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Passeio a Viana do Castelo e Braga 

29 e 30 de Abril - Inscreva-se Já! 

As Mulheres  
Guerreiras da História 

ASSEMBLEIA 

GERAL 
Dia 25 de Março  

de 2017, sábado,  
às 14:00 na sede da APOIAR 

23º Aniversário da Associação APOIAR 

Venha comemorar connosco o 23º Aniversário da Associação 
APOIAR, dia 18 de Abril. Colabore e traga a sua iguaria. Faça 
parte da festa da família APOIAR. 

» p. 2 

Tomada de posse para o Triénio de 2017-2020 

Pela primeira vez uma maioria de mulheres toma posse nos 
Órgãos Sociais da APOIAR. A cerimónia teve a presença do 
Ministério da Defesa Nacional. 

Ahhotep I, Rainha e líder militar  

do Antigo Egipto 

» p. 5 
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Por: Redacção 

Novos órgãos Sociais  
da APOIAR tomam posse 

APOIAR - No dia 17 de Janeiro, tomaram posse os novos 

Órgãos Sociais da APOIAR para o quadriénio de 2017-2020. 

Jorge Gouveia é reconduzido como Presidente da Direcção 

nuns corpos gerentes que se destacam por serem maiorita-

riamente compostos por mulheres 

Reunião  
de preparação  
do 10 de Junho 

Perante a presença de dezenas de asso-
ciados e convidados, entre eles Maria 
João Sampaio do Ministério da Defesa 
Nacional e José Arruda da ADFA, os novos 
órgãos sociais da APOIAR tomaram posse 
para dirigirem os destinos da Associação 
durante os próximos quatro anos. Pela 
primeira vez a Direcção é composta 
maioritariamente por mulheres, estando 
os cargos de Secretária, Tesoureira e 
Vogal ocupados por membros do sexo 
feminino, o que será algo inédito em 
associações de ex-combatentes mas que é 
o reflexo da importância que a mulheres 
dos ex-combatentes têm no apoio às víti-
mas do stress de guerra. 

Antigo mercado  
da Serafina vai 
ser recuperado 

INTERVENÇÃO SOCIAL - O Gru-

po comunitário dos Bairros da 

Liberdade e Serafina, onde a 

APOIAR está inserida, revelou 

o plano para 2017. Devolver o 

espaço à comunidade é o prin-

cipal foco deste ano. 

 

 
 

Uma série de actividades que irão envol-
ver toda a comunidade dos Bairros da 
Liberdade e Serafina, entre população e 
associações residentes, irão devolver o 
antigo Mercado da Serafina à população. 
Um colectivo de arquitectos irá desenhar 
o mobiliário urbano e as pessoas poderão 
utilizar o espaço para workshops, recu-
peração de mobiliário ou feira de trocas. 

DIA DE PORTUGAL -  A Comis-

são Executiva das comemora-

ções do 10 de Junho  reuniu-se 

na Bataria da Lage em Oeiras 

para que se possa preparar 

atempadamente o evento. 

Para além da APOIAR estiveram também 
presentes as associações que farão parte 
da cerimónia habitual da sociedade civil 
que se realiza paralelamente à oficial da 
Presidência da República. Este ano espe-
ra-se um participação com mais associa-
ções e apela-se a todos que a divulguem. 

Por: Redacção 

Por: Redacção 
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EDITORIAL 

Março é por excelência o mês 

da renovação. É em Março 

que entra a Primavera, e é 

logo no início que se come-

mora o Dia Internacional da 

Mulher.  

 
Este ano as comemorações deste dia 

revestem-se de uma importância acresci-

da. A APOIAR nunca foi alheia à importân-

cia das mulheres na sua vida. Quer pelo 

facto de terem sido ao longo dos anos 

umas das mais afectadas pela doença 

que aflige os milhares de ex-combatentes 

portugueses que regressaram das coló-

nias, quer na própria vida associativa. As 

actividades da  APOIAR, que fazem com 

que esta não seja apenas mais uma asso-

ciação de Ex-combatentes no panorama 

associativo nacional,  em muito devem o 

seu dinamismo às mulheres que desde o 

início têm feito parte desta Associação.  

O pioneirismo dos grupos de Ajuda Mútua, 

para além do importante papel na apren-

dizagem contínua que é saber lidar com 

uma doença dos maridos que não tem 

cura,  originou também uma série de rei-

vindicações por mais direitos para as 

mulheres dos ex-combatentes. É deste 

grupo que surgem também iniciativas 

inéditas. O ano passado deram voz aos 

filhos dos ex-combatentes, que, assim 

como as mães, são muitas vezes esqueci-

dos. Este ano têm a coragem de trazer um 

tema muitas vezes tabu. O da sexualidade 

na Idade Maior.  

