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Homenagem  

à Dr.ª Dalila Aguiar 

“… É a doença da guerra, inferno dentro de cada 

homem. O Stress de Guerra que não pode deixar 

de ser denunciado, Deve ser feito o balanço des-

ta calamidade pelo Estado…”  

(Dr.ª Dalila Aguiar . Colóquio em Portimão, 4 de 

Abril de 1998) 

Por: Mário Vitorino Gaspar Numa longa reportagem sobre estes vete-
ranos, um jornalista do New York Times 
acompanhou va rios ex-combatentes das 
guerras do Iraque e Afeganista o numa 
jornada a pe  pelas paisagens iniguala veis 
dos Estados Unidos. Veteranos que servi-
ram nas va rias comisso es pelas quais pas-
sam os soldados norte-americanos, jun-
tam-se em grupos de caminhada e explo-
ram trilhos entre a natureza. Alguns de-
moram meses a atravessar o paí s de sul a 
norte, atrave s de vales e montanhas. Es-
quecem o que passaram na guerra, rea-
prendem a viver com essas memo rias e, 
acima de tudo, encontram uma paz que 
na o conseguem encontrar em mais lado 
nenhum. 

E  entre cumes de montanha no famoso 
trilho dos Apalaches, um percurso que se 
alonga mais de 3500 quilo metros do cen-
tro sul dos estados Unidos, na Geo rgia, 
quase ate  a  fronteira com o Canada , no 
Maine, que alguns destes soldados recor-
dam a raza o pela qual se iniciaram nestas 
andanças.  

Nesse relato ao jornal nova-iorquino, o 
fuzileiro, veterano de tre s comisso es, Sean 
Gobin, exemplifica:  

“Antes dos tempos modernos, os exe rcitos 
marchavam de volta a casa e tinham a 
oportunidade de descomprimir com os 
seus camaradas. Quando saí , tive direito a 
um apresentaça o em PowerPoint de 20 
minutos,” disse. “Perdemos essa experie n-

À procura de paz  

depois da guerra 

TERAPIA - Está comprovado que o exercício físico e o tempo 

passado ao ar livre, junto da natureza, longe do reboliço e agi-

tação do quotidiano, é um benefício insubstituível para quem 

sofre de stress de guerra. Nos Estados Unidos há ex-

combatentes que se juntam em vários grupos de caminhadas e 

atravessaram o país em busca de paz e tranquilidade. 

cia cata rtica. Deixa mos de ter o tempo e o 
espaço para processar aquilo pelo qual 
passa mos” 

Sean partiu da sua experie ncia e criou 
uma associaça o que organiza caminhadas 
para outros veteranos, as “Expediço es do 
Guerreiro”. Outros explicam como 
“andam ate  fazerem sair o Exe rcito do 
seu sistema” 

Estes benefí cios esta o cientificamente 
comprovados. Em muitos casos, vetera-
nos que vieram com PPST, regressaram a 
casa com ta o pouco sintomas que ja  na o 
sa o elegí veis para esse diagno stico, disse 
Shauna Joye, professora de psicologia na 
Universidade de Geo rgia do Sul que, com 
o seu parceiro de investigaça o Zachary 
Dietrich, inquiriu va rios veteranos das 
caminhadas “Expediça o do Guerreiro”. 

Neste longo relato, va rios veteranos de 
guerra demonstram que caminhar na 
natureza ajuda a lidar com os fantasmas, 
enfrentar o futuro e a perceber que sa o 
capazes de fazer muito mais do que aqui-
lo que deixaram para tra s na guerra. 

A reportagem pode ser lida no inglês original em: 

https://www.nytimes.com/2017/08/02/us/

finding-some-peace-after-war.html 

 

Uma versão traduzida pode ser encontrada na 

secção “Arquivo de Imprensa Online” do nosso 

site em: http://apoiar-stressdeguerra.com/pt/a-

apoiar/arquivo-imprensa-audiovisual/ 

Por: Redacção 

Trilho dos Apalaches, Virginia EUA: Foto por John Hayes In Flickr.com (CC) 

Dia 22 de Agosto de 2000 Fa-

leceu a Doutora Dalila Aguiar… 

Foi há 17 anos. 
A Dra. Dalila Aguiar esteve comigo – que 

a conheci de perto – e connosco. Vincará 

a sua presença na minha vida. Perdurará 

para sempre no meu íntimo o sorriso e o 

saboroso aconchego da sua palavra. É 

um amuleto que guardarei sempre comi-

go no peito, junto do coração. 

  

“A Dra. Dalila Aguiar – com “M” maiúscu-

lo de “Mulher e de Mãe, é Mãe da APOI-

AR.” Manteve e vai continuar a manter 

intacta a dignidade, e estará sempre 

guardada na minha mão, e viva no meu 

coração e no coração da APOIAR. 

 

Um artigo completo pelo mesmo autor, Mário 

Vitorino Gaspar sobre a Dr.ª Dalila Aguiar está 

publicado no jornal APOIAR nº 88 de Julho/

Agosto de 2014 onde relata a história mais por-

menorizada desta figura incontornável da APOI-

AR. O artigo desta homenagem está disponível 

na íntegra no nosso site em  

 

http://apoiar-stressdeguerra.com/

pt/2017/08/22/homenagem-doutora-dalila-

aguiar/ 
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EDITORIAL 

No passado mês de Junho, o encontro 
com os investigadores norte-americanos 
fez-nos perceber a principais diferenças 
entre os veteranos norte-americanos e os 

portugueses.  

O Estados Unidos são um país em perma-
nente estado de guerra, com constantes 
mobilizações, o que leva a que os seus ex-
combatentes sejam considerados vetera-
nos com uma média de idade entre os 30 

e os 40 anos.  

Essa tipificação, juntamente com o facto 
de serem às centenas de milhar, leva a 
que as dinâmicas de trata-
mento e recuperação de 
quem desenvolve stress de 
guerra sejam muito mais 

activas. 

Os veteranos portugueses 
estão já a entrar na Idade 
Maior. Com  médias de ida-
de a rondar os 65 anos e, 
infelizmente, com os núme-
ros de indivíduos a decres-

cer. 

