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24 anos  
no feminino 

Assembleia Geral aprova 
contas e decide aumento 

de quota anual em 2019 

    » P. 5 e ss 

Animais  
de companhia na terapia 

do stress de guerra 
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A APOIAR esteve  

no Porto. E trouxe  

uma Herança Magna 

     » P. 11 

» P. 2 

24º Aniversário da Associação APOIAR.  Na Festa dos vinte e quatro 
anos de existência da APOIAR houve espaço para festejos, regressos e 
uma homenagem às mulheres que fizeram a história desta Associação. 
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HOMENAGEM- Ao longo 
de 24 anos de existência 
da APOIAR, foram muitas 
as mulheres que fizeram 
parte de um projecto pio-
neiro em Portugal.  
// Por: Redacção  
Desde a ideia fundadora, passan-
do pelas te cnicas de sau de, servi-
ço social e volunta rias, ate  a s es-
posas dos ex-combatentes que se 
tornaram tambe m utentes e ate  
dirigentes.  O toque feminino tor-
nou-se indele vel no tratamento 
de uma doença causada por um 
mal universal e que se tornou 
transversal a todos os ge neros. 

A APOIAR fez um ví deo de ho-
menagem onde foram referencia-
das as que mais contribuí ram. 
Nestas pa ginas destacamos algu-
mas, no ví deo esta o muitas mais e 
muitas outras poderiam estar 
mas na o nos chegaria o tempo 
nem as pa ginas deste jornal.  

A TODAS sem excepção, 
a nossa gratidão! 

Pode assistir ao vídeo completo em: 
https://goo.gl/sa3329  ou no site da 

APOIAR. 

 

A caminho do quarto de século 
24º ANIVERSÁRIO DA APOIAR - 
No dia 18 de Abril a APOIAR fez 
vinte e quatro anos. E veio muita 
gente à festa! // Por: Redacção  
 
Uma sala cheia de associados cantou os 
parabe ns a  associaça o APOIAR. Este ani-
versa rio contou tambe m com o regresso 
de Catarina Cardoso a  sede da associa-
ça o, de novo no papel de responsa vel 
pela Rede Nacional de Apoio do Ministe -
rio da Defesa, apo s anos de ause ncia.  
Presente esteve tambe m Nuno Caeiro, da 
Chefe de Divisa o de Sau de Militar da 
DGRDN e Jaime Silveira em representa-
ça o da Associaça o de Comandos. 

O aniversa rio contou com uma homena-
gem especial a todas as mulheres que 
fizeram parte da histo ria da associaça o 
ao longo destas quase duas de cadas e 
meia. Anabela Oliveira ofereceu uma 
peça a representar esse agradecimento e 
tributo a todas essa mulheres. 

APOIAR: 24 anos no feminino 

Dalila Aguiar:  
A “Mãe” da APOIAR 

Fani Lopes. Psicóloga 
Clínica e fundadora 

Regina Andrade. 
Primeira mulher a 

faze parte de órgãos 
Sociais da APOIAR 

Margarida Simão  (†) 

As comemorações do Dia Internacional da mulher na APOIAR  
têm sido o símbolo dessa homenagem ao longo dos anos 

Parabéns à APOIAR 

Anabela Oliveira apresenta a sua escultura aos convidados 
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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 asso-
ciados e às entidades mais relevantes 
do país. Contudo, os seus leitores 
ultrapassam largamente o número  de 
exemplares impressos pois o nosso 
jornal passa "de mão em mão", che-
gando a todos os pontos do país e ao 
estrangeiro e está disponível na inter-
net para todos os que o desejem  ler. 

É  ainda a única publicação nacional 
que se dedica quase inteiramente à 
problemática 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 prin-
cipal veículo da divulgação das activi-
dades da Associação. 

Destas actividades destacamos a 
realização de caminhadas, festas, 
congressos, colóquios sobre a Guerra 
Colonial e o Stress de Guerra, apoio 
médico, psicológico e social e luta-
mos 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 activida-
des da Associação. 