É por causa destas iniciativas que se com-

preende porque é que, pela primeira vez 

na sua história associativa, a Direcção da 

APOIAR contempla uma maioria de mulhe-

res nos seus Órgãos Directivos. Esse facto 

é só por si, assinalável. 

Neste jornal decidimos também mostrar 

que as mulheres, ao longo da História 

mundial, para o bem e para o mal, não 

foram apenas atrizes passivas nos gran-

des acontecimentos bélicos da história.  

As mulheres não foram apenas vítimas ou 

cuidadores. Participaram ativamente 

como combatentes, estrategas, negocia-

doras. Fizeram valer o seu papel. A peque-

na resenha de personagens que aqui 

publicamos é apenas uma amostra ínfima 

da importância das mulheres na história 

militar deste planeta. 

É esse papel que assinalamos e pretende-

mos que nunca se esqueça e, pelo contrá-

rio, seja cada vez mais valorizado. 

  

A destempo, quase com dez anos de 
atraso, pequenas mudanças na polí-
tica de saúde mental começam a sur-
gir. Uma da reivindicações dos res-
ponsáveis pela saúde mental, que 
todos os dias lidam com os proble-
mas no terreno, era a  criação de 
uma Rede de Cuidados Continuados 
na área da Saúde Mental. Evitar a 
metodologia de “medicar e arrumar 
num quarto” é meio caminho anda-
do para acabar com a desumaniza-
ção do tratamento do doente mental 
que tem sido uso corrente no nosso 
país. HS 

 

 O Plano  Nacional para a Saúde 
Mental entrou em vigor em 2007 e 
passados 10 anos ainda se identifi-
cam muita lacunas. O excesso de 
medicação e os internamentos com-
pulsivos são maneiras de lidar com a 
saúde mental de países de terceiro 
mundo. Estas soluções facilitistas 
resumem-se a um varrer para debai-
xo do tapete problemas que necessi-
tam de intervenções de fundo. Inter-
venções que começam na intenções 
de um Plano Nacional mas que 
levam 10 anos a serem levadas à 
prática. O que é inaceitável num país 
sucessivamente fragilizado por 
diversas crises e com uma população 
vulnerável. HS (Notícias na pág. 7) 

Por: Humberto Silva 
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TODO O JORNAL APOIAR NO SEU 

SMARTPHONE: 

Fui visitar o antigo Casão Militar entregar 

uma papelada e dirigi-me à caixa onde 

fazem as compras, de fardamento, botas 

e etc. No entanto fiquei a saber que só é 

permitido comprar no Casão Militar aos 

militares no activo. 

 

Acho que nós como ex-combatentes, 

deveríamos ter acesso às compras no 

casão. Seja por uma t-shirt, uns sapatos, 

uns calções, umas botas, até para dar 

uso àquele equipamento pois pareceu-me 

estar vazio e sem utilização. 

Manuel Saraiva da Costa 

CORREIO DOS LEITORES 
Do associado Manuel Saraiva da Costa, chegou-nos esta  

questão, que aqui publicamos  

Na LNES são tratados essencialmente dois 

tipos de situações: 

Crise – caracteriza-se por uma situação de 

grande vulnerabilidade e desproteção, 

resultante de não estarem asseguradas, a 

breve prazo, as condições mínimas de 

sobrevivência pelo que se impõe uma inter-

venção urgente e encaminhamento para os 

Serviços Locais de Ação Social (SLAS). 

 

Emergência – qualquer situação aguda, 

imprevista, que é estimada como ameaçan-

te e que coloca as pessoas em situação de 

perigo e desproteção, decorrentes da 

ausência de condições mínimas de sobrevi-

vência e exigindo uma resposta imediata. 

 

Esta linha destina-se: Todas as pessoas em 

situação de emergência social. Grupos prio-

ritários – pessoas e famílias em situação 

de: Violência em contexto doméstico; Aban-

dono; Desalojamento; Sem-abrigo; Crianças 

e jovens em situação de perigo  

 

Este serviço: Identifica e dá resposta ime-

diata de acolhimento a situações de emer-

gência social; Assegura a acessibilidade aos 

serviços locais de ação social no caso de 

situações que necessitam de uma interven-

ção imediata ou urgente; Encaminha para 

acompanhamento as pessoas em situações 

de grave exclusão social; Orienta e encami-

nha para outras linhas e/ou instituições que 

melhor se adequam à situação apresenta-

da. A Linha Nacional de Emergência Social 

trabalha em parceria/articulação com os 

seguintes organismos: Centros Distritais de 

Segurança Social/ Serviços Locais de Ação 

Social; Polícia de Segurança Pública;  

Guarda Nacional Republicana; Polícia 

Judiciária; Serviço de Estrangeiros e 

Fronteiras; Instituições Particulares de 

Solidariedade Social; Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa; Organizações 

Não-governamentais; Guia Prático – 

Linha Nacional de Emergência Social 

ISS, I.P. Pág. 6/6 Câmaras Municipais e 

Juntas de Freguesia; Hospitais e Cen-

tros de Saúde; linha Nacional de Emer-

gência – 112; Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens; Linha de Emergên-

cia Infantil; Serviço Nacional de Prote-

ção Civil; Consulados/ Embaixadas;  

Associação Portuguesa de Apoio à Víti-

ma; Linha do Cidadão Idoso; Linha SOS 

Voz Amiga; Linha Vida – SOS Drogas.  

