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ACTIVIDADES  

APOIAR 2018 
Colóquio Saúde Alimentar 

Dia 26 de Março    » P. 12 

Aniversário APOIAR 

Dia 18 de Abril    » P. 12 

Rastreio Glicose e Diabetes 

Dia 26 de Abril    »P. 11 

Caminhadas Monsanto 

Informe-se na secretaria 
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Quase 15 anos depois de ter sido criado, o 

Complemente Especial de Pensão, para mui-

tos conhecido como o Subsídio do Portas, foi 

alvo de uma petição levada à discussão no 

Parlamento, para que seja revogado e subs-

tituído por uma antecipação da idade da 

reforma. 
» P. 6 

ASSEMBLEIA GERAL - 17 de Março, Sábado às 14:00 

Nova política  
de recolha de dados 

pessoais da APOIAR  
    » P. 4 

 

Passeio ao Porto. Ins-

creva-se já:  

    »P. 2 

Desabafo de um filho 
de ex- combatente  

    » P. 5 

 

Já se prepara o 10 de 
Junho  

    » P. 11 

Consignação do IRS à APOIAR. Ajude-nos a ajudar. » P.2  
Preencha os seus impostos e ajude  a associação sem custos. Saiba mais neste jornal. 
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Consignação 
do IRS à 
APOIAR 
Ajudar a APOIAR quando en-
trega a sua declaração seus 
impostos é fácil e sem custos. 
Este ano, antes de confirmar 
a entrega do seu IRS não se 
esqueça: No quadro 11, na op-
ção “Instituições particulares 
de solidariedade social ou 
pessoas coletivas de utilidade 
pública”  Coloque o NIPC da 
APOIAR e o Estado consigna 
0,5% do que pagar à APOIAR 

503 288 004 

(Venha visitar a Torre dos Clérigos, a Famosa Zona Ribeirinha  

e muitos outros locais icónicos da Cidade Invicta. Jantar no fa-

moso Herança Magna. Visita ao Santuário do Sameiro) 

INSCRIÇÕES ATÉ DIA 13 DE ABRIL (Limitadas a 40 lugares. Inscreva-se já; Pagamentos até 
dia 20 de Abril. Facilidades de pagamento. INFORME-SE NA SECRETARIA 

Alterações  
na Entrega da IRS 
Está-se a aproximar o início da 
entrega do IRS. Tenha atenção a 
algumas alterações importan-
tes: 

- Prazo de entrega para todos os con-
tribuintes: 1 de Abril e 31 de Maio 

- Obrigatoriedade de entrega via in-
ternet. (Pedido de senhas feito nas 
lojas do cidadão ou site das finanças) 

- Reembolso feito em 25 dias. 

- Preenchimento automático para os 
rendimentos das categorias A 
(Trabalho por conta de outrem) e H 
(Pensões). 

- A declaração de casados quando é 
entregue fora do prazo, será obriga-
toriamente entregue em separado, 
não sendo permitida a entrega con-
junta. 

- Regressa a dedução específica por 
filho, anulada pelo O.E. de 2015. 

- Dedução de despesas com animais 
domésticos (As facturas terão de ter 
sido validadas no e-factura até ao dia 
15 de Fevereiro). 

- 35% (em vez dos anteriores 15%) de 
tributação nas receitas com aloja-
mento local (apenas AL) 

- Fim da sobretaxa 

(Informação actualizada no próximo 
número) 

ASSOCIATIVISMO// A APOIAR 
esteve mais uma vez presente 
na Bataria da Lage em Oeiras, 
para participar na reunião pre-
paratória da homenagem ao 
combatente nas  comemora-
ções do Dia de Portugal.  

// Por Redacção  
 

A  reunião decorreu na sede da As-

sociação de Comandos, no dia 20 de 

Fevereiro, e a representar a APOIAR, 

esteve o Vice-presidente da Direcção, 

José Pequeno.  

O Presidente da Comissão Executiva, 

Ten-General Carvalho dos Reis explicou 

como a cerimónia irá decorrer e os pre-

parativos a serem feitos.  

O local será como sempre em Belém, 

junto ao Monumento dos Combatentes 

do Forte do Bom Sucesso, no dia 10 de 

Junho.  

O Presidente da Comissão Executiva 

apelou a que todas as associações parti-

cipem e divulguem o evento por todos 

os ex-combatentes, de modo a poder 

manter esta homenagem que, mais do 

que tudo, deve servir para as novas ge-

rações perceberem o sacrifício dos ex-

combatentes. 

Ex-combatentes já se  

preparam para o 10 de Junho 
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Estatuto editorial 
O "APOIAR" é o jornal oficial da APOI-
AR—Associação de Apoio aos Ex-
combatentes Vítimas do Stress de 
Guerra e é distribuído aos seus associ-
ados e às entidades mais relevantes do 
país. Contudo, os seus leitores ultra-
passam largamente o número  de 
exemplares impressos pois o nosso 
jornal passa "de mão em mão", chegan-
do a todos os pontos do país e ao es-
trangeiro e está disponível na internet 
para todos os que o desejem  ler. 

É  ainda a única publicação nacional que 
se dedica quase inteiramente à proble-
mática do «Stress de Guerra». 

Preocupa-se principalmente em divul-
gar a problemática do stress pós trau-
mático em Portugal e dá prioridade à 
investigação e às reivindicações dos ex
-combatentes mas é também o princi-
pal veículo da divulgação das activida-
des da Associação. 

Destas actividades destacamos a reali-
zação de acampamentos, festas, con-
gressos, colóquios sobre a Guerra Co-
lonial e o Stress de Guerra, apoio médi-
co, psicológico e social e lutamos ainda 
pela Contagem do Tempo de Serviço 
Militar. 