 
Ficha Técnica 
Propriedade: APOIAR Associação de  
Apoio aos Ex-combatentes Vítimas do  
Stress de Guerra Bairro da Liberdade, 
Rua C, Lote 10, Piso 1 Loja 1.10 1070-
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Jorge Manuel de Lemos Gouveia; 
José Amadeu Pequeno; Maria Amélia 
Machado; Sofia Costa Pires; Anabela 
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Vicente da Cruz; Diretora Adjunta: 
Lucília Abrantes Bravo Editor Executi-
vo: Humberto Silva.  
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LISBOA  Telefone: 213 808 000  Fax: 
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Rua C, Lote 10, Piso 1 Loja 1.10 1070-
023  LISBOA 

// Por: Humberto Silva * 
 

Mulheres, desde o início.  
Ha  dois temas recorrentes nas pa ginas 
deste jornal quando o tema e  stress de 
guerra. O feminino e os amigos de quatro 
patas. Num processo de cura todos os 
passos sa o importantes e a  APOIAR sem-
pre primou por na o reduzir o tratamento 
e a reabilitaça o dos seus utentes aos pro-
cessos cla ssicos de psicoterapia e medi-
caça o. Essa e  a base mas e  a base que 
pretende que o ex-combatente volte, na 
medida do possí vel, a fazer parte de uma 
vida activa, de modo a lidar com a doen-
ça cro nica que carrega. 

Sem as esposas e companheiras, o que 
seria da maior parte destes homens? 
Abandonados aos seus fantasmas e dores 
assim que regressaram de A frica, foi nas 
mulheres que encontraram porto de 
abrigo. Primeiro nas suas progenitoras, 
depois nas suas companheiras de vida e 
filhas e finalmente nas mulheres que 
foram pioneiras no tratamento da doen-
ça. Psico logas, psiquiatras, assistentes 
sociais, polí ticas, legisladoras, funciona -
rias e dirigentes das instituiço es estatais 
e privadas. O feminino sempre foi uma 
parte importante na histo ria desta doen-
ça em Portugal. Aos 24 anos de existe n-
cia a APOIAR resolveu homenagea -las na 

EDITORIAL 

sua festa de aniversa rio e, pelas reacço es 
dos presentes, foi a mais justa das home-
nagens. 

  

A ligação especial aos animais 
Enquanto editor do APOIAR tento, a 
cada nu mero, trazer notí cias positivas 
sobre a evoluça o do tratamento do stress 
de guerra. Sabendo que e  uma doença 
que na o tem cura, as notí cias que nos 
chegam sobre os avanços no tratamento 
desta doença versam bastante sobre for-

mas do ex-combatente conseguir a viver 
com o trauma. Os estudos com medica-
mentos experimentais que fazem que 
que o trauma na o se faça sentir ainda 
esta o longe de dar resultados. Assim sa o 
optimistas as notí cias que indicam que os 
ca es sa o uma excelente terapia de acom-
panhamento a s te cnicas mais convencio-
nais. A s vezes sair a  rua com o fiel com-
panheiro e  o suficiente para ajudar a que 
o dia corra bem. 

 

 

 

*Editor Executivo do APOIAR 

 
Todas as iniciativas que os técnicos de 
saúde promovam para arranjar cada 
vez mais maneira de fazer a vida dos 
ex-combatentes mais fácil para si e 
para a sua família.  Mais ainda quando 
isso inclui os amigos de quatro patas 

 

HS 

Sabemos que uma crise ainda não foi 
ultrapassada quando os serviços bási-
cos de um país ainda funcionam mal. 
Com consultas com quatro anos de es-
pera nos hospitais públicos não pode-
mos dizer que chegámos ao fim da cri-
se . 

HS 



// O JORNAL DO STRESS DE GUERRA // 

// Nº 108 // MARÇO/ABRIL// 2018 //  PÁGINA 4 // 

// POESIA 

 A VIDA É FEITA DE SÓIS  

 

A vida é feita de sóis 

De luz e do breu, 

Quase que d' infinitos … 

Depois … 

Depois os dias sucedem-se 

E a tormenta continua 

Prenhe de vazios 

E oca de ondas 

Que nos  motivam  

o movimento. 

O temor reflecte-se  

nas horas, 

E os minutos viram o relógio 

Contra o tempo, 

Avassalador, 

Que nos faz mossa 

E provoca  

o desdenho da vida. 