Fonte: http://www.seg-social.pt 

Linha Nacional  

de Emergência Social 
INTERVENÇÃO - A Linha Nacional de Emergência Social 

(LNES) é um Serviço Público, gratuito, de âmbito nacio-

nal, com funcionamento contínuo e ininterrupto (24h por 

dia, todos os dias do ano), para proteção e salvaguarda 

da segurança dos cidadãos em situação de Emergência 

Social. A LNES está disponível através do número 144. 

DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 

Use o leitor de QRCode do seu smartphone 

para ir directamente para os arquivos do nos-

so jornal. Terá de estar ligado à internet, quer 

através de wi-fi ou do seu plano de dados 

144 
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Os conflitos armados fazem parte da his-
tória da humanidade desde que há regis-
to. Essa trágica inevitabilidade, apesar de 
as guerras terem sido lutadas maiorita-
riamente por homens, não impediu que 
as mulheres tenham sido também parte 
integrante dessa história sangrenta.   

Como os conflitos mais recentes são 
aqueles que estão mais frescos na memó-
ria, a ideia da mulher na guerra é normal-
mente a de um agente passivo. A de espo-
sa do combatente, a de vítima do conflito 
ou a de cuidadora, muito ajudado pelas 
imagens dos esforço de guerra das enfer-
meiras da II Guerra Mundial ou mesmo 
das enfermeiras para-quedistas da Guer-
ra Colonial.  

Talvez por isso, até há bem pouco tempo, 
o conceito de mulher combatentes era 
algo de estranho quando se falava de 
guerra. Mas esta realidade mais recente 
não significa que as mulheres não 
tenham tido um papel relevante nos con-
flitos mundiais da história. Se apenas 
mais recentemente é que foram permiti-
das mulheres combatentes nos principais 
exércitos do mundo ocidental contempo-
râneo, não quer dizer que ao longo da 
história essa realidade não tenha existi-
do.  

 

MITOLOGIA 

Como tudo na história da humanidade, a 
mitologia é a origem das primeiras refe-
rências às mulheres guerreiras. São inú-
meras as deusas guerreiras ou figuras 

mitológicas femininas relacionadas com 
as artes bélicas que se podem encontrar 
nos diversos mitos mundiais. A deusa 
grega Atena, muitas vezes retratada com 
um escudo, era a deusa da sabedoria, 
artes e ofícios, assim como da estratégia 
militar. 

É na mitologia grega que também surgem 
as Amazonas, uma raça lendária de 
mulheres guerreiras, baseada nas mulhe-
res guerreiras do povo Cita, de origem 
iraniana, provenientes do que é hoje uma 
zona fronteiriça com a Ucrânia. O viajante 
Pausânias refere-se a Pentesileia como 
tendo comandado um exército de Amazo-
nas na defesa de Troia contra o exército 
grego. 

 

ANTIGO EGIPTO 

Historicamente, conceito de mulher de 
guerra e líder pode ser encontrado logo 
no antigo Egipto, na figura de Ahhotep I. 
Relatos encontrados em hieróglifos data-
dos do século XVII a.C. referem-se a esta 
rainha como alguém que "uniu o Egipto, 
cuidou do seu exército, protegeu-o, fez 
regressar os que fugiram, reuniu os 

d e s e r t o r e s , 
acalmou o Sul, 
s u b j u g a n d o 
aqueles que a 
desafiaram”. 

 

CRUZADAS 

 Existem rela-
tos de os cava-

leiros das Primeiras Cruzadas serem 
acompanhados das suas esposas em com-
bate nas campanhas na Terra Santa. Des-
tacamos aqui uma das personagens mais 
importantes da Sétima Cruzada, Margari-
da de Provença. A esposa de Luís IX 
acompanhou-o numa cruzada ao Egipto. 
Margarida ficou a gerir a cidade conquis-

tada de Manieta enquanto Luís liderava o 
cerco ao Cairo. No entanto, após uma 
derrota em Al-Mansurah, Luís IX foi cap-
turado juntamente com os outros Cruza-
dos. Foi Margarida, grávida, que conse-
guiu negociar a libertação dos soldados 
europeus juntamente com o seu marido, 
devolvendo o porto antes conquistado. 
Essas negociações salvaram a vida aos 
cruzados capturados. 