Apelamos aos nossos associados e 
amigos um esforço no sentido de pro-
moverem o  "APOIAR"  e as Actividades 
da Associação. 
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// Por: Humberto Silva * 

A  petição à Assembleia da Repúbli-
ca pelos mais de 4.000 ex-combatentes 
que desejam que o complemento espe-
cial de pensão seja revogado em favor 
de uma antecipação da reforma é sinto-
ma de várias coisas. Uma delas, e mais 
positiva, é a de que ainda existem ex-
combatentes que se conseguem reunir 
por uma causa, pese embora a divisão 
que de uma forma mais ou menos efec-
tiva existe entre as várias associações. 

Outra questão de que esta petição é 
sintoma é uma que não é nova. O Com-
plemente especial de pensão nunca foi 

consensual entre os combatentes. Se 
muitos viram com bons olhos um di-
nheiro extra e algum reconhecimento 
pelos sacrifícios que fizeram no Ultra-
mar,  a maior parte sempre viu este 
complemento como uma “esmola” elei-
toralista ou um compromisso mal ama-
nhado pelo Ministério de Paulo Portas 
para compensar a contagem de tempo 
do serviço militar para efeitos de refor-
ma que nunca teve a devida aplicação 
da forma considerada ideal para os ex-
combatentes.  

A reivindicação para acabar com este 
complemento e trocá-lo por outra me-
dida ou mesmo usar o dinheiro que é 
gasto todos os anos e redistribui-lo 
noutras questões mais prioritárias para 
os ex-combatentes, existe quase desde 
que o complemento foi criado. 

No entanto parece que esta questão já 
vem tarde. A petição pretende especifi-
camente que este complemento seja 

EDITORIAL 
substituído por uma antecipação da 
idade da reforma com efeitos retroacti-
vos. Ora muitos ex-combatentes já es-
tão reformados pelo que esta acção não 
iria abranger todos e a sua retroactivi-
dade seria complicada. Esta complica-
ção traz-nos outra questão que o debate 
decorrente desta petição, que é aqui 
noticiada nas páginas centrais , serve 
como exemplo. 

São sempre as finanças a carregar com 
a culpa da inacção política. A crise dos 
últimos anos serviu como uma luva 
para os responsáveis políticas arranja-
rem sempre desculpas para não resol-
verem problemas que se arrastam há 
anos.  

Os ex-combatentes têm sido dos mais 
prejudicados pela falta de controlo or-
çamental dos sucessivos governos. Hoje 
em dia quem manda na execução orça-
mental é o Ministério das Finanças mas 
há 20 anos não havia um entrave tão 
interventivo e não foi por isso que as 
questões dos ex-combatentes foram 
verdadeiramente resolvidas. Infeliz-
mente a responsabilidade política pas-
sou a ter uma almofada muito grande e 
dificilmente se voltará a um tempo on-
de podíamos exigir com mais facilidade 
à classe que nos lidera. 

Hoje é fácil prometer e deixar essas 
promessas à mercê de uma autorização 
da Direcção Geral do Tesouro e Finan-
ças. 

*Editor Executivo do APOIAR 

 

  

 
Um sinal de vitalidade dos ex-
combatentes. Mesmo que a petição 
não tenha tido o melhor resultado, 
forçar uma  discussão na Assembleia 
da República não se consegue todos os 
dias. Nem que seja para lembrar ao 
parlamento que os ex-combatentes 
ainda cá estão e os seus problemas 
permanecem por resolver.  HS 

Desde a crise que qualquer iniciativa 
legislativa, ou até de simples manuten-
ção de património, como vimos nos re-
centes casos da ponte 25 de Abril e dos 
Carrilhões de Mafra, passou a ter o fan-
tasma da autorização da DGTF a assom-
brar a sua realização.  Já não somos 
governados por políticas mas sim pela 
tesouraria. HS 
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EM CONFORMIDADE COM  A LEGISLAÇÃO EUROPEIA DE 
PROTECÇÃO DE DADOS A APOIAR INFORMA OS SEUS ASSO-
CIADOS E UTENTES DO SEGUINTE: 

 

 A APOIAR - Associação de Apoio aos Ex-combatentes Vítimas 
do Stress de Guerra, é uma pessoa colectiva sem fins lucrati-
vos.  

A presente declaração destina-se ao tratamento de dados 
pessoais relativamente à cobrança de quotizações e aos con-
tactos dos associados ou membros relativamente às suas 
valências e actividades.  

A Associação APOIAR recolhe os dados dos seus associados e 
utentes ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE no âmbito das suas va-
lências e actividades, não cedendo esses dados a terceiros ou 
utilizando-os para outros fins que não aqueles estabelecidos 
pelos seus estatutos e protocolos.   

A presente declaração define o seguinte: 

 

1. A Finalidade do tratamento dos dados recolhidos 

 - A cobrança de quotizações e contactos com os associados 
ou membros no âmbito da actividade prevista nos seus esta-
tutos; 

- A utilização das valências da associação (Consultas; rastrei-
os;  Apoios social e jurídico); 

- A realização de actividades, registo e arquivo de actividades. 
(Assembleias gerais, sessões de esclarecimento, actividades 
lúdicas). 

 

2. A Categorias de titulares dos dados 

- Os associados ou membros; 

- Os utentes das valências; 

- Participantes e pessoas envolvidas nas actividades realiza-
das por esta Entidade (como organizador, co-organizador, 
colaborador, etc.). 