 
 

Alberto Calado 
2015.09.22 - Massamá 

O melhor amigo do Homem é o 
melhor amigo do ex-combatente 
ANIMAIS E PTSD // Nas últimas semanas, duas reportagens publica-
das por dois dos órgãos de comunicação mais importantes do mun-
do anglo-saxónico (Washington Post nos EUA e a BBC News no Rei-
no Unido), vieram recordar a importância dos animais de estimação 
na recuperação de veteranos de guerra com stress pós-traumático. 
Os cães tornam-se uma preciosa ajuda para ajudar a recuperar do 
trauma.// Por: Redação 

“O Stress de Guerra estava a matar-me e 
a Irma basicamente salvou-me a vida”. E  
assim, sem rodeios, que o veterano de 
guerra escoce s, Paul Wilkie, se refere a  
cadela que agora o acompanha.  

Serviu no exe rcito no Kosovo, na Bo snia 
e ate  no Iraque mas o Stress de Guerra 
afectou-o ao ponto de perder a casa, a 
mulher e os filhos e se ter tornado um 
sem abrigo  que vivia na floresta. Paul 
confessa que o stress de guerra lhe dei-
xou muitas marcas e parte da raza o de 
ter ido viver para o meio da floresta se 
deve ao facto da PPST o impedir de dar-
se com outras pessoas.  

“Estou sempre hí per-vigilante, sempre a  
espera que algue m me faça alguma coi-
sa.” Por isso e  que so  vai a s compras a  
noite, quando ha  menos gente e a Irma 
acompanha-o sempre.  

Paul foi resgatado por uma instituiça o 
de solidariedade das Forças Armadas e o 
municí pio de Perth arranjou-lhe uma 
casa mas ali na o tinha nada. “Apenas as 
roupas, um saco cama e a cama”. Tudo 
era um gatilho para o trauma. Um chur-
rasco ou os gritos de golo das pessoas a 
ver futebol causavam flashbacks e pesa-
delos ao veterano.  

Foi enta o que outra instituiça o, a Bra-
vehound, que treina ca es especificamente 
para acompanhar veteranos com stress 
de guerra, literalmente salvou a vida des-
te veterano. 

A Irma conhece bem Paul, ao ponto de 
saber o que lhe pode despoletar crises. 
Salta para cima dele e lambe-o, acalman-
do-o, ou alerta-o quando se aproximam 
pessoas, evitando assim que se sobressal-
te. Paul consegue agora viver melhor e ja  
esta  a ajudar outros veteranos de guerra 
a ultrapassar os seus problemas. 

Do outro lado do atla ntico chegam notí -
cias de Jacksonville,  Florida, nos Estados 
Unidos da Ame rica. E  aí  que uma associa-
ça o sem fins lucrativos, a “Florida K9 for 
Warriors” tambe m treina ca es para dar 
assiste ncia a veteranos de guerra com 
stress po s trauma tico. 

Segundo um artigo do jornal Washing-
ton Post, ha  ja  anos que o Departamento 
de Veteranos disponibiliza cuidados ve-
terina rios para ca os assistentes para de-
ficientes fí sicos mas esse apoio na o se 
estende aos animais que apoiam ex-

É com enorme pesar que a Associa-
ção APOIAR informa o falecimentos 
dos seus associados: Manuel Correia 
Martins, associado nº  3461 e Maria  
Adelina  Ribeiro Gouveia, associada  
n.º 4326.   

Aos seus familiares e amigos, os nos-
sos mais sentidos pêsames. 

// OBITUÁRIO 

combatentes com problemas psicolo gi-
cos. A tese e  que na o ha  uma “evide ncia 
cientí fica” que os ca es sejam realmente 
uma terapia eficaz para tratar a PPST. No 
entanto parece que os inu meros casos de 
sucesso contrariam essa tese. E  por isso 
que o Departamento de Veteranos esta  a 
conduzir um estudo plurianual, no valor 
de 12 milho es de do lares de modo a vali-
dar esta ajuda e a poder providenciar 
apoio subsidiado. 

Este estudo pretende aferir a utilidade 
dos ca es na terapia de doenças mentais, 
na o apenas para soldados mas tambe m 
para a populaça o em geral. 

Os ca es te m providenciado apoio a pes-
soas com dificuldades fí sicas desde ha  
mile nios pelo que apoio a pessoas com 
problemas psiquia tricos parece ser o 
pro ximo passo evolutivo. 