 

PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL 

Séculos mais tarde, no primeiro grande 
conflito mundial em larga escala, pode-
mos encontrar a história da jornalista 
britânica Dorothy Lawrence que, para 
poder relatar o combate na primeira pes-
soa, se fez passar por um soldado da For-
ça Expedicionária Britânica e chegou a 
servir na frente de combate numa com-
panhia de sapadores a cavar túneis e a 
colocar minas. Foi descoberta e detida 
como espia. O Exército, embaraçado por 
uma mulher ter conseguido ludibriar a 
segurança, abafou o caso para evitar que 
mais mulheres lhe seguissem o exemplo. 

Estes são apenas alguns dos papéis que 
várias mulheres tomaram nas guerras ao 
longo da história, ultrapassando precon-
ceitos e demonstrando atributos iguais 
em qualquer ambiente e contexto. 

MULHERES DE COMBATE - 

Sejam como protagonistas, 

como participantes voluntá-

rias ou involuntárias, como 

figuras principais ou víti-

mas, as mulher nunca esti-

veram, ausente ou alhea-

das da guerra. Destacamos 

aqui algumas das menos 

conhecidas. 

Por: Humberto Silva 

A Guerra  
contada   
no Feminino 

Eros, Afrodite e Pentesileia 

Dorothy Lawrence como soldado britânico 

Margarida da Provença 
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Isenções de IRS  
nas Pensões de Ex-
combatentes 
PENSÕES E IRS - Para esclarecer algumas dúvidas dos nossos 

associados, publicamos aqui o esclarecimento da Autoridade 

Tributária e Aduaneira acerca da abrangência das isenções em 

sede de IRS para as pensões e complementos de pensões para 

os ex-combatentes. A ATA  explicou que nem todo o valor fica 

isento. Leia com atenção a informação vinculativa. 

Diploma: Código do IRS 

Artigo: 12º, nº 1 

 

Assunto: Pensões atribuídas em consequência de lesão corporal ou doença resultantes 

do cumprimento do serviço militar. 

 

Processo: 1533/2012: informação nº 4105/2012, com despacho do Sr. Secretário de 

Estado dos Assuntos Fiscais. 

Conteúdo: Através do Despacho nº 547/2012-XIX, de 2 de novembro de 2012, Sr. 

Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, foi sancionado o seguinte entendimento: 

“a) Estão abrangidas pelo nº 1 do art.º 12º do Código do IRS, as importâncias pagas 

pela Caixa Geral de Aposentações a título de pensão/indemnização, devidas em conse-

quência de lesão corporal ou doença, resultantes do cumprimento do serviço militar, 

ainda que os respetivos beneficiários não se encontrem qualificados como DFA, GDFA 

ou GDSEN; b) As demais importâncias pagas àqueles beneficiários pela Caixa Geral de 

Aposentações, que não resultem da lesão corporal ou doença ocorrida no cumprimen-

to do serviço militar, mas da contagem do tempo de serviço no âmbito de qualquer 

atividade laboral exercida antes ou após o facto que tenha originado a deficiência, não 

se enquadram nos pressupostos de exclusão.  

Ou seja, a componente de pensão que não seja diretamente imputável à lesão corporal 

ou doença resultante do cumprimento do serviço militar, não está abrangida pelo nº 1 

do artº 12º do Código do IRS, sendo enquadrada no artº 11º do Código do IRS, e sujeita 

a tributação nos termos gerais aí previstos.”  

(Fonte: Autoridade Tributária e Aduaneira ) 

Demasiados  
internamentos  
e medicação  
na Saúde Mental 
em Portugal 

SAÚDE MENTAL - A Comissão de Direitos 

Humanos analisou o estado da saúde 
mental em Portugal e chegou à conclusão 
que se abusa dos internamentos prolon-
gados e das prescrições médicas.  

Numa entrevista à Agência Lusa, Maria 
João Moniz, Presidente da Direcção Fede-
ração Nacional de Entidades de Reabilita-
ção de Doentes Mentais  lembrou que 
“Temos pessoas que viveram 40 anos ou 
mais da sua vida institucionalizadas, por 
não terem soluções alternativas. Este, 
sim, é talvez o mais grave problema de 
direitos humanos”. O Plano Nacional para 
a Saúde Mental, adoptado em 2007 já 
apontava esta grave lacuna, no entanto 
verifica-se que passados quase dez anos 
pouco ou nada foi feito. Esta responsável 
afirma que  "as instituições psiquiátricas 
estão obsoletas" e que se devem "reduzir 
ao mínimo os internamentos psiquiátri-
cos". A nova aposta deve centrar-se nos 
cuidados continuados. 

CUIDADOS CONTINUADOS - O Governo 

lançou um projecto fundamental, onde 
vão ser financiados 25 projectos em insti-
tuições que já eram parceiras na área e 
que ajudarão o estado a criar a Rede de 
Cuidados Continuados em Saúde Mental. 