 

3. Categorias de dados pessoais 

Para a finalidade acima referida, esta  entidade pode recolher 
e tratar os seguintes dados pessoais: 

- Dados de identificação: nome, idade ou data de nascimento, 
naturalidade, sexo, língua usada, tipo e número de documento 
de identificação, número de contribuinte e de associado, mo-
rada, número de telefone e fax, endereço electrónico, profis-
são, habilitações literárias e fotografia; Caso o titular dos da-
dos seja menor ou interdito, os dados de identificação indica-
dos no número anterior abrangem o nome das pessoas sobre 
o qual exercem o poder paternal ou do tutor e as formas de 
contacto; 

- Situação familiar: estado civil, nome do cônjuge, nome das 
pessoas a cargo e formas de contacto, nome de menores so-

bre os quais exerce o poder paternal ou a tutela; 

- Outros dados: valor da quota, informações bancárias, cate-
goria e cargo exercido do associado ou membro. 

A recolha de algumas categorias de dados é obrigatória na 
realização da actividade, outras facultativa na base da deci-
são voluntária do titular de dados. Para mais esclarecimento 
de dúvidas, pode contactar a Associação. 

 

4. Destinatários dos dados 

São destinatários dos dados: 

- As entidades a quem os dados devam ser comunicados por 
força de disposição legal ou estatutária (Exemplo: Ministério 
da Defesa Nacional, Ministério do Trabalho, Solidariedade e 
Segurança Social); 

- As instituições bancárias para efeitos de pagamento das 
respectivas quotas; 

- As companhias de seguros com quem é celebrado o contra-
to de seguro. 

 

5. Direitos de titulares 

O associado e utente deve conhecer estes seus direitos e de-
veres ao tornar-se associado e utente da APOIAR, concor-
dando automaticamente com estas condições assim que se 
inscreve como associado ou usufrui das valências e activida-
des desta associação.  

Os titulares gozem, em conformidade com a lei, dos direitos 
de acesso e de rectificação dos seus dados.  

Para o exercício dos direitos, têm de apresentar, por escrito, o 
pedido ao responsável desta Entidade, e pagar uma taxa ra-
zoável se aplicável. 

Estas condições estão disponíveis na Associação e no sitio da 
internet da Associação. 

A Direcção da APOIAR 

Declaração de recolha de Dados Pessoais da entidade APOIAR - Associação de Apoio aos Ex-
combatentes, Vítimas de Stress de Guerra, relativos à cobrança de quotizações e aos contactos dos 
associados ou membros. 
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C omo começar algo que esta escon-
dido no mais profundo do nosso ser, 
algo que só quem já passou por isso é 
que consegue compreender, algo a 
quem não está a passar ou passou, cha-
mada doença silenciosa trazida pelos 
nossos pais, vindos de Ultramar, aonde 
foram massacrados torturados psicolo-
gicamente pela maldita guerra.  

Heróis silenciosos, que o governo por-
tuguês na altura soube mandá-los para 
essa maldita guerra, que nem 
era nossa, esses heróis que 
levaram para o Ultramar, que 
fizeram deles máquinas de 
guerra, frias calculistas, pron-
tas para matar ou ser mortos.  

Foram-lhes retirados os sen-
timentos, o amor, o carinho 
das mulheres deles, dos fi-
lhos, dos irmãos, dos amigos 
e dos pais. Homens com H 
muito grande, portugueses, 
que em certa parte se prontifi-
caram a dar a sua vida em 
prol da sua pátria amada, em 
nome de Portugal. Homens 
que merecem tudo o nosso carinho, 
amor, respeito pela coragem que tive-
ram e pela honra que foi para eles re-
presentar a sua pátria amada, seu país 
Portugal, suas raízes e tradições. 

Infelizmente quando a guerra acabou 
estes heróis, sim, heróis de verdade, 
homens com honra e dignidade (ex- 
dignidade), mandaram-nos a todos pa-
ra casa, sua pátria amada, para junto de 
uma civilização que não sabia o que era 
a guerra. Mandaram estes heróis para 
junto das suas mulheres e filhos, pais, 
irmãos e amigos. Homens que já se ti-
nham esquecido o que era viver entre 
pessoas, ditas normais, pessoas sem 
agressividade mortífera, ou seja, matar 
ou ser morto.  

Mandaram estes Heróis para um sitio 
onde havia paz e amor e conceito de 
família, onde, se as pessoas diziam 
“olha ai”, e não pegavam numa arma e 
matavam. Esqueceram assim como trei-
naram estes heróis a virem vivos para 
casa, para junto dos seus ou seja, serem 
soldados prontos para tudo e todos na 
guerra. Deveriam ter ajudado estes 
mesmos heróis de guerra a voltar a ser 
civis, pessoas ditas normais como eram 
antes de irem para essa maldita Guerra. 
Estes ditos senhores políticos que go-
vernavam o país na altura assim como 
gastaram rios de dinheiro a fazer destes 
grandes homens em maquinas de ma-
tar, podiam perfeitamente gastar mais 
algum e terem ajudado estes heróis a 
serem outra vez os tais ditos civis nor-
mais. 

Como assim não o fizeram acabamos 
por ter heróis transformados ao longo 
do tempo em seres humanos odiados 

por muitos, homens que invés de res-
peito amor e carinho passaram a ser 
considerados, para muitos, dejetos de 
uma sociedade que não soube tratar dos 
seus heróis. 

Sim, verdadeiros heróis homens que 
foram para a guerra sem pensar, dar as 
suas vidas pela sua pátria amada, ho-
mens que deixaram para trás famílias 
mulheres e filhos, homens que quando 
voltaram da guerra, invés de terem aju-

da da sua pátria amada foram simples-
mente largados à sua sorte, numa civili-
zação que também não estava pronta 
para lidar com ex-combatentes. 

