
Norte-americanos  
visitam a APOIAR. 
Grupo de investigadores de universida-
des americanas quis saber como se trata 
o stress de guerra em Portugal 
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APOIAR  

na Assembleia 

da República 
A Direcça o da APOIAR foi apresentar as 
suas reivindicaço es aos deputados portu-
gueses. Os problemas das famí lias dos ex-
combatentes com stress de guerra foram 
ouvidos por PS, BE e PCP. 

 

Colóquio: 

Saúde Mental 

e as IPSS 
Os cuidados continuados podem ser a res-
posta para a lacuna de unidades de sau de 
mental no paí s. Um colo quio em Lisboa 
apresentou projecto piloto. 

Afonso de Albuquerque 

recomenda a APOIAR 

na televisão 

Marcelo Rebelo de 

Sousa aborda temática 

dos Ex-combatentes 
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10 de JUNHO -  Carlos Sousa Amaro foi o Porta Estandarte da APOIAR 

numa comemoração do 10 de Junho em Belém que contou com a fra-

terna confraternização de centenas de ex-camaradas de armas. 
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Por: Humberto Silva 

APOIAR recebida  
no Parlamento 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA - A Direcção da APOIAR que tomou posse em Ja-

neiro deste ano pediu a todos os grupos parlamentares para ser recebida em 

audiência para apresentar as preocupações com as mulheres, filhos e viúvas 

dos ex-combatentes com Stress de Guerra. 

Uma das preocupaço es principais da 
APOIAR nos u ltimos anos tem sido, para 
ale m da ainda vigente demora na resolu-
ça o dos processos de qualificaça o como 
Deficientes das Forças Armadas dos ex-
combatentes com stress de guerra, a de-
fesa dos direitos dos familiares dos ex-
combatentes. Apesar do Ministe rio da 
Defesa Nacional permitir o apoio com-
participado das esposas e filhos dos ex-
combatentes afectados pela doença, ain-
da na o foi resolvida a questa o do apoio a s 
viu vas. O protocolo permite o apoio des-
ses familiares apenas na medida em que 
esse apoio seja bene fico para o bem estar 
do ex-combatentes. Significa que quando 
o ex-combatente morre o apoio deixa de 
ser permitido. 

E  nesta tecla que a APOIAR tem batido e 
desta vez foi apresentar essa reivindica-
ça o a  Assembleia da Repu blica. Depois de 
mais recentemente ter sido recebida pelo 
Secreta rio de Estado da Defesa Nacional e 
pelo Presidente da RNA, a APOIAR consi-
dera que o apoio parlamentar e  funda-
mental na defesa desta questa o. 

Foram feitos pedidos de audie ncia para 
todos os partidos com representaça o 
parlamentar e para ja  foi recebida pelo 
Partido Socialista, Bloco de Esquerda e 
partido Comunista. 

No dia 2 de junho a APOIAR foi recebida 
por uma delegaça o do Partido Socialista, 
liderada pelo deputado Jose  Miguel Me-
deiros onde pode abordar estas questo es, 
ouvidas com bastante atença o por parte 
do representante. 

 Questo es essas que foram, dias depois, 
apresentadas ao deputado do Bloco de 
Esquerda, Joa o Vasconcelos que se mos-
trou bastante interessado na questa o.  

Ja  o deputado Jorge Machado do PCP su-
geriu, na o uma complicada alteraça o le-
gislativa mas uma alteraça o ao protocolo, 
nomeadamente o eliminar a  frase 
“...quando tal apoio se revele fundamen-
tal a  recuperaça o do militar e ex-militar”, 

da alí nea d) da clausula 4 do Protocolo da 
RNA, que reconhece o apoio aos familia-
res afectados pela vive ncia com o ex-
combatente ví tima do stress de guerra . 
Quis saber tambe m em que pe  estavam as 
alteraço es ao processo de qualificaça o 
DFA por stress de guerra, que esta  pres-
tes a entrar numa nova fase. O deputado 
lembrou que independentemente as alte-
raço es que se possam fazer a s leis e aos 
protocolos ou metodologias de trabalho, 
e  necessa rio sempre que haja vontade 
polí tica para que as alteraço es surtam 
efeito.  

A APOIAR aguarda ainda ser recebida 
pelos deputados do PSD, CDS-PP e PAN 

“ ACIMA  

DE TUDO  

E  NECESSA RIO 

QUE HAJA  

VONTADE  

POLI TICA PARA 

QUE AS LEIS 

 FUNCIONEM 

APOIAR no grupo parlamentar do Bloco de Esquerda 

Direcção da Associação recebida pelo Partido Socialista 
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EDITORIAL 

Muito foi feito em termos de saúde mental 

nos últimos 20 anos, embora pareça que 

ainda falta muito para chegarmos a um 

ponto desejável nos cuidados de saúde 

relativos às patologias mentais. Um dos 

grande passos dados foi a assunção que 

um  dos maiores problemas da saúde 

mental em Portugal é o dos cuidados con-

tinuados. Com a diminuição de camas de 

internamento hospitalar e o encerramento 

de hospitais, começou-se nos últimos 

anos a tentar arranjar alternativas para o 

tratamento dos doentes que não têm os 

cuidados necessários. 