Os ce pticos duvidam da efica cia desta 
opça o, no entanto, qual e  o ma ximo que 
pode acontecer? Rory Diamond, um ex-
delegado do Ministe rio Pu blico que agora 
trabalha para a associaça o K9 for Warri-
ors diz que o pior que pode acontecer e  
os veteranos ficarem com um ca o bem 
treinado e que no tratamento ao stress 
po s trauma tico ha  “muletas piores” tais 
como os medicamentos e opia ceos. 

 

Fonte das reportagens:  

http://www.bbc.com/news/uk-scotland-
tayside-central-43988556 

http://www.journalgazette.net/
features/20180503/veterans-using-dogs-to-

help-with-ptsd 
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PREÂMBULO 

 

No âmbito dos artigos 29º, alínea b) e 
35 º, alínea b) dos Estatutos da APOI-
AR, a Direção apresenta aos Associa-
dos o Relatório de Actividades e Con-
tas referentes ao exercício de 2017 
bem como o parecer do Conselho Fis-
cal. 

 

I- RELAÇÕES EXTERNAS  

 

Relacionamento institucional  

 

 Assembleia da Repu blica 

A Direcça o da APOIAR que tomou posse 
em Janeiro deste ano pediu a todos os 
grupos parlamentares para ser recebida 
em audie ncia para apresentar as preocu-
paço es com as mulheres, filhos e viu vas 
dos ex-combatentes com Stress de Guer-
ra. No dia 2 de junho a APOIAR foi recebi-
da por uma delegaça o do Partido Socialis-
ta. No dia  7 de Junho foi a vez do Bloco 
de Esquerda receber a APOIAR e o Parti-
do Comunista Portugue s recebeu uma 

delegaça o da Associaça o no dia 14 de 
Junho. No dia 26 de Outubro, o Partido 
“Os Verdes” recebeu a APOIAR.  

 

Ministe rio da Defesa Nacional 

No dia 30 de Março, a APOIAR esteve 
presente numa reunia o com a APVG e a 
ANCU para discutir o actual estado da 
Rede Nacional de Apoio, assim como a 
preocupaço es das associaço es relativa-
mente a s necessidades dos ex-
combatentes com stress de guerra, com o 
novo, rece m empossado, Presidente da 
RNA, Mj. Gen. Henrique Macedo.  

No dia 13 de Novembro, A APOIAR este-
ve presente na reunia o do Conselho Con-
sultivo dos Antigos Combatentes (CCAC) 
que reuniu a tutela e Associaço es de to-
dos os pontos do paí s. 

 

Outras Associaço es e Entidades 

A APOIAR manteve-se membro com 
presença regular nas reunio es e activida-
des do Grupo Comunita rio dos Bairro da 
Liberdade/Serafina, um grupo que englo-
ba todas as associaço es da zona, a Junta 
de Freguesia de Campolide e a Polí cia de 

Segurança Pu blica, criando assim laços 
fortes na comunidade que tem dado fru-
tos em actividades e colaboraça o inte-
rinstitucional.  

O Presidente da Direcça o esteve presen-
te no 43º aniversa rio da ADFA, no dia 15 
de Maio. 

A APOIAR este mais uma vez presente 
nas comemoraço es do 10 de junho em 
Bele m, onde, no Forte do Bom Sucesso, 
se realizam as cerimo nias militares para-
lelas a s comemoraço es oficiais. 

No dia 19 de junho a APOIAR partici-
pou, no Instituto de Cie ncias do Trabalho 
e da Empresa (ISCTE), num semina rios 
sobre IPSS promotoras da sau de.  

A APOIAR recebeu, no dia 23 de Junho, 
atrave s o Conselho de Interca mbio Edu-
cacional Internacional da Universidade 
Nova de Lisboa, CIEE Lisbon Study Cen-
ter um grupo de investigadores estaduni-
denses de va rias universidades, que visi-
tam o nosso paí s. 

Pelo segundo ano consecutivo a APOIAR 
esteve no congresso “Portugal: Economia 
Social” que decorreu nas instalaço es da  
Associaça o Industrial Portuguesa nos 
dias 17 e 18 de Novembro. 