Álvaro de Carvalho Director  do Plano 
Nacional de Saúde Mental explicou em 
entrevista  à rádio TSF que esta rede era 
um dos três pilares essenciais do progra-
ma para a saúde mental, nos últimos cin-
co anos e que, agora, será necessário con-
solidar as reformas introduzidas, de tal 
sorte que o programa teve de ser alarga-
do até 2020. Com este alargamento serão 
criados 350 novas vagas nos cuidados de 
saúde mental. 

Criado Plano  
de Cuidados  
Continuados  
em Saúde Mental 

Por: Redação 

Por: Redação 
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Por: Humberto Silva 

Estados Unidos 

aprovam testes 

com ecstasy 

para tratar 

PPST 
TRATAMENTO CONTROVERSO - Uma das drogas ilegais mais 

usadas no mundo, conhecida como a “Droga das Festas” foi 

recentemente aprovada para testes clínicos no tratamento ao 

stress pós traumático. 

O uso dos princípios activos das drogas 
ilegais no tratamento de patologias psi-
quiátricas não é novo. Muitas delas, aliás, 
começaram por ser medicamentos legais 
cujos efeitos e consequências se revela-
ram mais nefastos do que benéficos e 
foram proibidos. 

No entanto têm sido feitas nos últimos 
anos novas tentativas de aplicar essas 
drogas no tratamento das mais diversas 
doenças mentais e físicas, quer seja na 
tentativa de descobrir uma cura ou sim-
plesmente aliviar os sintomas.  

Um dos usos mais conhecidos para dro-
gas ilegais é o de cannabis por pacientes 
com cancro terminal. O princípio activo 
desta droga ajuda os pacientes a lidar 
melhor  com as dores. 

O uso recreativo de MDMA (*), a sigla 
para o nome científico daquilo que é mais 
conhecido por ecstasy, não é novidade 
mas propriedades específicas deste com-
posto químico levam a uma alteração no 
cérebro que, dizem alguns estudos, pode 
reduzir os sintomas da PPST.  

Foi a partir dessa premissa que, em 
Dezembro de 2016, o regulador federal 
norte-americano das drogas, fármacos e 
alimentos (FDA), autorizou um teste clí-
nico em larga escala para este fármaco.  

O jornal New York Times reportou, em 
Novembro último, que um dos estudos 
preliminares indicava que, ao fim de três 
sessões com uma determinada dose de 

MDMA, 56% dos pacientes com PPST 
mostravam uma diminuição da severida-
de dos sintomas. No fim do ensaio, dois 
terços dos sujeitos já não reuniam os 
critérios para serem considerados porta-
dores de PPST. Um estudo de acompa-
nhamento destes pacientes mostrou que 
estas melhoras não diminuíram ao fim de 
um ano.  

Um dos ex-combatentes com stress de 
guerra que participou no estudo afirmou 
que o medicamento mudou a sua vida:  

“Antes era basicamente um eremita”, 
disse, e “"permitiu-me encarar o meu 
trauma sem medo ou hesitação e, final-
mente, processar as coisas e seguir em 
frente." 

Apesar das preocupações de abuso de 
consumo do que é essencialmente uma 
droga recreativa,  os resultados dos estu-
dos iniciais foram suficientes para que a 
FDA aprovasse um ensaio clínico em lar-
ga escala tendo em vista a possibilidade 
de produção industrial de um fármaco 
comercializável até 2021. 

A psiquiatra e Directora Clínica da 
APOIAR, Lucília Bravo, avisa, no entanto, 
para o facto da droga ilegal MDMA poder 
criar surtos psicóticos graves, causar 
dependência e de o estudo, feito em con-
dições controladas, estar apenas em fase 
inicial e nos Estados Unidos. 

*O QUE É A MDMA? 

(metilenodioximetanfetamina) 

(molécula de ecstasy) 

 

A  MDMA mais conhecida por ecstasy, é 

uma droga moderna sintetizada (feita 

e m  l a b o r a t ó r i o ) ,  c u j o  e f e i t o 

na fisiologia humana é a diminuição da 

reabsorção da serotonina, dopa-

mina e noradrenalina no cérebro, onde 

estas substâncias ficarão em maior con-

tato entre as sinapses, causan-

do euforia, sensação de bem-estar, alte-

rações da percepção sensorial do con-

sumidor e grande perda de líquidos, 

pertencente a família das anfetaminas.  

O registro da patente do MDMA foi pedi-

do em 24 de Dezembro de 1912 pela 

empresa farmacêutica Merck, após ter 

sido sintetizada para a empresa, pelo 

químico a lemão Anton Köl isch 

em Darmstadt nesse mesmo ano.  

Foi desenvolvido inicialmente para mili-

tares, pois combatia o sono e a fome. A 

patente foi aceita em 1914, e quando 

Anton Köllisch morreu em 1916, este 

ainda não sabia do impacto que o 

MDMA teria.  