Se alguma patologias estão mais ou me-

nos cobertas por um trabalho no terreno 

como pro exemplo faz a APOIAR no acom-

panhamento das famílias afetadas pelo 

stress de guerra, os casos mais graves 

que padecem de internamento ficam mui-

tas vezes de fora. Reconhecer a falta de 

capacidade do Serviço Nacional de Saúde 

não basta. É necessário arranjar soluções. 

Alguns projectos pilotos de IPSS estão a 

dar frutos mas é necessário assegurar 

que se passa de projectos piloto para uma 

rede efectiva de cuidados continuados de 

saúde mental para não abandonar os 

doentes à sua sorte. 

Na visita feita por investigadores norte-

americanos às instalações da APOIAR 

ficaram patentes as diferenças e metodo-

logia e de público alvo. Os soldados portu-

gueses foram arrancados das suas terras 

e famílias e obrigados a fazer uma comis-

são, ou mais, praticamente sem prepara-

ção. Quando regressaram foram abando-

nados à sua sorte e largados num pós-

guerra sem apoio e praticamente ignorado 

o seu passado na guerra. Os combatentes 

norte americanos actuais são voluntários 

e profissionalizados, o que lhes permite 

criar redes de apoio entre veteranos, tor-

nando-se eles próprios , através de forma-

ção específica, terapeutas dos seus cole-

gas veteranos. Essa metodologia seria 

impossível visto em Portugal a doença só 

ter sido reconhecida em 1999 e a guerra 

por onde os ex-combatentes do ultramar 

ter acontecido há mais de 40 ou 50 anos. 

A guerra tornou-se algo do passado para a 

sociedade enquanto fica no presente para 

os ex-combatentes e as suas famílias, 

muitos isolados dos seus antigos compa-

nheiros.  

Estabelecidas estas diferenças, entre 

muitas outras, foi no entanto uma experi-

ência enriquecedora para os visitantes 

norte-americanos, pois ficaram a perceber 

um pouco melhor o país que visitaram. 

Os projectos piloto de cuidados con-
tinuados em Portugal da o frutos. 
Mas sa o apenas isso ainda, projectos 
piloto. A aposta em projectos deste 
ge nero pode ser a soluça o para a 
sau de mental em Portugal sair do 
terceiro mundo mas e  necessa ria 
uma aposta continuada e na o viver a  
sombra dos resultados positivos de 
meia du zia de projectos. 

 

A resposta da populaço es a  trage dia 
de Pedro ga o Grande. Apo s o choque 
inicial e a aparente inacça o e respos-
ta atrapalhada das autoridades, os 
portugueses deram uma resposta 
inequí voca de solidariedade. Esper-
ma agora que o Estado se porte a  
altura. 

O modo como alguma comunicaça o 
social lidou com a trage dia de Pedro -
ga o Grande. O dever de informar na o 
da  o direito de expor gratuitamente 
o sofrimento das famí lias e das ví ti-
mas. Mostrar cada veres em directo 
na o tem releva ncia informativa ab-
solutamente nenhuma. 

 

Enta o os paio is de armas em Portu-
gal sa o bar aberto? Como e  possí vel 
que material de guerra seja roubado 
como se roubam chocolates num 
supermercado? Estamos perante um 
dos casos mais graves de sempre de 
falha de segurança em qualquer situ-
aça o no nosso paí s. De repente fica a 
sensaça o que e  apenas por pura sor-
te que algo de mais grave ainda na o 
aconteceu. 

Por: Humberto Silva 
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Adaptado por: Humberto Silva* 

Afonso de Albuquerque 
recomenda a APOIAR 
nas manhãs da SIC 

 
O fundador da APOIAR,  Afonso de Albu-
querque, foi convidado da manha s da 
SIC, de dia 29 de Junho, num programa 
que abordou o stress po s trauma tico.  
Ao responder a uma questa o sobre o que 
poderiam estas pessoas fazer, o psiquia-
tra aconselhou a Associaça o APOIAR, por 
ser uma  associaça o de ex-combatentes 
que se  dedica exclusivamente ao trata-
mento do stress de guerra.  
Criticou tambe m o encerramento de 
muitos hospitais psiquia tricos que levou 
a uma diminuiça o dra stica das camas de 
internamento psiquia trico. 
 

Por: Redação 

As imagens do serviço no Iraque ainda 
esta o bem vivas para o ex-fuzileiro Matt 
Thomas, de 31 anos de idade.  