E agora pergunto eu: como é que estes 
heróis passaram de anos no meio do 
mato a lutar, sim lutar, contra o dito 
“turra”, contra o medo, contra o cansa-
ço, contra a saudade, como é que possí-
vel estes heróis passarem isto tudo e de 
seguida passarem a ser outra vez pais, 
maridos, amigos de pessoas que nunca 
na vida passaram por uma guerra. Co-
mo seria possível estes grandes heróis 
voltarem a ser civis (normais) ou seja, 
rir, brincar, dormir em paz sem que 
suas cabeças não pensassem em guerra, 
medo, agonia. 

Acredito que muito não poderia ter 
sido feito, mas acredito que algo muito 
grande se poderia ter feito se a sua dita 
pátria amada não se tivesse esquecido 
destes grandes heróis que por ela mi-
lhares deram a vida e outros ainda vi-
vos deram muito mais.  

Um à parte: ainda hoje me lembro do 
meu pai ter ido à assembleia e durante 
a discussão uma deputada ter dito em 
relação a ajudar os Ex-combatentes: “os 

senhores fazem ideia quanto iria custar 
esse programa ao estado?”. Acredito 
que esta senhora não é filha de um he-
rói de guerra senão não diria isso.  

Mas voltando atrás, o certo é que estes 
heróis de guerra, com o passar do tem-
po, sem ajuda de ninguém a não ser das 
heroínas suas esposas, que tiveram uma 
coragem do tamanho do mundo para 
estarem sempre ao lado deles, começa-
ram a cair, desmoronar, a cabeça come-
çou a funcionar de uma maneira estra-

nha, ou seja, começaram a 
viver a guerra. Não a guerra 
do Ultramar mas sim uma 
guerra interior, que não tem 
explicação e sem ajuda de 
pessoas que conseguissem 
perceber, começou a maior 
guerra que muitos deles iriam 
enfrentar. Uma guerra que 
iria afetar em grande escala 
suas famílias e seu modo de 
vida. Muitos passaram de he-
róis de guerra, de pais, mari-
dos, a alcoólicos a chamados 
de maluquinhos, vagabundos, 
outros ainda, irei mais longe, 

destruíram suas vidas das suas mulhe-
res, dos seus filhos, enfim, de suas fa-
mílias tanto a nível sentimental como 
profissional e monetário. 

Homens com H grande que foram pa-
ra a guerra meninos e voltaram ho-
mens, grandes heróis de guerra, mas o 
pior ainda estava para vir. Faltou a par-
te de ser herói em casa pai herói, mari-
do herói, mas como isso seria possível 
se esse herói ainda menino só o ensina-
ram a ser soldado.  Ninguém o ensinou 
a ser pai nem marido só o ensinaram a 
ter ódio e agressividade, aonde está a 
parte que depois disso iriam ter que ser 
o oposto de tudo aquilo para que eles 
foram treinados. Aonde ficou o treino 
de saber amar, rir, brincar ser marido e 
ser pai aonde ficou esse treino quando 
deles dariam a vida para voltar atras e 
começar tudo de novo. 

MALDITA GUERRA. 

Não sou soldado, nunca foi. Não passo 
de um filho nascido depois dessa maldi-
ta guerra, um miúdo complicado e in-
certo, que tem como seu pai um homem 
com H muito grande como um Herói. 

Agradeço a Deus pela mulher que es-
colheu para ser minha mãe e mulher do 
meu pai. Minha mãe para mim e uma 
santa que deus me deu a mim meus 
irmãos e meu pai apesar de ter um pai 
herói tenho uma mãe ainda maior que 
meu pai sem ter ido a guerra consegui 
enfrentar 

A maior guerra de todas A VIDA …. 

Carlos Brás 

Filho de um ex-combatente 

23/08/17 

FALTOU A PARTE DE SER HE-
RÓI EM CASA PAI HERÓI, MARI-
DO HERÓI, MAS COMO ISSO SE-
RIA POSSÍVEL SE ESSE HERÓI 
AINDA MENINO SÓ O ENSINA-
RAM A SER SOLDADO.  

Desabafo de um filho de ex-combatente 
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A  petição , subscrita por 4620 cida-

dãos,  pretende repor a justiça da má 

aplicação das leis que regulam o tempo 

de serviço militar para efeito reforma, 

especificamente a lei 9 de 2002 e a lei 3 

de 2009. Assim, os peticionários, 

“propõem, à Assembleia da República 

e ao Governo, o seguinte: 

a) Que os complementos especiais de 

pensão, agora convertidos no suple-

mento especial de pensão, sejam subs-

tituídos  pela  antecipação  da  idade  

da  reforma,  tendo  em  conta  o  tem-

po  de serviço  militar  prestado  em 

condições especiais de dificuldade ou 

perigo, até ao máximo de 5 anos; 

b) Esta medida é extensiva a todos os 

ex-combatentes que efetuaram descon-

tos para os subsistemas de Segurança 

Social, independentemente de estarem 

ou não reformados; 

c) Aos ex-combatentes que recorre-

ram à antecipação da sua reforma, 

deverá ser feito o recálculo da sua pen-

são, aplicando-se o regime previsto na 

alínea a), após a sua aprovação; 

d) Aos ex-combatentes já reformados, 

tendo cumprido o período máximo de 

descontos para a Segurança Social, 

será atribuído um complemento adici-

onal à sua pensão, correspondente ao 

tempo referido na alínea a); 

e) Aos ex-combatentes que não se en-

quadram na al. b) mas que passaram 

a usufruir do “suplemento especial de 

pensão”, ser-lhes-á garantido o valor 

já atribuído; 

f)  Aos  ex-combatentes  que  optaram  

por  passar  à  disponibilidade  numa  

das  ex-províncias  ultramarinas, con-

siderar,  para  efeitos  de  reforma,  o  

tempo  de  serviço  aí  prestado,  ainda  

que  o  tenha  sido  numa  empresa 

privada, a exemplo do que foi conside-

rado para os bancários, advogados, 

solicitadores e Rádio Marconi.” 