No entanto, este pormenor não nos deve 
desviar do objectivo principal. O abandono 
a que estiveram votados levou a que a 
maneira como lidaram com a doença fos-
se feita de maneira muito menos eficaz ao 
longo dos anos e só nos últimos 20 é que 
começaram a ser acompanhados, em boa 
parte devido à existência de associações 
como a APOIAR. O facto de estarem a en-
trar na sua última fase da vida não signifi-
ca que devam negligenciar o seu bem 
estar.  Para além do acompanhamento 

psiquiátrico e psicológico, dos medica-
mentos e das sessões de terapia, há algo 

que podem fazer por si 

O exemplo que é dado na página 2 deste 
jornal é um bom exemplo. Salvaguardan-
do das diferenças de idade e a distâncias, 
as caminhadas na natureza são da melho-
res terapias não médicas e clínicas que se 

podem ter.  

A APOIAR tem o privilégio de estar sediada 
mesmo ao lado do pulmão da capital e, 
mesmo não sendo o trilho dos Apalaches, 
as caminhadas que temos feito na reser-

va natural de Lisboa têm 
sido bem recebidas pelos ex

-combatentes que as fazem. 

O apelo é a que saia de ca-
sa e ande, se puder faça-o 
na Natureza. Mais do que o 
exercício físico, a reação 
que temos tido de quem 
participa nas caminhadas 
entre as árvores, os pássa-
ros e os esquilos, é que a 
calma da natureza ajuda a o 

ex-combatente a concentrar-se mais e a 
focar-se no que é importante, a sua paz 

mental.  

Não desconfie do que uma dezena de 
quilómetros a andar entre a natureza po-
de fazer. Venha até à APOIAR caminhar 
em Monsanto ou procure um espaço ver-
de que conheça perto de si e aprecie uma 

lufada de ar fresco. 

 

Pela sua saúde mental, caminhe! 

A resposta dada pelas estruturas de 

sau de pu blica na a rea da sau de men-

tal a s ví timas de Pedro ga o. Embora a 

resposta imediata possa na o ter sido 

a melhor, dadas as circunsta ncias, o 

aumento das respostas das consul-

tas de psiquiatria e psicologia nos 

concelhos afectados demonstra que 

as autoridades competentes enten-

deram que  existe uma necessidade 

real de apoio psicolo gico e por isso 

reforçaram as respostas. Pena que 

estas respostas sejam reactivas e 

na o preventivas. 

Os disparates infantis de dos lí deres 

mundiais que deixam o mundo em 

sobressalto. Donald Trump e Kim 

Jong Un fazem lembrar aqueles miu -

dos que traziam brinquedos novos 

para a rua e queriam mostrar que 

cada um deles era melhor, maior e 

fazia mais coisas que o outro . O pro-

blema e  que os brinquedos destes 

pirralhos sa o mí sseis termonuclea-

res.  

Pode ser que seja so  mesmo uma 

brincadeira mas ja  começa a irritar 

um bocadinho. Na o ha  ningue m que 

lhes de  umas lambadas? HS 

Por: Humberto Silva 

A Direcção da APOIAR quer deixar aqui o 

seu agradecimento público ao associado 

nº 3550 e Presidente do Conselho Fiscal 

da APOIAR, Hélder de Sousa Ubaldo, pela 

sua ajuda monetária no adiantamento do 

valor de 8000 euros que permitiu à APOI-

AR cumprir com os seus compromissos 

para com colaboradores, funcionários e 

fornecedores e assim manter a Associa-

ção aberta durante os meses de Julho e 

Agosto . 

Esta situação aconteceu não por algum 

desvio orçamental mas porque a gestão 

da casa é feita na dependência das trans-

ferências regulares da verba protocolada 

com o Ministério da Defesa Nacional, que 

este ano foi feita, com um mês de atraso 

relativamente a 2016 e dois meses relati-

vamente a 2015, facto que que deixou a 

APOIAR com dificuldades de tesouraria.  

Foi apenas com a generosa ajuda do as-

sociado Hélder Ubaldo, que entretanto já 

foi devolvida pela APOIAR, que foi possí-

vel manter a APOIAR a funcionar até que 

a transferência do MDN fosse realizada, 

o que aconteceu apenas no passado dia 

11 de Agosto. A Direcção 

 

AGRADECIMENTO DA DIRECÇÃO 
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0 meu nome é Vasco Martins Bastos, 

servi em Angola, na região dos Dembos, 

entre 1970 e 1972. 27 meses no mato. 

Como milhares de outros ex-combatentes 

fiquei afectado pelo que lá passei e vim 

doente com o  que normalmente se cha-

ma Stress de Guerra. Durante muitos 

anos nunca me senti verdadeiramente 

bem e toda a minha vida senti que algo 

não estava bem. Esse mal estar foi acu-

mulando até que decidi procurar ajuda no 

meu centro de saúde.  

A médica designada pouco percebia do 

que lhe estava a contar e encaminhou-me 

para a psiquiatria do Hospital de Santa 

Maria para poder ser ajudado por especi-

alistas.  

Foram seis meses só em psiquiatria em 

que fui acompanhado unicamente atra-

vés de medicamentos. Nunca fui acompa-

nhado para me ser avaliado e diagnosti-

cado o stress de guerra. Limitaram-se a 

medicar-me e a enviar-me para casa de 

15 em 15 dias. 

Foi através da minha falecida mulher, que 

trabalhava perto da APOIAR, que me indi-

cou a Associação e foi na Associação que 

pegaram no meu caso. Foi na APOIAR 

que, através do protocolo da Rede Nacio-

nal de Apoio, comecei a ser realmente 

acompanhado em contexto de stress de 

guerra. Para além do acompanhamento 

psiquiátrico, comecei a ser acompanhado 

em psicologia, quer em terapias individu-

ais como terapias de grupo e até nos Gru-

pos de Ajuda Mútua, grupos independen-

tes de Ex-combatentes que se reúnem e 

se ajudam uns aos outros nos seus pro-

blemas.  

Foi também na APOIAR que o meu pro-

cesso de reconhecimento como Deficien-

te das Forças Armadas foi para a frente. 

O que não me foi feito no Hospital foi feito 

na Associação. A minha avaliação foi fi-

nalmente feita e enviada para o Ministé-

rio da Defesa, em 2009.  