"Durante todo o tempo em que se esta  la  
estamo-nos sempre a perguntar, sera  que 
sou eu agora? Sera  o meu amigo o pro xi-
mo?", lembrou. 

Nos oito anos desde que voltou para casa 
em Charlotte, memo rias poderosas quase 
que o paralisaram. Tentou adormecer 
isso com a lcool e drogas e acabou como 
sem-abrigo. 

"Fui diagnosticado com distu rbios de 
ansiedade, transtorno de deficit de aten-
ça o e hiperatividade, depressa o bipolar e 
maní aca", disse Thomas. 

Ha  catorze meses, Thomas atingiu o fun-
do do poço. "Cheguei a esse ponto e pen-
sei: por que na o acabar com isto? "Disse 
Thomas. "Ira  acabar com a dor, e eles na o 
tera o que lidar mais com isto. A minha 
famí lia na o tera  que continuar a tentar e a 
tentar e, mais importante, na o tera o mais 
que assistir a eu passar por tudo isto. 

Thomas conheceu enta o Lane Ostrow 
uma defensora dos veteranos, que lhe 
falou sobre um me dico em Chicago e um 
tratamento inovador. 

"Contou-me acerca de uma injecça o mila-
grosa", disse Thomas. "E eu: Ja  ouvi essa 
antes, "...cura milagrosa"…. 

Dr. Eugene Lipov foi pioneiro no uso de 
uma injecça o para tratar a Perturbaça o 
Po s Stress Trauma tico. Ele diz que o blo-
queio do ga nglio cervicotora cico, que 
envolve uma injeça o no pescoço, tem uma 
taxa de sucesso de 92%. 

"Este ga nglio, que e  feito de  fibras simpa -
ticas, cujo sistema e  de tudo ou nada, en-
ta o, esta  ligado directamente ao ce rebro. 
Quando e  feita a injecça o aqui (no pesco-
ço), isso tem um efeito directo no ce re-
bro", Disse o Dr. Lipov. 

O Dr. Lipov disse que o stress grave, ou o 
trauma, pode provocar uma superprodu-
ça o de fibras nervosas, conhecida como 
fator de crescimento nervoso, ou NGF. 
No ce rebro, isso desencadeia um cresci-

mento excessivo dos nervos que contro-
lam a ansiedade.  

"Quando se coloca um aneste sico local no 
pescoço, ele reduz o NGF e mata os ner-
vos que na o deveriam estar la . E  por isso 
que se chama uma reinicializaça o de vol-
ta ao seu estado pre -trauma tico". 

Thomas voou para Chicago e recebeu a 
injeça o apenas algumas semanas atra s. 

"Acordei e fiquei em la grimas", disse 
Thomas. "Foi uma diferença como da 
noite para o dia.  Esta injeça o teve o efei-
to de me trazer paz". 

Ostrow gere a Fundaça o Global PTSI do 
Dr. Lipov, com sede em Charlotte e esta  
comprometido com aqueles que serviram 
e agora esta o a sofrer por causa disso. 

"Esse e  o trabalho da fundaça o", disse 
Ostrow. "No s pagamos os tratamentos e 
transporte pessoas para chegar la ". 
As estatí sticas mostram que 22 veteranos 
cometem suicí dio a cada dia. 
Thomas esta  grato por na o ser um deles. 

"E  realmente uma sensaça o boa. E  bom 
ter liberdade ", disse Thomas. "Sinto que 
esta injeça o me catapultou acima e ale m 
dos meus pro prios problemas e agora 
posso fazer o que no s, veteranos, fazemos 
melhor. Sair para a rua e ajudar os nossos 
irma os e irma s". 

Traduzido e adaptado de notícia publicada em: 

http://www.wsoctv.com/news/local/9-

investigates-local-former-marine-receives-

breakthrough-treatment-for-ptsd/544010786 

Estados unidos: injecção 
para tratamento da PPST 

43º Aniversário  
da ADFA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Presidente da Direcça o da APOIAR, 
Jorge Gouveia, esteve presente como con-
vidado na Sessa o Solene dos 43 anos da 
Associaça o de Deficientes das Forças 
Armadas. A sessa o solene contou com a 
presença do Ministro da Defesa, Azeredo 
Lopes e com uma palestra do filo sofo Jose  
Gil, sobre o mito do Impe rio portugue s. 
Jose  Gil lembrou que “De todos os que 
participaram na guerra colonial, os muti-
lados de guerra ocupam um lugar parti-
cular: contrariamente aos mortos e aos 
que voltaram indemnes, trazem no corpo 
e na alma as marcas visí veis e invisí veis 
de todos os horrores, dos traumas, do 
absurdo e da injustiça da guerra. As feri-
das abertas na o se calam, sa o um grito 
que na o se apaga – e que exige uma res-
posta. Sa o problemas que interpelam o 
mais fundo da organizaça o da nossa soci-
edade e o seu sistema de poder e de justi-
ça”. 