Os deputados debateram as várias 

questões em causa. O deputado socia-

lista Diogo Leão lembrou que, apesar 

de condenar veementemente a Guerra 

Colonial, reconhece o esforço e dedica-

ção dos ex-combatentes. Assim, 

“considera que o resultado da Lei n.º 

3/2009, de 13 de janeiro, foi o possível, 

à época, para procurar adequar os re-

cursos financeiros da República à com-

pensação justa a cada indivíduo que 

serviu a instituição militar no Ultramar 

durante os anos da guerra. Foi um pac-

to entre a sustentabilidade de um com-

promisso do Estado português e a legí-

tima compensação do cidadão ex-

PARLAMENTO  DEBATEU  
O COMPLEMENTO  
ESPECIAL DE PENSÃO  

EX-COMBATENTES//  No dia 31 de Janeiro, foi levada a debate no Parlamento uma pe-
tição de cidadãos para substituir o complemento especial de pensão para os ex-
combatente por uma antecipação da idade da reforma . Os deputados lembraram que 
já existe legislação com benefícios para os ex-combatentes. //Por: Humberto Silva 

[A LEI 3/2009] … FOI O POSSÍ-
VEL, À ÉPOCA, PARA PROCU-
RAR ADEQUAR OS RECURSOS 
FINANCEIROS DA REPÚBLICA 
À COMPENSAÇÃO JUSTA A CA-
DA INDIVÍDUO QUE SERVIU A 
INSTITUIÇÃO MILITAR NO UL-
TRAMAR DURANTE OS ANOS 
DA GUERRA. (DIOGO LEÃO: PS) 

TEMA CENTRAL // 

Deputado João Rebelo do CDS, associado honorário da APOIAR,  no debate sobre o CEP 



PÁGINA 7  // Nº 108 // JANEIRO - FEVEREIRO // 2018 //  

// O JORNAL DO STRESS DE GUERRA // 

combatente(…).”  O deputado reafirma 

que já está a ser feito um esforço de 

compensação e reconhecimento que não 

se reduz a valores monetários e aponta 

para a “melhoria de rede de cuidados 

para o stress pós-traumático, procuran-

do prestar um devido acompanhamento 

e maior bem-estar aos ex-combatentes e 

às suas famílias.” 

Na resposta da bancada do Partido 

Social Democrata, o deputado Pedro 

Roque deixou   “uma saudação aos peti-

cionários e neles, simbolicamente, ho-

menagear os antigos combatentes, não 

pela violência ou o temor que porventu-

ra tiveram de gerar ou pelas baixas que 

infligiram ao então inimigo, mas antes 

pelos sacrifícios que fizeram, pelo que 

sofreram e pelos valores que nos lega-

ram, como também pelo seu exemplo 

como construtores deste edifício que é 

de todos nós e que se chama Portugal.” 

No entanto, Pedro Roque lembrou que 

“ a proposta apresentada pelos peticio-

nários vai ao encontro de outros benefí-

cios já constantes da Lei n.º 9/2002, de 

11 de fevereiro, e demais legislação, no-

meadamente a contagem de tempo de 

serviço militar sem pagamento de quo-

tas. (…) Estamos perante uma daquelas 

situações em que a justiça, o reconheci-

mento e o mérito de quem peticiona 

podem colidir com os efeitos, muitos 

deles retroativos, ou pôr em causa a 

segurança jurídica dos sistemas previ-

denciais e a sua sustentabilidade finan-

ceira”   

O deputado do PSD afirmou ainda que 

há legislação a ser discutida e prestes a 

ser regulamentada que irá resolver algu-

mas das lacunas da petição.  

O Bloco de Esquerda, através da voz de  

João Vasconcelos, lembra a origem da 

lei e das suas circunstâncias. Para os 

Bloquistas, a chamada Lei do Comple-

mento Especial de Pensão de Paulo 

Portas,  “mais não foi do que uma espé-

cie de «bodo aos pobres», neste caso, 

aos ex-combatentes mobilizados para 

os teatros de guerra nas antigas coló-

nias, como se sabe, uma guerra injusta 

e criminosa, perpetrada pelo regime 

fascista. A esmagadora maioria destes 

ex-militares, que foram arrancados, de 

forma violenta, às suas famílias e aos 

seus parcos empregos na agricultura, 

na indústria e noutras ocupações, aufe-

rindo remunerações muito baixas, tam-

bém passaram a receber pensões de 

miséria. “ O deputado do BE acusa o 

governo de Durão Barroso de ter criado 

a lei apenas para ganhar uma base de 

apoio numa altura em que Portugal 

recebeu a famigerada cimeira das Lages 

que deu início à Guerra do Iraque no 

pós 11 de Setembro. Para João Vascon-

celos “o mais importante é que todos e 

todas, independentemente de serem ou 

não militares, passem a usufruir de 

uma reforma digna, condigna, tendo 

em conta, efetivamente, o seu serviço e 

as suas especificidades.” 