Foram necessários 8 anos para finalmen-

te chegar a um ponto em que me foi reco-

nhecida esta doença como incapacitante, 

que me afectou a vida inteira. Durante 

esses 8 anos  a APOIAR nunca deixou de 

me ajudar, de me acompanhar e nunca 

me deixou desistir nem desistiu de mim. 

8 anos depois o meu processo ficou final-

mente concluído e foi-me reconhecida a 

doença. Tudo isto para mim foi extrema-

mente importante.  

Recomendo a todos os ex-militares que 

comecem a ter obstáculos no Serviço 

Nacional de Saúde no acompanhamento 

aos problemas de stress de guerra que se 

dirijam à APOIAR ou outras associações 

perto das suas residências. 

Quero deixar aqui o meu agradecimento 

público a todos na APOIAR que nunca 

desistiram de mim. Quero agradecer aos 

técnicos de saúde, psicólogos que me 

acompanharam, à clinica geral, à psiquia-

tria, aos serviços jurídicos e ao serviço 

social e até aos restantes funcionários e 

colaboradores da APOIAR que no dia-a-dia 

também nos acompanham e aos dirigen-

tes e associados, camaradas  ex-

combatentes que comigo estiveram nesta 

jornada difícil que é ser ex-combatente 

com stress de guerra. 

Sem a APOIAR se calhar não teria conse-

guido. 

Obrigado! 

Vasco Martins Bastos 

Associado nº 3859 

CORREIO DOS LEITORES 
Para que serve a APOIAR afinal? 

Do Associado Vasco Martins Bastos, recebemos esta missiva que aqui transcrevemos: 

Caro Humberto, 

Venho, em nome do CIEE e da equipa de 

organização do Curso sobre Política de 

Drogas em Portugal - que teve lugar entre 

21 e 30 de Junho passado - agradecer a 

vossa disponibilidade em terem aceite o 

nosso convite para fazer parte deste pro-

jecto. 

Esta 1ª edição - a primeira de muitas, é o 

nosso desejo - pode ser considerada um 

sucesso que se deveu primordialmente à 

qualidade profissional dos oradores con-

vidados. 

O feedback que recebemos dos nossos 

participantes deixa-nos muito orgulhosos. 

Não só se sentiram reconhecidos pelo 

calor geral com que foram recebidos em 

todas as instituições visitadas, como 

apontaram como um dos pontos mais 

positivos o carácter informal e aberto 

com que todos os especialistas convida-

dos falaram sobre as questões ligadas à 

toxicodependência e políticas a ela relati-

vas, assuntos delicados e por vezes con-

siderados tabu. Esta abertura em debater 

temas sensíveis mas fundamentais para 

o desenvolvimento saudável de uma soci-

edade é talvez a característica diferencia-

dora que nos distingue doutros progra-

mas semelhantes, e que, de acordo com 

o que tem sido a nossa experiência, é o 

nosso maior valor. 

Por tudo isto, queremos agradecer-vos o 

empenho e simpatia com que nos rece-

beram e contribuíram para termos tão 

positivas reações dos participantes. 

Posso também partilhar que os professo-

res que participaram neste programa, 

animados pela abordagem humanista da 

nossa política, pensam desenvolver pro-

gramas nas suas comunidades inspira-

das no nosso sistema. 

Sem mais, estamos ao dispor para qual-

quer assunto ou projeto futuro que consi-

derem ser relevante. 

  

Mais uma vez, o nosso obrigado. 

  

Os melhores cumprimentos, 

 

Luísa Castro Caldas 

  

Da Directora Residente do CIEE Lisboa, Luísa Castro Caldas, recebemos este e-mail que aqui publicamos 

Agradecimento 
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Conheça as regras dos benefí-

cios adicionais de saúde no 

âmbito do complemento soli-

dário para idosos. 

 

Quem tem direito ao complemento solidá-

rio para idosos? 

O reconhecimento do direito ao comple-

mento solidário para idosos depende de o 

requerente satisfazer, cumulativamente, 

as seguintes condições: 

- Ter idade igual ou superior a 65 anos; 

- Residir em território nacional, pelo me-

nos, nos seis anos imediatamente anteri-

ores à data da apresentação do requeri-

mento da prestação; 

- Possuir recursos de montante inferior ao 

valor de referência do complemento fixa-

do em 4.909 euros/ano. 

  

Quais são os benefícios adicionais de 

saúde? 

Participação financeira em 50% da parce-

la do preço dos medicamentos não com-

participada pelo Estado; 

Participação financeira em 75% da despe-

sa na aquisição de óculos e lentes até ao 

limite de 100 euros, por cada período de 

dois anos; 

Participação financeira em 75% da despe-

sa na aquisição e reparação de próteses 

dentárias removíveis até ao limite de 250 

euros, por cada período de três anos. 

Estes benefícios, a efetuar por reembolso, 

incidem apenas sobre a parcela não com-

participada ou reembolsada. 

O que fazer para usufruir da participação 

financeira do Estado? 

Os idosos devem apresentar no centro de 

saúde onde estão inscritos, pessoalmen-

te ou por representante portador 

de identificação do utente, documento 

válido comprovativo da situação de bene-

ficiário do complemento solidário para 

idosos, emitido pelo Instituto da Seguran-

ça Social, IP. O documento deve ser apre-

sentado apenas na primeira vez em que o 

beneficiário do complemento solidário 

pretenda usufruir dos benefícios adicio-

nais de saúde. 

 

Quais são as obrigações dos beneficiá-

rios? 

Os beneficiários devem apresentar, no 

centro de saúde onde estão inscritos, os 

seguintes documentos: 

Cópia da receita médica e da respetiva 

fatura; 

As faturas discriminadas comprovativas 

da despesa e respetiva quitação; 

Os documentos de prescrição de óculos e 

lentes oculares. 

  

Para efeitos de reembolso, os documen-

tos comprovativos da despesa efetuada 

devem ser entregues no prazo de 180 

dias contados a partir da data da emissão 

do recibo. 

 

Como se processa a participação finan-

ceira? 

Recebe os benefícios adicionais de saúde 

junto com o complemento solidário para 

idosos. O cheque-dentista recebe na con-

sulta do seu médico de família. 