Por: Redação 

CHARLOTTE, N.C. - Uma injecção revolucionária pode ajudar a 

tratar o trauma de combate 
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Sob o mote “Conhecer, analisar e compre-
ender as problema ticas inerentes aos 
processos de acolhimento, institucionali-
zaça o e integraça o social de crianças e 
jovens em risco”, o semina rio teve na 
parte da tarde uma mesa dedicada aos 
cuidados continuados em Sau de Mental, 
onde se apresentou o actual estado desta 
a rea da sau de”. 

Este semina rio, organizado pela Unia o 
Distrital das Instituiço es Particulares de 
Solidariedade Social de Lisboa, teve da 
parte da tarde a presença do Professor 
Doutor Anto nio Leuschner Fernandes, 
Presidente do Conselho Nacional de Sau -
de Mental, que abordou a evoluça o da 
ideia de cuidados continuados em sau de 
mental. 

Anto nio Leuschner destacou a importa n-
cia dos cuidados continuados na o pode-
rem centrar-se apenas nas questo es me -
dicas ou sociais, e  necessa rio que a rede 
seja integrada, de modo a que, quando 
na o ha  a possibilidade de uma manuten-
ça o de cuidados informais (por exemplo, 
atrave s da famí lia) o doente na o seja 

abandonado apo s a alta e acompanhado 
por duas redes (social e me dica) que 
podem duplicar trabalho e desperdiçar 
recursos. “As redes de cuidados te m de 
partilhar informaça o para na o duplicar 
apoios e deixar o utente perdido no meio 
dos apoios”, lembrou. 

Foi tambe m apresentado o projecto pilo-
to da Casa da Sau de do Telhal, por Ví tor 
Cotovio, psicoterapeuta naquela institui-
ça o e membro do Conselho Nacional de 
Sau de Mental. Neste projecto piloto toda 
a estrutura tem de ser reabilitadora. Co-
tovio alertou tambe m para o facto de na o 
basta o doente estar reintegrado na co-
munidade para estar reabilitado. Sa o 

Cuidados continuados nas IPSS: 
o futuro da Saúde Mental? 
SAÚE MENTAL- o Instituto de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE) recebeu 

o seminários sobre IPSS promotoras da saúde. Parte do encontro abordou a saú-

de mental e como as associações são fundamentais no apoio aos utentes. 

coisas diferentes. Lembra tambe m que e  
um erro pensar que so  alguns te cnicos de 
sau de mental e  que esta o habilitados 
para reabilitar. Toda a estrutura participa 
no acto de reabilitaça o. 

Para isso e  necessa rio garantir uma con-
tinuidade dos tratamentos atrave s de 
terapias ocupacionais, por exemplo. As-
segurar a autonomia do utente e capacita 
-lo para gerir o seu dia-a-dia sa o soluço es 
que podem evitar o internamento cla ssi-
co e a institucionalizaça o como e  normal-
mente compreendida. 

Em jeito de resumo, a organizaça o comu-
nicou que “As tre s Unio es consideram 
importante prosseguir as acço es tenden-
tes a consolidar os objectivos anterior-
mente preconizados, nomeadamente no 
que concerne ao reforço da conscienciali-
zaça o pu blica de que as IPSS te m um pa-
pel relevante na sau de dos cidada os que 
apoiam, ao longo da vida, e nomeada-
mente nas situaço es de maior vulnerabi-
lidade”. 

“ E  UM ERRO PENSAR 
QUE SO  ALGUNS TE CNICOS 
DE SAU DE MENTAL E  QUE 
ESTA O HABILITADOS PARA 
REABILITAR.  

Por: Humberto Silva 
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Tenho Stress de Guerra. Como posso 
ser ajudado? 

 

Se acha que tem stress de guerra a pri-
meira coisa que deve fazer e  contactar o 
seu me dico de famí lia. Sera  o me dico que 
o acompanha que ira  ouvir a suas quei-
xas e encaminha -lo para o apoio necessa -
rio. Esse encaminhamento e  feito atrave s 
de um documento chamado Modelo 1. 

 

O que é o Modelo 1? 

 

O Modelo 1 e  uma credencial especí fica 
para admissa o do ex-combatente com 
patologia psicolo gica a  Rede nacional de 
Apoio atrave s do Sistema Nacional de 
Sau de. O Modelo 1 pode ser encontrado 
na Direcça o Geral de Sau de ja  que faz 
parte da documentaça o da Circular Nor-
mativa nº 11/DSPSM de 13/08/2001 da 
DGS. Esta  tambe m disponí vel no site da 
APOIAR. E  nesse documento que o seu 
me dico de famí lia ira  descrever os seus 
sintomas e informar os profissionais de 
sau de especializados que tem essas quei-
xas.  Esse documento e  tambe m o iní cio 
de um processo de avaliaça o clí nica acer-
ca da gravidade do seu problema e que 
podera  dar origem a um processo de 
qualificaça o como Deficiente das Forças 
Armadas. 