O Partido Comunista Português, atra-

vés do seu representante no Parlamen-

to, Jorge Machado, analisou a forma 

como as expectativas criadas pela Lei ) 

de 2002 foram defraudadas e desvirtu-

adas pela Lei 160 de 2004, da autoria 

do Governo Barroso/Portas, principal-

mente através da forma de cálculo. As-

sim, considera O PCP, que a lei 3 de 

2009 não chegou e que  “em sede de 

Orçamento do Estado, o Grupo Parla-

mentar do PCP apresentou uma inicia-

tiva legislativa — foi aqui referida pelo 

Deputado Pedro Roque, da bancada do 

PSD, embora não tenha sido menciona-

da a autoria — que, efetivamente, pre-

viu a perspetiva da consagração de todo 

o tempo prestado no serviço militar 

obrigatório como carreira contributiva. 

Esse é um contributo importante para a 

resolução de uma parte dos problemas 

aqui identificados “ e que o Partido es-

tará sempre aberto a diligências que 

melhorem as leis. 

João Rebelo do CDS tomou a palavra 

em defesa das iniciativas e lembrou que 

o CDS tem tido um papel activo nas leis 

sobre os ex-combatentes que que as leis 

em discussão foram de facto leis pro-

postas pelo CDS-PP e assume a sua de-

fesa nas campanhas eleitorais, pois con-

sidera que, assim como o PCP faz, o 

CDS-PP defende as suas leis aprovadas 

no orçamento e reafirma o orgulho do 

seu partido no trabalho realizado na 

área dos ex-combatentes. 

João Rebelo, recorda que a lei de 2002 

parte da iniciativa do CDS e foi aprova-

da com votos contra do PCP, as altera-

ções da lei de 2009 foram aprovadas 

pelo PS. Termina referindo-se à propos-

ta dos peticionários, que “em relação à 

possibilidade que aqui é avançada, de 

acabar-se com o complemento e o su-

plemento, trocando-o pela contagem do 

tempo que foi efetuado no Ultramar, 

pelos antigos combatentes, tem um 

problema: quando aprovámos a lei, em 

2002, a esmagadora maioria dos anti-

gos combatentes teriam o seu período 

de reforma em 2015, 2016 ou 2017, com 

os tais 65 anos. Neste momento, trocar 

a idade que já permite a reforma e não 

ter esse complemento — como foi dito 

pelo Presidente da Liga dos Combaten-

tes, a lei de 2009, feita pelo Governo de 

José Sócrates, é, de facto, e estou a ci-

tar, uma «lei da treta» —, trocar a misé-

ria que está consagrada nessa lei pela 

contagem de tempo pode prejudicar, 

neste aspeto, os antigos combatentes. 

Neste momento, em que já existe maior 

consolidação orçamental, que começou 

em 2014, estamos disponíveis para pen-

sar em novos modelos, mas, de facto, 

esta petição tem o problema de falar de 

muitas coisas, de falar de algumas que 

estão já concretizadas, outras novas. “ 

Jorge Machado do PCP encerra o de-

bate lembrando o deputado do CDS-PP 

que “orgulha-se do trabalho realizado, 

mas as 4620 pessoas que subscreveram 

a petição não concordam consigo nessa 

análise. “ 

O debate encerrou a discussão e análi-

se da Petição que baixou à Comissão de 

Defesa Nacional, que, após análise, con-

siderou esgotada a sua intervenção, 

sem prejuízo da intervenção do Gover-

no nesta matéria. 

O debate pode ser visualizado no site da APOI-
AR, assim como lida a petição e a análise da 
Comissão de Defesa Nacional. Tudo em:  https://
goo.gl/PJV4KN  

 

 

 

ESTAMOS PERANTE UMA DA-
QUELAS SITUAÇÕES EM QUE A 
JUSTIÇA, O RECONHECIMENTO 
E O MÉRITO DE QUEM PETICIO-
NA PODEM COLIDIR COM OS 
EFEITOS, MUITOS DELES RE-
TROATIVOS, OU PÔR EM CAUSA 
A SEGURANÇA JURÍDICA DOS 
SISTEMAS PREVIDENCIAIS E A 
SUA SUSTENTABILIDADE FI-
NANCEIRA  
(PEDRO ROQUE PSD) 

“O MAIS IMPORTANTE É QUE 
TODOS E TODAS, INDEPEN-
DENTEMENTE DE SEREM OU 
NÃO MILITARES, PASSEM A 
USUFRUIR DE UMA REFORMA 
DIGNA, CONDIGNA, TENDO EM 
CONTA, EFETIVAMENTE, O SEU 
SERVIÇO E AS SUAS ESPECIFI-

// TEMA CENTRAL  
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Pagamento de quotas 
A quota mínima anual (30€) poderá ser paga na sede da Associa-
ção, 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 transfe-
rência, 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 APOI-

CONTACTOS 
 

GERAL: Contactos relativos à Associa-
ção, questões institucionais e a proble-
mática 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 publica-
ção, críticas, sugestões e comentários: 
apoiar.jornal@gmail.com 

SECRETARIA: Tesouraria e quotiza-
ções (envio de comprovativo de paga-
mento 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 

TELEFONES: 213808000 || 961 953 963 
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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 exclusivamen-

te mediante marcação prévia. 

AVISOS 
PEDIDO DE RECEITAS - Só se aceitam pedi-
dos de receitas médicas através de formulá-
rio 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 documento 
justificativo desse pedido. 

QUOTAS E CONSULTAS - Informamos os 
utentes associados que deverão ter a sua 
situação de quotas regularizada com a APOI-
AR para terem direito às consultas. Saiba 
como pagar as suas quotas na página ante-
rior. 