Compete ao diretor do centro de saúde, 

ou a quem por este for designa-

do, verificar a conformidade dos docu-

mentos comprovativos da despesa, bem 

como conferir que a despesa a reembol-

sar se circunscreve aos medicamentos 

comparticipados pelo Estado e verificar o 

cumprimento dos prazos estabelecidos. 

Quando os documentos comprovativos da 

despesa não estejam em conformidade, o 

beneficiário do complemento solidário é 

informado, através de ofício, desta deci-

são. O beneficiário pode, no entanto, re-

clamar nos termos da lei geral. 

 

LEGISLAÇÃO 

 

Decreto-Lei n.º 13/2013, DR n.º 18, Série 

I de 2013-01-25 – Altera os regimes jurí-

dicos de proteção social no desemprego, 

morte, dependência, rendimento social 

de inserção, complemento solidário para 

idosos e complemento por cônjuge a car-

go, do sistema de segurança social 

 

Portaria n.º 833/2007, DR n.º 149, Série 

I de 2007-08-03 – Regula o procedimen-

to do pagamento das participações finan-

ceiras dos benefícios adicionais criados 

pelo Decreto-Lei n.º 252/2007, de 5 de 

julho, que cria um regime de benefícios 

adicionais de saúde para os beneficiários 

do complemento solidário instituído pelo 

Decreto-Lei n.º 232/2005, de 29 de de-

zembro. 

 

Decreto-Lei n.º 252/2007, DR n.º 128, 

Série I de 2007-07-05 – Cria um regime 

de benefícios adicionais de saúde para os 

beneficiários do complemento solidário 

instituído pelo Decreto-Lei n.º 232/2005, 

de 29 de Dezembro 

Decreto-Lei n.º 232/2005, D.R. n.º 249 

Série I-A de 2005-12-29 – Cria o comple-

mento solidário para idosos. 

 

 

SNS - Informação sobre comparticipações 

DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 
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[Os nomes e anos em parêntesis referem-se 
às referências bibliográficas que servem 
de base a este capítulo.] 

 

Estudos sobre o stress traumático têm 
demonstrado que indivíduos que es-
tão em contacto íntimo e frequente 
com vítimas de trauma podem come-
çar a experienciar sintomas semelhan-
tes (Figley, 1998; McCann & Pearlman, 
1990; Pearlman & Saakvitne, 1995). 

 

A ideia de que as pessoas que se relacio-
nam com um sobrevivente de um trauma 
podem desenvolver sintomas semelhan-
tes surgiu pela primeira vez na literatura 
com o artigo cla ssico de Sarah Haley 
(1974, citado por Matsakis, 1996), em 
que a autora descreve como ficou pertur-
bada com o seu trabalho com os vetera-
nos de guerra traumatizados. Com efeito, 
com a introduça o do diagno stico de PTSD 
no manual de Diagnostic Statistical Men-
tal, em 1980, surge igualmente a consci-
e ncia de que os efeitos do stress trauma -
tico podem ser transmitidos a s pessoas 
que na o estiveram directamente expostas 
a uma situaça o trauma tica. (Catherall, 
2004, citado por Matsakis, 1996). A trau-
matizaça o indirecta tem sido estudada 
essencialmente em esposas e filhos de 

veteranos de guerra (Rosenheck & Na-
than, 1985; Solomon et al., 1992; Arzi, 

Solomon & Dekel, 2000), co njuges e fi-
lhos de sobreviventes do Holocausto 
(Sorscher & Cohen, 1997; Rowland-Klein 
& Dunlop, 1997; Baranowsky, Young, 
Douglas, Keeler & Mccarrey, 1998; Yehu-
da et al., 2001; Daud et al., 2005), equipas 
de emerge ncia (Ordi, Tobal, Vindel & 
Iruarrizaga, 2004) e terapeutas de indiví -
duos traumatizados (McCann & Pearl-
man, 1990). Ao longo dos anos tem sido 
descrita uma grande variedade de sinto-
mas nestas populaço es, como tristeza, 
depressa o, ansiedade, horror, medo, zan-
ga, vergonha, pensamentos e imagens 
intrusivas, pesadelos, evitamento e em-
botamento afectivo, mudanças nos es-
quemas cognitivos, problemas sociais, 
abuso de substa ncias e problemas relaci-
onais (Valent, 2002). 

Este feno meno tem sido descrito na lite-
ratura com recurso a va rios conceitos 
como: Vitimizaça o Secunda ria (Figley, 
1982, citado por Figley, 1995b), Sobrevi-
vente Secunda rio (Remer & Elliott, 1988, 
citado por Figley, 1995b), Burnout 
(Kahill, 1988), Traumatizaça o Vicariante 
(McCann & Pearlman, 1990; Pearlman & 
Saakvitne, 1995), Stress Trauma tico Se-
cunda rio, e mais recentemente Fadiga de 
Compaixa o (Figley, 1998). Embora exista 

alguma confusa o na conceptualizaça o de 
Traumatizaça o Vicariante e Stress Trau-
ma tico Secunda rio, alguns autores (Baird 
& Kracen, 2006; Deighton, Gurris & 
Traue, 2007) defendem que estes dois 
constructos representam feno menos 
diferentes. A Traumatizaça o Vicariante 
resulta da exposiça o e do envolvimento 
empa tico dos terapeutas com as histo rias 
trauma ticas dos seus clientes, reflectindo
-se em mudanças cognitivas, afectivas e 
relacionais. De acordo com a premissa 
ba sica da teoria construtivista do auto-
desenvolvimento da traumatizaça o vica-
riante (McCann & Pearlman, 1990; Pearl-
man & Saakvitne, 1995), os indiví duos 
te m esquemas cognitivos (pressupostos, 
crenças e emoço es) que fundamentam as 
suas interacço es com outras pessoas e 
que determinam o significado atribuí do 
aos acontecimentos.  