 

Como posso então ser acompanhado 
na APOIAR? 

 

O Modelo 1 serve para o ex-combatente 
ser encaminhado para os serviços de 
psiquiatria do hospital da a rea de resi-
de ncia mas, atrave s do protocolo assina-
do com o Ministe rio da Defesa e Ministe -
rio da Sau de, enquanto aguarda que o 
processo de avaliaça o clí nica  avance, 
pode começar a ser acompanhado na 
APOIAR. 

 

O que necessito de fazer? 

 

Se ja  tiver o Modelo 1 em sua posse deve-
ra  contactar a APOIAR e pedir uma con-
sulta de triagem com o serviço Social. 
Devera  tambe m fazer-se associado(a). Na 
consulta de triagem ser-lhe-a  explicado 
em pormenor todo o procedimento. 

 

O apoio é realmente gratuito? 

 

O apoio dado no a mbito da Rede Nacional 
de Apoio e  comparticipado pelo Ministe -
rio da Defesa. Significa que as consultas e 
os apoio disponibilizados sa o sem custos 
para os utentes que sejam devidamente 
autorizados a entrar na Rede, para ale m 
da quota anual da Associaça o. 

Para os restantes na o autorizados os 
apoios podem ter custos associados. To-
das as informaço es sobre o processo de 
autorizaça o sera o dadas na consulta de 
triagem. 

 

E se não tiver médico de família ou o 
meu médico não me quiser passar o 
Modelo 1? 

 

Nestes casos especí ficos deve contactar a 
APOIAR para saber como actuar. 

 

A minha mulher e ou filhos foram afec-
tados pela minha doença. Podem tam-
bém ser acompanhados? 

 

CONHEÇA O PROCESSO DE AJUDA  
DA REDE NACIONAL DE APOIO  

Sim. As mulheres e os filhos dos ex-
combatentes que estejam afectados pela 
exposiça o a  doença do militar ou ex-
militar esta o abrangidos pelo protocolo e 
podem ser acompanhados nas vale ncias 
clí nicas e sociais  da APOIAR.  Sera o enca-
minhadas para um te cnico especializado 
que elaborara  um relato rio que permitira 
ao familiar ser acompanhado de forma 
comparticipada pela Rede Nacional de 
Apoio. 

 

A APOIAR faz parte do processo de 
qualificação como Deficiente das For-
ças Armadas por Stress de Guerra? 

 

Sim, mas apenas na parte inicial, caso o 
Serviço Nacional de Sau de na o possa 
preencher o relato rio clí nico de avaliaça o 
para o processo. Quando assim e  a APOI-
AR procede ao preenchimento do relato -
rio psiquia trico denominado Modelo 2 e/
ou a  avaliaça o psicolo gica. Quando termi-
na esta fase os relato rios sa o enviados 
para os serviços de sau de dos respectivos 
ramos das forças armadas e  a APOIAR 
deixa de fazer parte do processo. 

 

A Rede Nacional de Apoio dá direito a 
apoio jurídico gratuito? 

Na o. O Apoio jurí dico  da APOIAR na o faz 
parte do protocolo da Rede Nacional de 
Apoio. 

O que é o Modelo 1 e outras perguntas sobre a Rede Nacional de APOIO  

Muitos dos novos utentes que chegam à APOIAR para serem ajudados não conhe-

cem o processo através do qual podem ser acompanhados de forma comparticipa-

da pelo Ministério da Defesa Nacional. Embora todas as dúvidas possam ser escla-

recidas ao contactar a Associação APOIAR, publicamos uma série de perguntas e 

respostas acerca de como se pode aceder ao apoio da Rede Nacional de Apoio. 
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APOIAR ajuda estudantes. 
 

ESTUDO ACADÉMICO - Alunos do Curso 
de Cie ncias da Comunicaça o e da Cultura 
da Universidade Luso fona pediram a co-
laboraça o da APOIAR no sentido de faze-
rem uma reportagem no a mbito de um 
trabalho acade mico. Para tal escolheram 
o tema "Trauma de Guerra". O trabalho 
foi realizado nas instalaço es das APOIAR 
com entrevistas feitas no local a va rios 
associados ex-combatentes que compar-
tilharam com os alunos as suas experie n-
cias. (Por: Redacça o) 