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. 

CONSULTAS À HORA DE ALMOÇO: Se a sua 
consulta estiver marcada entre as 13:00 e as 
14:00 deverá esperar no hall de entrada da 
Associação até que os técnicos  chamem para 
a consulta 

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 pedi-
dos 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 e 2018 

De modo a poder continuar a usufruir dos seus direitos de associado e 
utente, deverá pagar as suas quotas anuais, no prazo de um ano, a contar 
da sua data de inscrição, caso contrário a sua inscrição será suspensa e 
posteriormente eliminada. Seja solidário, ajude-nos a ajudar.  

Pague as suas quotas. 

Caros associados. Para vosso conhecimento Republicamos aqui a convocatória da 
próxima assembleia geral  já publicada no jornal anterior. 
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REVISTA DE IMPRENSA // 

D esde que a guerra tinha começa-

do, em Angola em 1961, que o Estado 

português só pagava a ida e o regresso 

aos militares vivos, não o dos mortos. 

Quem queria trazer os seus tinha de 

pagar e quanto mais longe morria o 

militar mais caro: trazer um corpo de 

Moçambique era o mais caro; da Guiné, 

por ser mais próximo, ficava um pouco 

mais barato, 7500 escudos (cerca de 

2500 euros), lembra o livro de Aniceto 

Afonso e Carlos Matos Gomes, Os Anos 

da Guerra Colonial 

1961.1975 (QuidNovi), que cita a carta 

da mãe e explica as suas repercussões. 

“A transladação era incomportável 

para a maioria das famílias, era uma 

sociedade ruralizada, com hierarquias, 

com uma desigualdade mais nítida e 

aceite do que é hoje”, explica Carlos 

Matos Gomes. O que, na prática, acon-

tecia é que eram as famílias dos oficiais 

quem mais meios tinha para pagar pelo 

regresso dos seus mortos. “A translada-

ção era para uma elite social”, constata 

o autor e coronel na reserva. 

A grande maioria dos mais de cerca 

1500 militares portugueses (de acordo 

com o levantamento mais recente feito 

pela Liga dos Combatentes) que perma-

necem até hoje enterrados em Angola, 

“Os lutos inacabados  

do Império” 
Guerra Colonial // O Jornal Público realizou uma extensa re-
portagem sobre os restos mortais das centenas de comba-
tentes da Guerra do Ultramar que morreram em combate 
nas ex-colónia e que permaneceram enterrados ou perdidos 
nas matas da Guiné, Angola e  Moçambique. Publicamos aqui 
excertos de um trabalho intenso feito pela jornalista Catarina 
Gomes. // Por Jornal Público 

Informações  
Úteis 

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 chama-
da para a rede fixa, de acordo com 
o seu plano tarifário. 

 

ADM 

Pode consultar as moradas e con-
tactos de todos os postos de aten-
dimento ADM no nosso site em: 

www.apoiar-stressdeguerra.com/
pt/contactos/ligacoes-externas/ 

 

Guiné-Bissau e Moçambique “são sol-

dados e cabos, há alguns sargentos e 

muito, muito poucos oficiais”, constata 

Carlos Matos Gomes. 

1500 militares portugueses permane-

cem até hoje enterrados em Angola, 

Guiné-Bissau e Moçambique 

A não vinda dos corpos era uma das 

formas que assumia a pouca visibilida-

de da morte na guerra. Carlos Matos 

Gomes lembra, por exemplo, que, se 

morriam vários homens numa opera-

ção, os jornais tinham instruções para 

diluírem as mortes por vários dias, em 

pequenas notícias a uma coluna, de um 

a dois mortos de cada vez, publicadas 

em páginas interiores. Além disso, nota, 

os mortos que chegavam vinham em 

navios de transporte dentro de vulgares 

caixotes de madeira e as urnas eram 

desembarcadas longe da vista e desen-

caixotadas no depósito de adidos da 

Ajuda. Mesmo os feridos chegavam 

durante a noite. (…) 

 

Pode ler a reportagem na íntegra através da 
seguinte ligação ou através da secção recortes 

de imprensa do site da APOIAR 

https://www.publico.pt/2017/12/24/sociedade/
noticia/ernestina-e-os-lutos-inacabados-do-

imperio-1796650 

“PEDIA A V.ª EX.ª, PELA SUA SAÚDE, JÁ QUE NÃO TIVE A SORTE DE 
TRAZEREM O MEU FILHO VIVO, PEÇO-LHE QUE MO MANDEM 
MESMO MORTO. PARA EU O ADORAR E REZAR AO PÉ DAQUELE 
BOM QUERIDO FILHO. PEÇO IMENSA DESCULPA A V.ª EX.ª DES-
TAS MINHAS TRISTES PALAVRAS, MAS A DOR É TÃO GRANDE QUE 
NÃO SEI ONDE HEI-DE RESPIRAR. O NOME DO MEU FILHO É 
FRANCISCO DA LUZ CARLOTO.”  

Leia o APOIAR online 

Use o leitor QR do seu telemóvel para ace-
der ao arquivo do APOIASR na internet. 
Use Wi-fi ou verifique seu plano de dados. 
Tarifas podem ser aplicadas. 

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

Rastreio à saúde  
venosa na APOIAR 
SAÚDE// A Rastrisaúde colabo-
rou com a APOIAR em mais um 
concorrido rastreio à saúde dos 
utentes da Associação. A saúde 
venosa esteve em destaque.  

