, a Assembleia da República:

1. Expressa o seu pesar e apresenta as suas condolências à família, amigos e à Associação 

dos Deficientes das Forças Armadas;

2. Recorda a ação dedicada e determinada Comendador José Arruda na salvaguarda dos 

direitos e apoios aos deficientes das Forças Armadas e ao serviço de outras associações 

como sejam: a ACAPO, a Federação de Desporto para Deficientes, a APOIAR e a 

AJOV.
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