A decisa o de Portugal em descriminalizar 
o consumo de droga em 2001 levou a 
resultados reconhecidos no mundo intei-
ro, pelo que, muitas vezes, recebe a visita 
de investigadores internacionais para 
saber como foi feita a adaptaça o ao mo-
delo e para poder ver os resultados no 
terreno.  
Para ale m da raza o principal da visita,  
alguns dos investigadores que esta o de 
visita trabalham no apoio a veteranos de 
guerra nos Estados Unidos e quiseram 
perceber como e  feito o acompanhamen-
to aos ex-combatentes portugueses na 
nossa Associaça o. 
A recebe -los estiveram, o assessor de 
comunicaça o, Humberto Silva e o psico -
logo clí nico, Afonso Paixa o, que apresen-
taram a histo ria da criaça o da Associaça o 
e a metodologia de trabalho relativamen-
te aos ex-combatentes. 
Quem trabalha na a rea do apoio ao stress 

po s trauma tico a veteranos de guerra 
quis saber como e  que os psico logos tra-
balham os ex-combatentes em Portugal. 
Afonso Paixa o explicou que a prioridade 
esta  em ajudar os ex-combatentes a lidar 
com o trauma e a ansiedade de modo a 
que possam viver uma vida activa no 
quotidiano do modo mais normal possí -
vel e que para isso usa muito as terapias 
individuais e de grupo, incidindo na ajuda 
aos afectados com a doença em lidar com 
o dia-a-dia. 
Comparativamente, os terapeuta norte-
americanos trabalham muito um sistema 
peer-to-peer (alusão a uma ligação em 
rede entre-pares) em que formam vetera-
nos de guerra para ajudarem os seus se-
melhantes nas suas a reas de reside ncia, 
criando uma rede de entreajuda.  
Num dia logo proveitoso, estabeleceram-
se as principais diferenças entre os actu-
ais veteranos de guerra dos Estados Uni-

Investigadores norte-americanos 
visitam a APOIAR 
INTERCÂMBIO INTERNACIONAL -  

A APOIAR recebeu, através o 

Conselho de Intercâmbio 

Educacional Internacional da 

Universidade Nova de Lis-

boa, CIEE Lisbon Study Cen-

ter um grupo de investigado-

res estadunidenses de vá-

rias universidades, que visi-

tam o nosso país no âmbito 

de um levantamento de tro-

ca de boas práticas na área 

da toxicodependência. 

dos e os portugueses. A guerra e  algo ain-
da presente diariamente da realidade 
norte-americana, com pontos de conflito 
no mundo inteiro e o exe rcito e  profissio-
nalizado. Os ex-combatentes portugueses 
foram recrutados a  força e arrastados 
para uma guerra ha  quarenta anos da 
qual voltaram sem nenhum apoio, sendo 
que a lei que os apoia so  tem 18 anos. 
Outra questa o que espantou os convida-
dos foi o facto de, o processo que avalia 
estes ex-combatentes como Deficientes 
das Forças Armadas poder demorar ate  
14 anos. 
Foi uma experie ncia u nica de troca de 
conhecimento que em muito enriqueceu 
ambas as partes, com os visitantes a reco-
nhecer que neste pouco tempo ficaram a 
saber mais sobre Portugal do que antes. 

Por: Humberto Silva 

“Capita es do Fim: uma radiografia estatí stica” e  um 
livro complementar a um ensaio sobre os Capita es mi-
licianos da Guerra Colonial que foram formados e envi-
ados a  pressa para as colo nias. O livro pergunta: “Como 
foram selecionados, formados e que desempenhos e 
protagonismos tiveram estes Capita es, nos teatros de 
Angola, da Guine  e de Moçambique, no comando das 
suas Companhias? E afinal, quem eram antes e o que 
foram depois do SMO? “ Este manuscrito, parte de uma 
tese de doutoramento em sociologia do seu autor; An-
to nio Ina cio Correia Nogueira, antigo comandante da 
C.ª de Cavalaria 3487 na Guine , foi enviado a  APOIAR 
pelo pro prio e esta  disponí vel para consulta na biblio-
teca da Associaça o. (Por: Redacça o) 

Livro: Os Capitães do Fim 

https://www.facebook.com/cieelisbonstudycenter/?fref=mentions
https://www.facebook.com/cieelisbonstudycenter/?fref=mentions
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RECORTA, PREENCHE E ENVIA, FAZ-TE SÓCIO DA APOIAR 
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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, apoi-

ar.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

ciaça o
 d
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í tim

as d
o
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u
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S
C
R
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O
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O
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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 

 

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 in-

formar que pedidos feitos para outro e-mail da APOIAR 

que não seja o acima indicado não serão considerados. 

 

Atenção Quotas  
Estão a pagamento as quotas de 2017 

 

De modo a poder continuar a usufruir dos seus direitos 

de associado e utente, deverá pagar as suas quotas anu-

ais, no prazo de um ano, a contar da sua data de inscri-

ção, caso contrário a sua inscrição será suspensa e pos-

teriormente eliminada. Seja solidário, ajude-nos a ajudar.  

Pague as suas quotas. 