Assim, a exposiça o a s histo rias trauma ti-
cas dos clientes, que se associa a ouvir a 
descriça o de imagens e a descriça o das 
sequelas dessa vive ncia, provoca mudan-
ças no terapeuta ao ní vel dos esquemas 
cognitivos, com impacto na alteraça o da 
visa o sobre si pro prio, sobre os outros e 
sobre o mundo (nas a reas da segurança, 
confiança, estima, intimidade e controle), 
verificando-se ainda uma diminuiça o na 
motivaça o, na efica cia e na empatia. Es-

O conceito de Traumatização 
Secundária 

STRESS DE GUERRA SECUNDÁRIO - O estudo desenvolvido pela psicóloga clínica na APOIAR,  

Susana Oliveira, deu origem a uma tese de mestrado que se debruça sobre os efeitos do stress 

de guerra nas esposas e filhos destes ex-militares. Publicamos aqui um excerto do seu trabalho 

de forma a ajudar o público a compreender melhor este fenómeno.  

Por: Susana Oliveira (*) 
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tes efeitos sa o cumulativos e permanen-
tes, com impacto na vida profissional e 
pessoal do terapeuta (Pearlman & 
Saakvitne, 1995).  

Podem surgir ainda imagens intrusivas e 
outros sintomas de PTSD no terapeuta, 
na seque ncia da histo ria trauma tica ex-
posta pelo cliente (Jenkins & Baird, 
2002). Neste contexto, McCann e Pearl-
man (1990) referem que a adaptaça o ao 
trauma e  uma interacça o complexa entre 
as caracterí sticas do acontecimento e o 
indiví duo, com os seus recursos, identi-
dade, esquemas cognitivos e auto-
capacidade. O Stress Trauma tico Secun-
da rio, refere-se a  experie ncia de tensa o e 
distress directamente relacionada com as 
exige ncias de viver e cuidar de algue m 
que apresenta sintomas de PTSD (Figley, 
1998). O indiví duo que interage ou que 
tem uma ligaça o emocional com a ví tima 
de trauma pode assim experienciar sinto-

mas semelhantes, mesmo que a experie n-
cia trauma tica na o seja verbalizada, pois 
esta  exposto a s reacço es emocionais e 
fí sicas do traumatizado. Trata-se portan-
to de stress cro nico, resultado da exposi-
ça o do indiví duo a experie ncias trauma ti-
cas dos outros. A este respeito, Figley 
(1998) acrescenta que o Stress Trauma ti-
co Secunda rio, tambe m pode associar-se 
a sentimentos de empatia com as experi-
e ncias trauma ticas do ente querido. 
McCann & Pearlman (1990) e Pearlman 
& Saakvitne (1995), que se focaram nos 
profissionais de ajuda, centraram-se na 
definiça o do conceito teo rico 
(traumatizaça o vicariante como um pro-
cesso de mudança na auto-percepça o e 
no sistema de crenças do indiví duo), re-
correndo a  Teoria Construtivista do Auto
-desenvolvimento, e defenderam que a 
Traumatizaça o Vicariante resulta da ex-
posiça o acumulada aos pacientes trauma-
tizados. Por sua vez, Figley (1995, citado 
por Jenkins & Baird, 2002), que identifi-
cou inicialmente o trauma secunda rio em 
sobreviventes de assalto sexual e em fa-
miliares de ex-combatentes, focou-se na 
observaça o de sintomatologia de PTSD e 
no seu desenvolvimento, afirmando que 
bastava apenas uma exposiça o severa ao 
trauma da ví tima (e.g reacço es emocio-
nais e fí sicas) para ocorrerem sintomas.  

Concretizando, como referem Jenkins e 
Baird (2002), ambos os constructos, a 
Traumatizaça o Vicariante e o Stress trau-
ma tico secunda rio, implicam um contacto 
com um indiví duo traumatizado e relaci-
onam-se com sintomatologia de PTSD 

mas diferem em quatro dimenso es: no 
foco da abordagem (teoria vs. sintomato-
logia); na natureza dos sintomas 
(mudanças cognitivas vs. reacço es obser-
va veis); na populaça o alvo de estudo 
(profissionais de ajuda vs. familiares de 
ex-combatentes com PTSD); e na quanti-
dade de exposiça o ao trauma das ví timas 
(exposiça o acumulada vs. uma exposi-
ça o).  

Outro termo que podemos encontrar na 
literatura e que pode gerar alguma confu-
sa o na compreensa o do Stress trauma tico 
secunda rio e  o termo Burnout. Habitual-
mente utilizado na literatura da a rea da 
psicologia do trabalho e das organiza-
ço es, e mais concretamente em trabalhos 
sobre o impacto do stress profissional 
cro nico na sau de e bem-estar dos traba-
lhadores, o conceito de burnout e  generi-
camente definido como um sí ndroma 
tridimensional de exausta o emocional, 

desconexa o com os outros (desper-
sonalizaça o) e falta de realizaça o pessoal 
com a sua actividade profissional 
(Maslach & Leiter, 2000).  

Este conceito tem igualmente sido utiliza-
do para descrever sintomas em terapeu-
tas que trabalham com indiví duos trau-
matizados, mas para ale m de ser mais 
geral que os dois anteriores na o e  especí -
fico do trabalho com pessoas traumatiza-
das (Deighton et al., 2007). Neste contex-
to Figley (1998), recorre ao termo de 
Burnout para explicar o significado de 
alguns dos sintomas de STSD. Segundo 
Figley (1998) a famí lia de um indiví duo 
traumatizado e  vulnera vel ao desenvolvi-
mento de Stress Trauma tico Secunda rio 
(Stress de Compaixa o) e de Perturbaça o 
de Stress Trauma tico Secunda rio- STSD
(Fadiga de Compaixa o). O autor começou 
a abordar a traumatizaça o indirecta mais 
detalhadamente e oferece-nos quatro 
explicaço es possí veis sobre o modo como 
os membros da famí lia do indiví duo trau-
matizado podem vir a desenvolver sinto-
mas semelhantes aos de PTSD. Segundo o 
autor, uma das explicaço es refere-se aos 
efeitos simulta neos, atrave s dos quais 
todos os membros da famí lia sa o afecta-
dos por um mesmo evento trauma tico 
(e.g. vivenciarem todos uma cata strofe 
natural ou perder um membro da famí lia 
num ince ndio ou num acidente de via-
ça o). Uma segunda explicaça o diz respei-
to aos efeitos vicariantes, que surgem 
quando a famí lia tem conhecimento de 
que um membro, que na o esta  em contac-
to com a famí lia, vivenciou um trauma 

“ O INDIVI DUO QUE INTERAGE OU QUE TEM UMA LIGAÇA O EMO-
CIONAL COM A VI TIMA DE TRAUMA PODE ASSIM EXPERIENCIAR 
SINTOMAS SEMELHANTES, MESMO QUE A EXPERIE NCIA TRAUMA -
TICA NA O SEJA VERBALIZADA, POIS ESTA  EXPOSTO A S REACÇO ES 
EMOCIONAIS E FI SICAS DO TRAUMATIZADO.  