Relatório de actividades e contas do exercício de 2017 da APOIAR—Associação de 
Apoio aos Ex-combatentes Vítimas do Stress de Guerra 

ASSOCIAÇÃO // Os associados 
da APOIAR reuniram em Assem-
bleia Geral, no dia 17 de Março 
de 2018, para sere apresentado 
o Relatório de Actividades e Con-
tas  do exercício de 2017. Foi 
aprovado um aumento da quota 
anual. // Por: Direcção. 
A Assembleia Geral serviu tambe m para 
ser aprovada uma resoluça o que preve  o 
aumento da quotizaça o anual em 10 eu-
ros, a entrar em vigor no ano de 2019.  

Segundo o Presidente da Direcça o a 
justificaça o deste aumento para 40 euros 
em vez dos actuais 30, esta  no facto dos 
custos de funcionamento terem aumen-
tado nos u ltimos anos, portanto “foi im-
prescindí vel procurar mais fontes de 
receita para responder a esta necessida-
de”. A isto aliou-se ao facto de na o se 
aumentar quotas ha  9 anos, pelo que esta 
proposta foi aprovada com unanimidade. 
Tanto o Relato rio e Contas como o au-
mento de quotas foram aprovados. 

AG aprova contas e aumento de quotas 

https://www.facebook.com/cieelisbonstudycenter/?fref=mentions
https://www.facebook.com/cieelisbonstudycenter/?fref=mentions
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A APOIAR, a convite do Clube do Sar-
gento da Armada que se associou a  Mari-
nha Portuguesa neste evento, esteve pre-
sente na comemoraça o dos 700  da Mari-
nha Portuguesa, no dia 26 de Novembro. 

Em Dezembro, na sua habitual recolha 
de roupa entre os seus associados, a 
APOIAR conseguiu juntar centenas de 
peças de roupa que foram encaminhadas, 
para a ví timas dos ince ndios de Junho e 
Outubro, em colaboraça o com a Junta de 
Freguesia dos Olivais que tratou de toda 
a logí stica. 

 

II - ACTIVIDADES ASSOCIATIVAS 

 

No dia 17 de Janeiro, tomaram posse os 
novos O rga os Sociais da APOIAR para o 
quadrie nio de 2017-2021, que se desta-
cam por serem maioritariamente com-
postos por mulheres. 

 

TODO O ANO 

 

Grupos de Ajuda Mu tua 

Mantiveram-se os Grupos de Ajuda Mu -
tua de homens e mulheres que contribuí -
ram para os eventos e funcionamento da 
APOIAR de modo volunta rio, mantendo 
assim uma constante presença e ativida-
de na Associaça o.  

Realizaram-se com regularidade cami-
nhadas com membros destes grupos  
pelo Parque Nacional de Monsanto. Os 
inu meros trilhos desta floresta no meio 
da cidade, proporcionam passeios sem-
pre diferentes contribuindo assim para a 
sau de fí sica e mental de quem nelas par-
ticipa.  

 

Ateliers de Expressa o 

Os ateliers de expressa o foram funda-
mentais para manter as atividades e re-
colhas de fundo que a Associaça o foi or-
ganizando ao longo do ano com os pro-
dutos produzidos nestes ateliers, exem-
plo do contributo deste trabalho e  a Na-
talis. 

 

Novos associados  

Entraram em 2017 10 novos associados 
para a APOIAR. 

 

Protocolos e acordos de cooperaça o 

Mantiveram-se activos os diversos pro-
tocolos com farma cias, o pticas e dentis-
tas, de modo a pode proporcionar acesso 
a estes serviços com vantagens para os 
associados. 

 

 

MARÇO  

Colo quio: (Dia Internacional da Mulher) 

No dia 8 de Março, mais uma vez a 
APOIAR primou pela diferença nas come-
moraço es do Dia Internacional da Mu-
lher. Este ano organizou um debate so-
bre a sexualidade nas idades mais avan-
çadas e a sua relaça o com o stress de 
guerra e outras doenças mentais.  

 

ABRIL  

 

Aniversa rio 

No dia 18 de Abril A APOIAR fez 23 
anos. Para comemorar juntou na sua 
sede associados, amigos e parceiros.  

 

Sau de dos Associados 

No dia 20 de Abril, em parceria com a 
Rastrisau de, a APOIAR recebeu um im-
portante rastreio de densitometria o ssea.  