OBITUÁRIO 
Informamos que faleceu no dia 29 de maio de 2017 Elvira 

Ferreira Limão, a mãe da associada Maria Regina Andrade, 

ex-tesoureira desta associação. A APOIAR deixa as mais sen-

tidas condolências a todos os familiares e amigos. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

 

HORÁRIOS DE AGOSTO 

A APOIAR informa que, a Associação estará aberta du-
rante o mês de Agosto no seu horário normal.  

 

Informamos também que por motivo de tolerância de ponto, 
a sua sede  irá estar encerrada n dia 14 de Agosto.  Rea-
bre quarta-feira, dia 16/08.  Agradecemos a vossa compre-
ensão. Com os melhores cumprimentos 

 

A Direcção da APOIAR 
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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. 

O Presidente da Repu blica marcou pre-
sença na sede da Associaça o dos Defici-
entes das Forças Armadas (ADFA), em 
Lisboa, para assinalar o lançamento do 
livro ‘Deficientes das Forças Armadas - A 
Geraça o da Rutura’, assim como para 
prestar homenagem a estes “hero is”, co-
mo o pro prio definiu. 

Quando questionado sobre se os deficien-
tes das Forças Armadas foram sendo tra-
tados bem ao longo dos anos, Marcelo 
Rebelo de Sousa respondeu com um pe-
rento rio “na o”. 

“Va rias vezes na o foram devidamente 
tratados, por va rias circunsta ncias: umas 
te m a ver com a revoluça o, o po s-
revoluça o, a estabilizaça o da democracia 
portuguesa, o facto das pessoas se ocupa-
rem mais com o presente do que em olha-
rem para a prestaça o da justiça a quem a 
merecia, no passado pro ximo houve uma 
desatença o em relaço es a estes hero is e, 
nesse sentido, a sociedade portuguesa, o 
Estado portugue s esta  aos poucos a fazer 
esta justiça”, declarou. 

O chefe de Estado admitiu que esse pro-
cesso tem sido “muito lento”, pois “ja  
passaram mais de 40 anos” mas garantiu 
que “o Presidente da Repu blica continua 
a apoia -los nessa luta”. 

Na intervença o que fez durante esta ceri-
mo nia, Marcelo Rebelo de Sousa referiu-
se aos antigos combatentes da guerra 
colonial que enchiam a sala como 
"homens que, com sentimento patrio tico e 
espí rito de altruí smo, defenderam o seu 
paí s quando a isso foram chamados". 

"Vo s sois os nossos hero is, num tempo de 
ditadura e de fim de ciclo imperial e colo-
nial. Nesse capí tulo intenso, dramatica-
mente intenso da nossa histo ria. E quando 
olhamos para vo s, continuamos a ver, 
para ale m de tudo o que foi sofrido, vida, 
capacidade de luta, orgulho, lealdade e 
amor. O Presidente da Repu blica manifes-
ta aqui perante todos vo s a rendida admi-
raça o, penhorada, de todos os portugue-
ses", disse-lhes. 

O chefe de Estado e Comandante Supremo 
das Forças Armadas terminou o seu dis-
curso declarando: "Mesmo quando alguns 
dos mais responsa veis demoraram ou 
demoram a fazer-vos integral justiça, Por-
tugal, que o mesmo e  dizer milho es de 
portugueses, na o vos esqueceram, na o vos 
esquecem, na o esquecem a vossa doaça o 
nacional. Na o esquecem hoje, e nunca 
esquecera o no futuro. Muito obrigado". 

Marcelo Rebelo de Sousa esteve, esta terça-feira, presente na 

cerimónia do lançamento do livro ‘Deficientes das Forças Arma-

das - A Geração da Rutura’, em Lisboa. 

"Heróis" das Forças  
Armadas "não têm sido 
bem tratados" 

Por: Anabela de Sousa Dantas (Agência Lusa) 

mailto:antigos.combatentes@defesa.pt
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A eterna homenagem 
10 DE JUNHO EM BELÉM -  

A APOIAR este mais uma vez 

presente nas comemorações 

do 10 de junho em Belém, 

onde, no Forte do Bom Su-

cesso, se realizam as cerimó-

nias militares paralelas às 

comemorações oficiais do 

10 de Junho da Presidência 

da República, que este ano 

decorreram na cidade do 

Porto. 

Por: Redação  

As habituais comemoraço es do 10 de 
Junho em Bele m contaram mais uma vez 
com a presença da APOIAR, na pessoa do 
Presidente da Direcça o, Jorge Gouveia, e 
da Tesoureira, Ame lia Machado, da Se-
creta ria da Direcça o, Sofia Pires, assim 
como muitos mais associados. 

O jurista Bernardo Dinis Ayala foi o con-
vidado de honra que discursou apo s as 
cerimo nias inter-religiosas que ja  sa o 
habituais nestas comemoraço es. 

Este ano a cerimo nia religiosa no Mos-
teiro dos Jero nimos foi abrilhantada pelo 
Grupo Coral de Cantares Alentejanos e  
terno de clarins da GNR. 