(Da Wikipedia, em  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ecstasy 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Droga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fisiologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dopamina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Noradrenalina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dopamina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Noradrenalina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sinapse
https://pt.wikipedia.org/wiki/Euforia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sensorial
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RECORTA, PREENCHE E ENVIA, FAZ-TE SÓCIO DA APOIAR 
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 C
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Pagamento de quotas 
A quota mínima anual (30€) poderá ser paga na sede da 

Associação, por cheque ou vale postal, no multibanco ou 

homebanking, para o seguinte  IBAN da Caixa Geral de Depósitos:  

PT50 003507520000157233024  
Seja por cheque, vale postal ou transferência indique sempre o 

seu nº de sócio. Ex: “Quota APOIAR 1234” ou “Quota 1234”  

NOTA IMPORTANTE: Envie SEMPRE o comprovativo da 

transferência, por e-mail, fax ou correio. Pagamentos sem número 

de associado não serão considerados como pagamento de quotas. 

 

Cartões de Sócio e Utente 
Se ainda não os tem, solicite os seus cartões na secretaria. 

Lembramos que deve sempre trazê-los quando vem à APOIAR. 

CONTACTOS 
 

GERAL: Contactos relativos à 

Associação, questões institucionais e 

a problemática do stress de guerra:  

apoiar.stressdeguerra@gmail.com 

 

DIRECÇÃO:  Cartas à Direção, dúvidas 

de associados, 

apoiar.direccao@gmail.com 

 

JORNAL: Questões editoriais do jornal. 

Cartas ao diretor, textos para 

publicação, críticas, sugestões e 

comentários: apoiar.jornal@gmail.com 

 

SECRETARIA: Tesouraria e quotizações 

(envio de comprovativo de pagamento 

e outras dúvidas): 

apoiar.secretaria@gmail.com 

 

CONSULTAS. Pedidos de consultas e 

receitas médicas: 

 apoiar.consultas@gmail.com 

 

MORADA:  

Rua C,Lt. 10, Lj. 1.10. Piso 1  

B.º  da Liberdade   1070-023 Lisboa 

Telfs.: 213808000 || 961 953 963 

 

Informação APOIAR 
A

sso
ciação

 d
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HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
2ª a 6ª feira: 09:00 às 13:00  

e das 14:00 às 18:00  

(Hora de almoço: 13:00 às 14:00)   

Encerra fins de semana e feriados.  
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EQUIPA TÉCNICA  
Direção Clínica 

Dr.ª Lucília Bravo  

Clínica Geral: 

Dr. Manuel Vicente Cruz 

(quintas feiras  

das 09:00 às 13:00) 

Psiquiatria: 

Dr.ª Lucília Bravo  

Psicologia: 

Dr.ª Carla Santos  

Dr.ª Susana Oliveira 

Dr. Afonso Paixão 

Serviço Social: 

Dr.ª Sofia Pires  

Gabinete Jurídico 

Dr.ª Isabel Estrela   

(quintas feiras  

das 09:00 às 13:00) 

NOTA: Todas as consultas na APOIAR 

são efetuadas única e exclusivamente 

mediante marcação prévia. 

AVISOS 

PEDIDO DE RECEITAS - Só se aceitam 

pedidos de receitas médicas através de 

formulário próprio na associação ou 

através do e-mail próprio.  

RELATÓRIOS E INFORMAÇÕES CLÍNICAS 

- Devem ser sempre solicitados pelo 

próprio com antecedência mínima de 15 

dias, antes da data limite. Este aviso 

não se aplica nos casos em que o atraso 

do pedido se deva a terceiros. Deverá 

preencher um impresso para fazer o 

pedido, anexando sempre um documen-

to justificativo desse pedido. 

QUOTAS E CONSULTAS - Informamos os 

utentes associados que deverão ter a 

sua situação de quotas regularizada 

com a APOIAR para terem direito às con-

sultas. Saiba como pagar as suas quo-

tas na página anterior. 

CARTÃO RNA - Se lhe tiver sido atribuído 

um cartão da Rede Nacional de Apoio 

deverá sempre trazê-lo às consultas, 

assim como informar a Associação do 

seu número. 

 

A Direcção Clínica 

Atenção Quotas  
 

Estão a pagamento as quotas de 2017 

 

De modo a poder continuar a usufruir 

dos seus direitos de associado e uten-

te, deverá pagar as suas quotas 

anuais, no prazo de um ano, a contar 

da sua data de inscrição, caso contrá-

rio a sua inscrição será suspensa e 

posteriormente eliminada. 

Seja solidário, ajude-nos a ajudar.  

Pague as suas quotas. 

INFORMAÇÃO  IMPORTANTE 
 

E-mail para pedidos de receita e 

marcações. 