P 

asseio:  

No u ltimo fim de semana, a 29 e 30 de 
Abril, a APOIAR rumou ao Minho e des-
cobriu  como Viana do Castelo e Braga 
te m das paisagens e monumentos mais 
belos do paí s.  

 

OUTUBRO 

 

Passeio 

A APOIAR realizou, nos dias 21 e 22 de 
Outubro,  mais um passeio para os seus 
associados e na o so . O destino foi o Rio 
Douro e a cidade de Aveiro.  

 

DEZEMBRO 

 

Festa de Natal 

A APOIAR juntou associados, colabora-
dores e amigos na sua sede, no dia 16 de 
Dezembro, para mais uma concorrida 
Festa de Natal.  

 

Natalis 

Entre os dias 6 e 10 de Dezembro, APOI-
AR voltou a  maior feira de Natal da capi-
tal. Presente na Feira Internacional de 
Lisboa, para divulgar as suas actividades 
e promover os trabalhos dos seus GAM. 

 

III - JORNAL, SITE E REDES SOCIAIS 

 

O Jornal continua a ser a u nica publica-
ça o especializada em Stress de Guerra 
em Portugal e distribuí do aos seus asso-
ciados e a va rias entidades pu blicas e 
privadas do paí s e do estrangeiro. 

 

Plataformas de internet da APOIAR 

Site: www.apoiar-stressdeguerra.com. 
Este domí nio foi o principal veí culo de 
informaça o e divulgaça o, aliado a  pa gina 
de facebook, onde esta  publicado o ar-
quivo fotogra fico dos eventos da APOI-
AR.  O Site da APOIAR teve no ano de 
2017 4143 visitas (8333 visualizaço es de 
pa ginas), com visitas do estrangeiro 
(Brasil, Estados Unidos, França, Reino 
Unido, Angola, Alemanha, Espanha e Mo-
çambique entre outros). 

Facebook: A página de facebook pro-
porciona uma interacça o dia ria com as 
actividades da Associaça o, notí cias sobre 
o stress de guerra e ex-combatentes em 
geral. Terminou o ano de 2017 com 1576 
utilizadores, um crescimento de 2,3% 
nos gostos da pa gina durante o ano de 
2017. 

 

IV - APOIO JURÍDICO 

O apoio jurí dico deu consultas em 2017, 
139 consultas relativamente aos proces-
sos de qualificaça o como DFA por stress 
de guerra. O apoio centrou-se no acom-
panhamento e ana lise destes processos.  

 

V - APOIO SOCIAL 

As actividades desenvolvidas, pelo Ser-
viço Social para ale m das consultas, ela-
boraça o de planos e intervenço es que 
foram realizadas no a mbito do bem estar 
dos nossos utentes, foi da sua compete n-
cia criar laços de solidariedade com a 
comunidade com o objectivo de promo-
ver a participaça o de todos para todos. 

 

VII - APOIO MÉDICO E PSICOLÓGICO 

 

Consultas 

 A APOIAR disponibilizou em 2017, 
2522  apoios dentro da RNA. O apoio 
clí nico, psiquia trico e psicolo gico teve no 
total este ano 1702 consultas, incluindo 
consultas de clí nica geral, psiquiatria, 
psicoterapias e terapias de grupo. Deu-se 
continuidade ao preenchimento do Mo-
delos 2 sempre que requisitado pelos 
hospitais, conforme protocolo da Rede 
Nacional de Apoio. 

A participaça o do corpo clí nico, nas acti-
vidades realizadas ao longo do ano, foi 
uma presença fundamental desde a sua 
concretizaça o como para a promoça o das 
mesmas junto dos utentes.  
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NOTA EXPLICATIVA ÀS CONTAS 

O resultado negativo deve-se ao facto da 
tranche final da subvença o do Ministe rio 
da Defesa Nacional relativa ao ano de 
2017 ter entrado apenas no ano de 2018, 
pelo que esse valor na o pode ser incluí do 
no resultado do exercí cio de 2017. 

Parecer do Conselho Fiscal 

O Conselho Fiscal da APOIAR, Associa-
ça o de Apoio aos Ex-combatentes Ví ti-
mas do Stress de Guerra, em cumprimen-
to com o art.º 44, alí nea c) dos estatutos 
da APOIAR, vem apresentar o seu pare-
cer relativamente ao Relato rio de Activi-
dades e Contas do exercí cio do ano de 
2017. 