(e.g. saber que o filho mais velho mor-
reu no atentado terrorista do 11 de 
Setembro). A terceira explicaça o relaci-
ona-se com o trauma intra-familiar, em 
que va rios membros da famí lia sa o 
traumatizados por um mesmo aconteci-
mento ocorrido dentro do sistema fami-
liar (e.g. incesto, abuso, viole ncia do-
me stica). E por fim, a quarta explicaça o 
refere-se a  traumatizaça o secunda ria, 
que surge quando o stress trauma tico 
afecta membros da famí lia por estarem 
em contacto com um doente que sofre 
de PTSD.  

A explicaça o que tem sido mais consi-
derada na literatura, sobre a presença 
de sintomatologia de stress trauma tico 
nas esposas dos veteranos de guerra e 
nos seus filhos, e  a de traumatizaça o 
secunda ria, descrita por Figley (1998) e 
Rosenheck & Nathan (1985). STSD e  a 
sigla em ingle s para denominar Secon-
dary Traumatic Stress Disorder. 

Atrave s da revisa o da literatura con-
frontamo-nos com a ause ncia de um 
modelo teo rico explicativo, suportado 
empiricamente, sobre a evide ncia de 
STSD nos familiares ou indiví duos í nti-
mos de ví timas de trauma. Embora o 
Stress Secunda rio e o trauma sejam 
amplamente reconhecidos pela Trau-
matologia, os esforços para conceptua-
liza -los so  se tem verificado muito re-
centemente. Muita da literatura sobre a 
traumatizaça o secunda ria faz uma bre-
ve mença o ao conceito, citando apenas 
descriço es clí nicas da presença de STSD 
(Figley, 1983, 1989, citado por Figley, 
1998; McCann & Pearlman, 1990; Nel-
son & Wright, 1996). Dada a parca con-
ceptualizaça o especifica e sustentada 
sobre a traumatizaça o secunda ria, e 
tendo como objectivo de investigaça o 
no presente trabalho o estudo do im-
pacto da PTSD sobre a famí lia, opta mos 
por recorrer ao contributo que os mo-
delos de stress e crise familiar podem 
dar para a compreensa o deste feno me-
no, antes de nos debruçarmos sobre a 
ana lise crí tica dos modelos de trans-
missa o do trauma. 

 

*Psicóloga Clínica.  

 

Este texto reproduz o artigo denominado “O 

conceito de Traumatização Secundária” retira-

do do Capítulo II – Impacto da PTSD do Ex-

Combatente na Família: STSD:  Traumas da 

Guerra, pp 38 a 43, incluído na tese de Mestra-

do em Psicologia intitulada “Traumatização 

Secundária das Famílias dos Ex-Combatentes 

da Guerra Colonial com PTSD” apresentada á 

Faculdade  de Psicologia e Ciências da Educa-

ção da Universidade de Lisboa   
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RECORTA, PREENCHE E ENVIA, FAZ-TE SÓCIO DA APOIAR 

N
O

M
E

:__________________________________________________________________________________ 

 M
O

R
A

D
A

:________________________________________________________________________________ 

 C
Ó

D
. P

O
S

T
A

L: _______________
--__________ LO

C
A

LID
A

D
E

: ____________________________________
 

 T
E

LE
F

O
N

E
: ___________________________________T

E
LE

M
Ó

V
E

L: _______________________________
 

 E
-M

A
IL: ______________________________________________F

ILH
O

 D
E

: __________________________ 

 E
 D

E
:___________________________________ 

 E
S

T
A

D
O

 C
IV

IL: _____________ N
A

T
U

R
A

LID
A

D
E

: _____________________  

 F
R

E
G

U
E

S
IA

__________________________________: C
O

N
C

E
LH

O
:________________________________  

 D
IS

T
R

IT
O

: 
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
 

D
A

T
A

 
D

E
 

N
A

S
C

IM
E

N
T

O
: 

_
_

_
_

/_
_

_
_

 
/_

_
_

_  
     B

.I./C
.C

: 
_

_
_

__
__

__
__

__
__

__
___

__
__

_
 

 
E

M
IT

ID
O

 
_

__
_

/___
_

 
/_

__
_

 
 

A
R

Q
U

IV
O

:_
__

__
__

__
__    

      N
IF

: _________________ C
. U

T
E

N
T

E
 M

S
: _____________________  C

. U
T

E
N

T
E

 A
D

M
: ________________

 

 P
R

O
F

I
S

S
Ã

O
:

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

 
 S

IT
U

A
Ç

Ã
O

 A
T

U
A

L:________________________ H
A

B
ILIT

A
Ç

Õ
E

S
 LIT

E
R

Á
R

IA
S

_________________________
 

 H
A

B
ILIT

A
Ç

Õ
E

S
 P

R
O

F
IS

S
IO

N
A

IS
: _____________________________________________________________

 

 C
O

M
B

A
T

E
N

T
E

 E
M

: ________________________ D
E

 ______/______ /______  A
 ______/______ /______  

 P
O

S
T

O
:  _______________________ E

S
P

E
C

IA
LID

A
D

E
: _____________________________________ 

F
E

R
ID

O
?  S

IM
 ______ N

Ã
O

______ 

 Q
U

O
T

A
 M

ÍN
IM

A
 A

N
U

A
L: 30€

 -  P
R

E
T

E
N

D
O

 P
A

G
A

R
: _________€

  

 S
Ó

C
IO

S
 P

R
O

P
O

N
E

N
T

E
S

  
 

LIS
B

O
A

, ______ D
E

 ______________ D
E

 20______ 

 N
º________ N

O
M

E
__________________ 

 
          A

S
S

IN
A

T
U

R
A

 S
Ó

C
IO

 P
R

O
P

O
S

T
O

 

  N
º________ N

O
M

E
__________________         

__________________________________ 

  D
E

S
P

A
C

H
O

 D
A

 D
IR

E
Ç

Ã
O

                                                   A
U

T
O

R
IZ

A
D

O
 E

M
 ____/____ /____  

 

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
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 d
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S
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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 informar 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 associa-

do e utente, deverá pagar as suas quotas anuais, no prazo de um 

ano, a contar da sua data de inscrição, caso contrário a sua inscri-

ção será suspensa e posteriormente eliminada. Seja solidário, aju-

de-nos a ajudar.  