Para ale m da homenagem oficial aos 
falecidos que esta cerimo nia tem como 
mote principal, ha  algo que muitas vezes 

passa despercebido aos convidados e 
participantes mais formais. Falamos das 
centenas de homenagens que acontecem 
por todo o recinto, nos encontros e reen-
contros dos muitos ex-combatentes que 
se deslocam a Bele m.  

Sa o inu meros os abraços, os sorrisos e as 
la grimas de camaradas de armas que se  
podem ver em confraternizaça o genuí na, 
reflectida nas discretas e emocionadas 
deposiço es de flores individuais junto a  
lista de baixas que esta  gravada no ma r-
more do monumento. “Estar aqui ainda 
aperta o coraça o” pode-se ouvir  entre a 
multida o.  

A APOIAR agradece aos seus associados 
Carlos Amaro, Manuel Aldeias, que tam-
be m participaram em nome da APOIAR. 

Maria Amélia Machado junto às flores. Flores por Fernanda Tavares 

Jorge Gouveia, Carlos Amaro e Amélia Machado 
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VÁ COM  
A SUA FAMÍLIA 

Palácio  

dos Marqueses  

de Fronteira 
 
O Palácio dos Marqueses de Fronteira, 

considerado um dos melhores exemplos da 

arquitetura palaciana do séc. XVII em Por-

tugal, foi mandado construir pelo 1º Mar-

quês de Fronteira, D. João de Mascare-

nhas, no terceiro quartel do séc. XVII. 

O palácio está rodeado por magníficos jar-

dins de risco geométrico, nos quais a água, 

em fontes e tanques, tem uma presença 

polarizadora. 

A azulejaria - de temática mitológica, do 

quotidiano e macacarias - combina com os 

jogos de água, as espécies vegetais e a 

estatuária. 

O Palácio e os Jardins, cujo invulgar conjun-

to azulejar é de salientar, são património 

da Fundação das Casas de Fronteira e Alor-

na e estão classificados como Monumento 

Nacional. (CM Lisboa) 

  

Horário  

Outubro-Maio: 2ªf a sábado: visitas guia-

das às 11h00 e às 12h00 

Junho-Setembro: 2ªf a sábado - visitas 

guiadas às 10h30, 11h00, 11h30 e 

12h00 

Encerra: domingos e feriados  

Transportes: Autocarro 770 

 

Contacto 

 217 782 023 

fronteiraalorna@mail.telepac.pt 

www.fronteira-alorna.pt 

Localização: 

Largo São Domingos de Benfica, 1 Lisboa 

 

Coordenadas:  

38° 44' 24.16'' N 

  9° 10' 50.07'' W 

 

 

Pelos caminhos  
de Monsanto 

Membros dos Grupos de Ajuda Mútua exploram os inúmeros percursos da mata de Monsanto, mesmo aqui 

ao lado da sede da APOIAR. São quilómetros de ar puro e vegetação protegida que vale a pena visitar.  

SAÚDE E CONVÍVIO -  A APOIAR realiza com regularidade caminha-

das pelo Parque Nacional de Monsanto. Os inúmeros trilhos desta 

floresta no meio da cidade, proporcionam passeios sempre dife-

rentes contribuindo assim para a saúde física e mental de quem 

nelas participa. Informe-se junto da Associação para saber como 

e quando pode participar. 

O nosso mural de Facebook 

Domingos Barradas 

escreveu: 

 

Só agora tive conheci-

mento, por informação 

de um ex-camarada e 

ex-combatente, da existência desta 

ONG de apoio a ex-combatentes da 

guerra do Ultramar. 

Manifesto a minha solidariedade e sa-

tisfação por esta associação a quem 

auguro um trabalho meritório e exem-

plar em prol de todos os ex-

combatentes, sem excepção, que care-

cem de auxílio material, psicológico e 

moral, proporcionando-lhes o melhor 

contributo que for possível. 

Que, junto das instituições governamen-

tais, designadamente do Ministério da 

Defesa, sejam uma força de molde a 

que todos os ex-combatentes sejam respeita-

dos e a todos proporcionado apoio , consoan-

te as suas necessidades. 

É UM DEVER IMPERIOSO DO PAÍS, NA PESSOA 

DOS SEUS GOVERNSNTES, SEJA QUAL FOR A 

IDEOLOGIA POLÍTICA DOMINANTE, AJUDAR, 

HOMENAGEAR, HONRAR E RECOMPENSAR, 

QUEM, GENEROSA E CORAJOSAMENTE, DIS-

PONIBILIZOU A SUA VIDA PELA PÁTRIA, SOB 

PENA DE TRAIR OS CIDADÃOS QUE PARA TAL 

SE DISPUSERAM E DESONRAR TODO O SEU 

POVO. 

 

Visite a nossa página 

de facebook e deixe-

nos também a sua 

mensagem: 

facebook.com/

stressdeguerraapoiar  