O Conselho Fiscal durante o exercí cio de 
2017 acompanhou e verificou a activida-
de financeira da Associaça o e sempre 
que solicitado pode verificar toda a docu-
mentaça o pedida e teve oportunidade de 
observar o cuidado colocado na elabora-
ça o das contas do exercí cio. 

O Conselho Fiscal esta  convicto do rigor 
exercido na contabilizaça o de todas as 
despesas e receitas do funcionamento da 
Associaça o. 

Pode observar que toda a actividade e 
contas estiveram de acordo com os pre-
ceitos da associaça o e da Lei durante o 
ano de 2017. 

Pelo exposto o Conselho Fiscal e  da opi-
nia o que o relato rio de Actividades e 
contas da APOIAR devera  ser aprovado. 

 

Lisboa, 2 de Março de 2018 

 

O Conselho Fiscal 
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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 Asso-
ciação, por cheque ou vale postal, no multibanco ou ho-
mebanking, para o seguinte  IBAN da Caixa Geral de Depósi-
tos:  

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 trans-
ferência, 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 

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 

 

Informação APOIAR 
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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)   
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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 exclusiva-

mente 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. 

 

Pague as suas 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.  

 

ATENÇÃO: A partir de Janeiro de 2019  

a quota anual passa a ter o valor de 40€. 

OBRAS NO BAIRRO  
DA LIBERDADE 

 

CONDICIONAMENTO DE ACESSOS 
A partir do mês de 
Maio e durante os me-
ses seguintes a Geba-
lis, empresa municipal 
responsável pelo 
bairro onde a APOIAR 
está sediada, irá pro-
ceder a obras de re-
qualificação e repara-
ção das estruturas do bairro. Serão feitas intervenções nas es-
cadarias, patamares, estacionamento e estradas, pelo que os 
acessos e estacionamento nas imediações da APOIAR poderão 
estar condicionados.  

 

Use preferencialmente os transportes públicos  

ou informe-se acerca das condições dos acessos.  
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REVISTA DE IMPRENSA // 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/ 

 

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. 

DFA // Centenas de processos de 
antigos combatentes a requerer o 
estatuto de Deficientes das For-
ças Armadas continuam penden-
tes de decisão, por falta de pes-
soal nos quartéis e porque a ob-
tenção de elementos de prova é 
demorada  
// Por: Diário de Notícias 
 
O Exe rcito vai concentrar os juristas que 
tem colocados nas diferentes unidades 
para acelerar a conclusa o dos 145 proces-
sos, de obtença o do estatuto de Deficiente 
das Forças Armadas (DFA), que continu-
am pendentes no gabinete do chefe do 
Estado-Maior do ramo (CEME). 

A criaça o dessa task force foi transmiti-
da pelo pro prio CEME a  Associaça o dos 

Exército acelera ações pendentes 
há anos de deficientes da guerra 

Deficientes das Forças Armadas (ADFA), 
durante a visita de trabalho que o gene-
ral Rovisco Duarte realizou ontem a  sede 
da instituiça o representativa de um uni-
verso de portugueses com uma idade 
me dia de 70,6 anos. 

"Na o temos tempo para estar a  espera" 
da conclusa o desses processos, afirmou o 
presidente da ADFA, Jose  Arruda, mo-
mentos depois de o vice-presidente Lo-
pes Dias ter evocado os militares do Cor-
po Expediciona rio Portugue s enviado 
para a Flandres: "Estamos confiantes que 
na o nos vai acontecer o que aconteceu 
com aos combatentes da I Guerra Mundi-
al." 

https://www.dn.pt/portugal/interior/exercito-
acelera-acoes-pendentes-ha-anos-de-

deficientes-da-guerra-colonial-9264150.html 

 

Foto: Farinho Lopes/ADFA 

SAÚDE PÚBLICA//. Problema é 
transversal no país. Dermatolo-
gia, urologia e reumatologia são 
algumas das especialidades com 
mais tempos de espera. // Por: 
Público e DN (10/04/2018) 
Ha  pelo menos dez hospitais no paí s 
onde o tempo de espera por consulta 
ultrapassa em muito o que foi definido 
por lei como tempo ma ximo de espera 
por consultas da especialidade. Suposta-

Mais de uma dezena de hospitais com tempos 
de espera para consultas acima dos dois anos 

mente o tempo ma ximo de espera por 
uma dessas consultas e  de 150 dias. 