Pague as suas quotas. 

CONVOCATÓRIA 

ASSEMBLEIA GERAL  

ORDINÁRIA 

SÁBADO, 18 DE NOVEMBRO, ÀS 14:00  

Orçamento e Programa de Ação  
De acordo com as competências de que fui investido nos termos do Artigo 29º, nº 2, 

alínea c), dos Estatutos da APOIAR – Associação de Apoio aos Ex-Combatentes Vítimas 
do Stress de Guerra, convocam-se todos os associados para Assembleia Geral Ordinária, 
a realizar no dia 18 de Novembro de 2017, Sábado, às 14H00, na sede da APOIAR, na 
Rua C, Lote 10, Loja 1.10, Piso 1 1070-023, Bairro da Liberdade, em Lisboa com a se-

guinte ordem de trabalhos:  

 

 1 - Apreciação e votação do Orçamento e Programa de Ação para  

      o Exercício de 2018; 

 2  - Informações e assuntos diversos.  

 

Nos termos dos art.º 31, nº 1, dos Estatutos da APOIAR, a Assembleia Geral reunirá à hora marcada na con-
vocatória se estiverem presentes ou representados mais de metade dos associados com direito a voto, ou trinta 
minutos mais tarde com qualquer número de presentes. Antes do período da ordem do dia será lida e posta à 
votação a acta da Assembleia Geral anterior.  

NOTA: De acordo com o art.º 26º, nº 1, dos Estatutos da APOIAR, podem votar na Assembleia Geral todos os 
associados admitidos há pelo menos um ano e que tenham as quotas em dia à data da realização desta Assem-
bleia 

O Presidente da Mesa da 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  

10h00 às 17h00 

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 sono pode ficar  
definitivamente escangalhado” 

(…)  

Trabalhar oito horas, dormir oito ho-
ras, deixar oito horas para o lazer. Co-
mo é que se chegou a este ciclo? Conti-
nua a fazer sentido? 

O sistema do tre s vezes oito foi criado 
pelos metalu rgicos americanos, que dis-
seram que precisavam de oito horas para 
dormir. Na Idade Me dia trabalhava-se de 
sol a sol, e quando vem a Revoluça o In-
dustrial deixa-se de trabalhar de sol a sol, 
mas continua-se a trabalhar muito. Por 
isso vem a histo ria das oito horas: oito 
horas para dormir, oito horas para traba-
lhar e oito horas para fazer o que se quer. 
Agora estamos com ha bitos do tempo da 
agricultura: sempre disponí veis para tra-
balhar, so  que em constante stress, um 
agricultor na o estava em constante stress. 
Criou-se a ideia de que uma pessoa tem 
de estar sempre disponí vel, sempre on, 
sempre online, sempre activa, e, se na o 
esta , sente culpa. (…) 

 

Mas há um ideal de sono. Mitificou-se o 
acto de dormir? 

Sim, ha  a miragem do bom sono. E associ-
ada a muitas convicço es erradas. 

Por exemplo? 

Achar que te m de dormir oito horas. Na o 
e  verdade. Ha  pessoas que precisam de 
dormir mais e outras menos. E  uma me -
dia. E na o precisamos de dormir todos os 
dias oito horas, outra convicça o erradí ssi-
ma. Ouvimos muitas vezes: “Se na o dur-
mo oito horas, na o fico bem.” Quer dizer... 
somos seres feitos para viver e sobrevi-
ver na natureza e, se acontecer qualquer 
coisa — a natureza e  improva vel —, te-
mos de estar acordados. O nosso corpo 
esta  feito para isso, e  adapta vel. (…) 
 

Portanto, cada um dorme aquilo de que 
precisa, e a maior parte das pessoas pre-
cisa de sete ou oito horas, outras de nove 
e outras de um bocadinho menos.  E o 

sono varia de noite para noite. Na o temos 
todas as noites um sono igual, nem os 
nossos dias sa o todos iguais. Outra cren-
ça errada e  a de que temos de dormir 
tudo seguido. O homem paleolí tico tinha 
de estar sempre alerta, vivia nas cavernas 
e tinha de dormir como os gatos ou os 
ca es, acordava va rias vezes, porque, se 
na o acordasse, era morto ou comido. Um 
bebe  rece m-nascido ainda tem o chama-
do "sono polifa sico". So  passa mos a ter 
um sono bifa sico quando nos torna mos 
agricultores. Com a agricultura era possí -
vel ter um sono que existia a  noite e no 
perí odo da sesta. Com a dita Revoluça o 
Industrial e com a iluminaça o das ruas, 
passa mos a ter um sono monofa sico. Isto 
e  muito recente, se culo XVIII, XIX. 

(…) 

Falta respeito pela máquina? 

Falta e fazemos-lhe viole ncias grandes. 
Temos de ouvir o corpo. Ha  sempre a 
convicça o de que e  preciso dormir pouco. 
As coisas que ouvimos sobre crianças sa o 
de po r os cabelos em pe . Ultrapassam as 
coordenadas do que se chama "o bom 
senso". E os riscos sa o enormes, para o 
resto da vida. O sono e  uma funça o que 
pode ficar definitivamente escangalhada.  

Na maior parte dos casos tem arranjo, 
mas pode ficar para sempre a funcionar 
pior. Depois de amanha , vou fazer uma 
confere ncia sobre o sono das figuras pu -
blicas e a grande mensagem e  que os 
grandes ge nios dos u ltimos se culos dor-
miam muito. Em todas as a reas de traba-
lho. As pessoas na o te m essa noça o. O 
Ronaldo dorme dez horas. Na o sa o pesso-
as com baixo sucesso nas suas carreiras.  