// Por: Redacção 

D urante todo o dia  1 de Fevereiro, 

os técnicos da Rastrisaúde estiveram 

nas instalações da APOIAR para fazer 

um rastreio À saúde venosa dos uten-

tes. As vagas foram todas preenchidas 

com a certeza que este tipo de rastreio 

são fundamentais. 

A detecção precoce de problemas ve-

nosos pode evitar problemas futuros ou 

deixar perceber o estado actual da cir-

culação sanguínea. Com este rastreio os 

utentes podem perceber se têm ou são 

propensos a problemas como varizes. 

Na origem destes problemas podem 

estar questões de origem genética, de 

excesso de peso ou sedentarismo. 

 

Nunca é demais prevenir. Venha 

aos nossos rastreios. 

Novo rastreio à sua saúde:  

Hemoglobina e Diabetes 
Dia 26 de Abril, Quinta Feira, na sede da Associação. 

Das 9:00 às 18:00 (Interrupção ao almoço) Vagas limitadas.  

Inscreva-se antecipadamente na Secretaria da APOIAR 

Manuela Almeida  para APOIAR Asso-
ciação de Apoio a Ex-Combatentes 
Vítimas do Stress de Guerra 

 » Alegria enorme, carinho 
profundo por esta associa-
ção, para a qual penso que 
contribui como facilitadora 
em 1989, dos 12 estimados, 

sempre lembrados, quer no HJM, quer 
na Associação dos Deficientes das FA. 
Sucessos a todos, festas felizes.  

 

Carla Santos  para APOIAR Associa-
ção de Apoio a Ex-Combatentes Víti-
mas do Stress de Guerra   

» Gostaria de parabenizar 
esta organização que um 
dia me ajudou pois sou filha 
de um ex-combatente do 
ultramar e que durante 

anos vivi na sombra de muitos proble-
mas motivados pelo álcool e tudo o 
que isso implica. No dia que, decidi 
colocar um basta tudo mudou! Sinto 
que de alguma maneira ele melhorou, 
sinto que eu cresci e que jamais pode-
ria ser refém de um trauma que não 
era meu, mas que me estava a estran-
gular. Muitas coisas mudaram na 
minha/nossa vida, desde que decidi 
dizer SIM À MUDANÇA! A Fatura é du-
ra, mas compensa! Continuo a ter um 
pai doente, mas que me ama! Continuo 
a ser GRATA ás pessoas que fizeram a 
diferença na minha vida e sei que devo 
isso a outros neste mundo. Os dons 
devem ser colocados ao serviço! (…)  

 

Visite a nossa página de facebook e dei-
xe-nos também a sua mensagem: 

facebook.com/stressdeguerraapoiar  

O nosso mural  

de facebook 

https://www.facebook.com/manuela.almeida.54540?hc_ref=ARQC3m5lXSyVdnoXmJmi2QVStPiSUSXa413RaDTprcc72pHnf5E2VPvXukoh5gb6l_k&fref=nf
https://www.facebook.com/stressdeguerraapoiar/?fref=nf
https://www.facebook.com/stressdeguerraapoiar/?fref=nf
https://www.facebook.com/stressdeguerraapoiar/?fref=nf
https://www.facebook.com/cmcrsantos?hc_ref=ARRKyeVAA4X8ZeqbB-73fdEXUMFaVY87p1GUqkiYq98jBg5-easoBHxKLuG0DB3PDkI&fref=nf
https://www.facebook.com/stressdeguerraapoiar/?fref=nf
https://www.facebook.com/stressdeguerraapoiar/?fref=nf
https://www.facebook.com/stressdeguerraapoiar/?fref=nf


www.apoiar-stressdeguerra.com  

facebook.com/stressdeguerraapoiar 

VÁ COM A SUA FAMÍLIA // 

CASTELO  
DE TORRES VEDRAS 
O Castelo é de construção primitiva, comprovada pela 
existência de duas cisternas romanas, e as suas pri-
meiras muralhas terão sido construídas pelos árabes. 

Quando se dá a reconquista cristã e a consequente 
tomada do castelo, em 1148, as muralhas terão ficado 
destruídas, tendo sido de imediato reconstruídas para 
impedir a entrada dos árabes durante o cerco de 1184. 
Também a Igreja de Santa Maria, situada dentro da 
cintura de muralha, é do início da Nacionalidade.  Com 
o terramoto de 1755, tanto as muralhas como o Paço 
dos Alcaides, ficaram muito destruídos. 
O Castelo voltaria a ter um importante papel em 1809, 
ao ser integrado nas Linhas de Torres Vedras, como 
reduto nº 27. Nessa altura foi de novo reparado e guar-
necido com 11 peças de artilharia. Nesta adaptação foi 
demolida a porta do Castelo. 

O último cerco ao Castelo deu-se em finais de 1846, 
tendo servido de quartel às tropas do conde de Bonfim. 
A fortaleza foi bombardeada pelo Duque de Saldanha, 
tendo-se dado a explosão do paiol, que provocou a 
ruína quase total do Paço. 

CONTACTOS E HORÁRIOS:  

Setembro a maio: terça a domingo, das 10h00 às 18h00 
Junho a agosto: terça a domingo, das 10h00 às 19h00 

Encerramento a dias feriados: 1 de janeiro, domingo e 
terça-feira de carnaval; domingo de páscoa, 1 de maio, 
24 e 25 de dezembro  MORADA:  Largo Coronel Morais 
Sarmento 2560-652 Torres Vedras 

Saúde Mental e Nutrição 

COMER BEM  

VIVER MELHOR 
26 de Março de 2018, segunda feira  

11:00 Na Sede da Associação 

Com a nutricionista Dr.ª Joana Gouveia 