 

A APOIAR informa os seus utentes que 

o e-mail utilizar para fazer pedidos de 

receitas e consultas deve ser o  

apoiar.consultas@gmail.com,  
que é usado exclusivamente para este 

fim. Devemos informar que pedidos 

feitos para outro e-mail da APOIAR que 

não seja o acima indicado não serão 

considerados. 

CONVOCATÓRIA 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  

SÁBADO, 25 DE MARÇO 2017, ÀS 14:00 

Relatório de Atividades e Contas  

do Exercício de 2016 

 

Nos termos do Artigo 29º, n.º 2, alínea b), dos Estatutos da APOIAR – 

Associação de Apoio aos Ex-combatentes Vítimas do Stress de Guerra, 

convocam-se todos os Associados para a Assembleia Geral Ordinária a 

realizar no dia 25 de Março de 2017, sábado, às 14H00 horas, na sede 

da Associação, com a seguinte Ordem de Trabalhos:  

 

1. Discussão e Votação do Relatório de Atividades e Contas do Exercí-

cio de 2016, bem como do Parecer do Conselho Fiscal;  

2. Assuntos e informações diversas de interesse para a Associação.  

 

Nos termos do Art.º 31, n.º 1, dos Estatutos da APOIAR, a Assembleia 

Geral reunirá à hora marcada na Convocatória se estiverem presentes 

ou representados mais de metade dos associados com direito a voto, ou 

meia hora mais tarde com qualquer número de presentes.  

 

Nota: Antes do período da ordem do dia será lida e posta a votação a 

Ata da Assembleia Geral anterior.   

 

Lisboa, 25 de janeiro de 2017 

 

O Presidente da Mesa de Assembleia Geral 

 

Álvaro Manuel Martins Santinho Coelho 
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REVISTA DE IMPRENSA 

» P. 13 

Informações 

Balcão Único  

da Defesa 
Morada: 

Estrada da Luz, n.º 153  

1600-153  Lisboa.  

 

Telefone: 213 804 200   

Fax: 213 013 037 

Email:  

antigos.combatentes@defesa.pt 

 

Horário de Atendimento: 

Segunda-Feira a Sexta-Feira  

09h30 às 17h30 

Segurança Social 
Novo número para  

atendimento telefónico  

Ligue  

300 502 502 
Horário: dias úteis  

das 9h00 às 17h00. 

Custo: Valor de uma chamada para 

a rede fixa, de acordo com o seu 

plano tarifário. 

Por: Humberto Silva 

Donald Trump prometeu 
defender veteranos com 
PPST mas parece não 
saber o que é. 
STRESS DE GUERRA NOS ESTADOS UNIDOS -  Uma das 

promessas de campanha do recém-eleito presidente dos 

Estados Unidos consiste em resolver os problemas dos 

veteranos das muitas guerras em que os EUA se envolve-

ram mas quando se referiu aos que sofrem de stress de 

guerra, as suas declarações causaram polémica. 

“Muitos Veteranos de Guerra não são 
fortes e não conseguem aguentar”. Foi 
com estas palavras que Donald Trump se 
referiu às vítimas de stress de guerra, 
após prometer reformar  o sistema de 
apoio aos veteranos de guerra que nos 
últimos anos têm sido negligenciados por 
um sistema burocrático  que adia a ajuda 
e o apoio. No entanto, as suas declarações 
num encontro de veteranos que visavam 
recolher simpatia por parte dos vetera-
nos encontraram bastantes críticas por 
parte da comunidade médica e dos pró-
prios ex-combatentes.  

O jornal USA Today relata que  as declara-
ções de Donald Trump foram feitas quan-
do se dirigiu a um grupo de veteranos e 
afirmou que há ex-combatentes que 
“Viram muita coisa como os que aqui 
nesta sala viram. Mas vocês são fortes, 
conseguiram aguentar. Há quem não con-
siga”.  

O ex-Vice-presidente Joe Biden não achou 
que Trump estivesse a ser malicioso, ape-
nas “mal informado” acerca do que é o 
stress de guerra.  

O Centro Nacional de Veteranos  para a 
PPST lembrou que: "A PPST pode acon-
tecer a qualquer um. Não é um sinal de 
fraqueza mas uma série de factores que 
podem aumentar a possibilidade de 
que alguém desenvolva stress de guer-
ra, muitos dos quais não estão sob o 
controle dessa pessoa".   

Apesar desta polémica, Donald Trump 
não deixou de se referir às questões de 
saúde mental como algo que deve ser 
tratado. No entanto muitos acham que 
um líder deve tentar saber do que é que 
fala antes de começar a prometer o que 
quer que seja. 

“ ...VOCÊS SÃO FORTES, 
CONSEGUIRAM AGUENTAR. 
HÁ QUEM NÃO CONSIGA.  
(D. TRUMP) 
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mailto:antigos.combatentes@defesa.pt
https://www.flickr.com/photos/gageskidmore/
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Consignação 

IRS APOIAR 

Atenção.  
Como em todos os anos, poderá consig-

nar 0,5% do que terá de pagar no seu IRS 

a uma instituição de solidariedade social. 