(…) 

 

Por: Isabel Lucas e PÚBLICO: Pode ler o resto em:  

https://www.publico.pt/2017/08/17/

sociedade/noticia/o-sono-pode-ficar-

definitivamente-escangalhado-1782531 

SONO - Teresa Paiva é uma neurologista portuguesa e a mais 

conceituada especialista do sono em Portugal. Ter sido refém 

num assalto a um banco em 2008 provocou-lhe transtorno de 

stress pós traumático que lhe tirou o sono desde então. Ficam 

aqui alguns excertos da entrevista que deu ao jornal Público e 

que nos ensina que o sono é muito mais importante do que é 

dado a crer. 

mailto:antigos.combatentes@defesa.pt
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O JORNAL DO STRESS DE GUERRA 
 

Mantenha o seu cérebro em forma com uma série de puzzles men-

tais e outros exercícios divertidos para o fazer pensar e manter o 

cérebro activo. (Retirados de vário sites. Procure na internet por 

“Exercícios mentais”.) 

1 - Qual é o número onde o carro está estacionado? 

A) - 87  B) - 90 C) - 89 D) - 96 

3 - Se dobrar pelo picotado com que figura fica? 

2 - Quantos quadrados há na imagem acima? 

A) - 18  B) - 23 C) - 28 D) - 40 

4 - Qual é a resposta? 

 

 

A) - 0  B) - 1 C) - 10 D) - 11 
A)      B)        C)  D) 

1 - A) 87. Se virar a imagem irá perceber; 2 - D) 40: Não se esqueça de contar TODAS as ocorrências da forma quadrado; 3 - C) A forma é plana. 
Experimente desenha -la num papel e recorte. Ira  comprovar. 4 -B) Antes da última soma há uma multiplicação por zero. 0+1 dá 1. 

SOLUÇÕES 

A Neuróbica é forma de exercí-

cio cerebral que tem como 

principal objetivo manter o cé-

rebro ágil e saudável.  

 
A Neuro bica surgiu nos EUA, criada 
pelo neurocientista americano Larry 
Katz e, como se trata do ce rebro, tem 
como princí pio a velha ma xima use-o 
ou perca-o. E  que quanto mais ativas, 

as diferentes a reas do ce rebro e suas 
conexo es ficam mais fortes e sauda veis.  
Assim como os exercí cios fí sicos ajudam 
a manter sua forma fí sica, a Neuro bica 
pode ajudar a melhorar sua capacidade 
cerebral.  
O desafio da Neuro bica e  fazer tudo aqui-
lo que contraria as rotinas, obrigando o 
ce rebro a um trabalho adicional. Leve o 
seu ce rebro ao gina sio e faca estes exercí -
cios mentais regularmente e veja por si 
os resultados. Destacamos aqui alguns 
que pode fazer no dia-a-dia:  
 
- Use o relo gio de pulso no braço direito. 
- Ande pela casa de tra s para frente. 

- Vista-se de olhos fechados. 
- Estimule o paladar, coma coisas diferen-
tes. 
Veja as horas num espelho. 
-Escreva ou escove os dentes utilizando a 
ma o esquerda (se for destro). 
-Recorrendo a um diciona rio, aprenda 
uma palavra nova todos os dias e tente 
introduzi-la (adequadamente!) nas con-
versas que tiver. 
-Experimente jogar a qualquer coisa que 
nunca tenha tentado antes. 
 
Saiba mais em:  

http://www.vladman.net/neurobica.php 

http://www.neurofitness.info/ 

NEURÓBICA? 



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

VÁ COM  
A SUA FAMÍLIA 

EXPOSIÇÃO 

OS VIKINGS CHEGARAM  

AO MUSEU DE MARINHA 

De 18 de Abril a 12 de Outubro o Museu 

de Marinha apresenta ao público, pela 

primeira vez em PORTUGAL, a mais com-

pleta exposição dedicada aos Vikings | 

Guerreiros do Mar.   

Há mais de mil anos, povos vindos do Nor-

te chegaram às margens de uma Europa 

que não estava preparada para os rece-

ber.  A capacidade de se deslocarem em 

rápidos e versáteis navios e a violência 

inesperada dos seus ataques constituíam 

as principais características destes 

“guerreiros do mar”. 

Também nos territórios que mais tarde 

viriam a ser Portugal, a presença destes 

“homens do norte” foi uma constante ao 

longo de mais de 300 anos, entre os sécu-

los IX e XI. Quer na região do Condado Por-

tucalense, quer nos territórios islâmicos 

mais a sul no Al-Andaluz, como Lisboa e 

Alcácer do Sal, as incursões vikings deixa-

ram uma marca indelével naquelas socie-

dades, bem presente no início da nacionali-

dade. 

Composta por mais de 600 peças originais 

provenientes do Museu Nacional da Dina-

marca, esta exposição apresenta-nos os 

mais variados aspetos relacionados com a 

história e cultura deste fascinante povo 

que ficou conhecido como um dos mais 

temidos de toda a História.  

HORÁRIO DA EXPOSIÇÃO  

Segundas a domingos 10h00 | 18h00, 

todos os dias, excepto dia 1 de Maio  

 

MUSEU DA MARINHA:  

Praça do Império - Belém 1400-206 Lisboa 

GPS - 38.697473, -9.208039 

Autocarros  714, 727, 28, 729, 751 e 201 

(carris) Elétrico 15 Comboios Estação de 

Belém Estação Fluvial Estação fluvial de 

Belém (Transtejo)  

Info de http://ccm.marinha.pt/ 

21 e 22 de Outubro 

213 808 000 

21 e 22 de OUTUBRO 
Preço: 59,90€ por pessoa. Inclui Autocarro GT, pensão 

completa em Hotel, visitas mencionadas no programa, seguro 

e assistente de viagem. (Com demonstração comercial.) Mais 

informações sobre inscrição, lugares e horários, na 

Associação. 

Inscrições até dia 14 de Outubro, pagamentos até dia 20 de Outubro. 

INSCREVA-SE JÁ 

O mais belo passeio de comboio de Portugal 