Para poder consignar essa percentagem 

à APOIAR este ano deverá confirmar o NIF 

da Associação antes da entrega automáti-

ca do IRS. Como as regra mudaram e a 

entrega é virtualmente automática, antes 

de proceder à entrega no portal deverá 

verificar se o NIF da instituição é o da 

APOIAR. De acordo com uma adenda ao 

código do IRS: 

 

Consignações em sede de IRS 

1 – A escolha da entidade à qual o sujeito 
passivo pretende efetuar a consignação 
prevista no artigo anterior, bem como as 
consignações de IVA e IRS a que se referem 
os artigos 78.º-F e 152.º do CIRS, o artigo 
32.º da Lei n.º 16/2001, de 22 de junho e o 
artigo 14.º da Lei n.º 35/98, de 18 de julho 
pode ser feita, previamente à entrega ou 
confirmação da declaração de rendimen-
tos, no Portal das Finanças. 

2 – Caso o sujeito passivo não confirme 
nem proceda à entrega de uma declaração 
de rendimentos será considerada a consig-
nação que tiver sido previamente comuni-
cada no Portal das Finanças.» 

 

Antes de confirmar a entrega do seu IRS 

não se esqueça: 

 

No quadro 11, campo 1101, na 

opção “Instituições particulares 

de solidariedade social ou pes-

soas coletivas de utilidade públi-

ca”  Coloque o NIF da APOIAR 

503 288 004  

x 

5 0 3 2 8 8 0 0 4 

M. Roger: Bem Haja e Saúde p/ todos os 

Ex Combatentes e suas famílias!!! Ex, nun-

ca serão!!! Pois eu c/ filha de um Comba-

tente, toda a Vida... até ontem à noite ao 

nosso jantar, ele só fala de Tropa e Guer-

ras todos os dias... Que DEUS, nos Ajude 

um dia de cada vez!!! Pois não é fácil para 

os Combatentes e nem p/ suas Família e 

Amigos de Verdade!!! Abraço meu e do 

O nosso mural de Facebook: 

REDES SOCIAIS: Os nossos mais de 1500 membros de vez em 

quando deixam uma mensagem na nossa página de facebook. 

Faça o mesmo e visite-nos em  facebook.com/

stressdeguerraapoiar/ 

meu Querido Pai, de que tanto me Orgu-

lho!!!  

F Tavares  Mais uma vez a APOIAR prestou 

uma homenagem aos combatentes , que 

bem a merecem . Mais uma vez o nosso 

muito obrigado por nos ter dado a prefe-

rência para vos servir. Contamos convosco 

porque juntos fazemos uma equipa.  

 



facebook.com/stressdeguerraapoiar || www.apoiar-stressdeguerra.com || twitter.com/aapoiar 

VÁ COM  
A SUA FAMÍLIA 

A LISBOA  

QUE TERIA SIDO 

A partir de 26 de janeiro, o Museu de 

Lisboa apresenta A Lisboa que Teria 

Sido, cerca de 200 peças de projetos 

urbanísticos e arquitetónicos que não 

chegaram a ser concretizados.   

 

(…) Nesta exposição, ficaremos a conhe-

cer cerca de 200 desenhos, maquetas, 

fotografias e projetos de urbanismo e de 

arquitetura, desde o século XVI até à 

contemporaneidade, com maior incidên-

cia sobre o século XX. Apresenta-se uma 

seleção de materiais gráficos e tridimen-

sionais focada no eixo central, da Praça 

do Comércio ao Parque Eduardo VII, o 

Martim Moniz, a frente ribeirinha, as por-

tas da cidade e as pontes para a “outra 

banda”.   

 

Onde?: Museu de Lisboa 

Quando? 26 de Janeiro a 25 de Junho 

 

Mais Info: Terça a Domingo, das 10h às 

18h (última entrada às 17h30)  

 

Custo: 3€ inclui entrada em todos os 

espaços do Museu de Lisboa - Palácio 

Pimenta  

 

Morada: Museu de Lisboa - Palácio 

Pimenta, Campo Grande, 245, 1700-

091, Lisboa 

PASSEIO 

MINHO 
2 DIAS -  1º dia: Viana do 

Castelo; 2º dia: Braga. 

(Com demonstração 

comercial.) Inclui Autocar-

ro GT, pensão completa 

em Hotel, visitas aos 

monumentos menciona-

dos no programa, seguro 

e assistente de viagem.  

Mais informações na 

Associação. 

Inscrições até dia 19 de 

Abril, pagamentos até dia 

28 de Abril. 

INSCREVA-SE JÁ 

Maquete de 1922, do projecto “Parque da Liber-

dade” para o que é hoje o Parque Eduardo VII 