O tempo me dio de espera esta  num ano 
mas o caso mais grave encontra-se no 
Hospital de Aveiro onde a consulta de 
Dermatologia tem um tempo de espera 
de 1900 dias. O Hospital conseguiu redu-
zir esse tempo para pouco mais de 900 
dias, quase tre s anos.  

Os responsa veis pelo hospital culpam o 
na o preenchimento de vagas da especia-
lidade. 

mailto:antigos.combatentes@defesa.pt


// PÁGINA 11  // Nº 108 // MARÇO/ABRIL // 2018 //  

// O JORNAL DO STRESS DE GUERRA // 

Consignação 
do IRS à 
APOIAR 
Ainda vai a tempo de ajudar a 
APOIAR quando entregar a 
sua declaração seus impos-
tos é fácil e sem custos. Este 
ano, antes de confirmar a en-
trega do seu IRS não se es-
queça: 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 

Alterações  
na Entrega  
do IRS 
Está-se a aproximar o fim 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 

Com Sol ou Chuva  
fomos passear 

Sa bado, partida para mais um passeio, 
com fins a divertirmo-nos e a descon-
trair, se S. Pedro permitisse, e  claro! Mas 
como a esperança e  a u ltima a morrer, la  
fomos no s ate  ao Norte deste belicí ssimo 
Paí s, mais precisamente a  cidade do Por-
to. 

Na companhia da nossa guia, seguimos 
para o almoço nas Taipas, apo s este, se-
guimos enta o para um passeio na cidade 
do Porto, foi pouco tempo, mas o entusi-

asmo na o desmereceu quando chegamos 
enta o ao restaurante Herança Magna, em 
Vila nova de Gaia. O que podemos dizer 
deste espaço, e  complicado, sugerimos, a 
quem possa visita -lo porque quem gosta 
do que e  tradicional, tal como no s, e ser 
muito bem recebido temos a certeza que 
ira  adorar. Desde a receça o, passando 
pelo menu e terminando no espeta culo 
de folclore, fados, bom, e  mesmo tudo 
bom, da  vontade de dizer, queremos la  
voltar. 

No domingo, apo s o pequeno-almoço, 
assistimos a uma demonstraça o de pro-
dutos, a seguir o almoço e la  partimos 
rumo a  cidade de Penafiel, onde fomos 

conhecer o seu í cone, o bonito Santua rio 
de Sameiro, o segundo mais importante 
santua rio mariano de Portugal, fica no 
topo de uma montanha com vistas belí s-
simas e um jardim envolvente fanta stico 
para dar uns passeios. 

Por fim, e de malas na bagageira, regres-
samos ao no ponto de partida, a cidade 
de Lisboa, com aquele sorriso no rosto de 
quem gostou de conhecer um pouco mais 
do nosso Paí s e aprecia os nossos irresis-

tí veis menus. Na verdade, e apenas o que 
nos incomodou foram as deslocaço es de 
um lado para o outro, porque implica 
estar menos tempo onde deseja vamos 
estar, mas o conví vio, criar relaço es de 
amizades, conhecer o desconhecido, sa o 
os fatores que nos fazem fazer estes pas-
seios e quem vem connosco sabe bem 
disso.  

 

Até à próxima e fica o 
convite para todos! 

PASSEIO AO PORTO: No fim de semana de 21 e 22 de Abril um 
grupo de associados e amigos da APOIAR dirigiu-se ao norte 
do país para uma visita à cidade invicta, ao icónico restaurante 
“Herança Magna” e ao santuário do Sameiro em Penafiel. Fo-
ram momentos que ficam para sempre. // Por: Anabela Oliveira 

“ … aquele sorriso no rosto de quem gostou 

de conhecer um pouco mais do nosso país e 

aprecia os nossos irresistíveis menus.” 



www.apoiar-stressdeguerra.com  

facebook.com/stressdeguerraapoiar 

Comemorações  
do 10 de Junho em Lisboa 

DIA DE PORTUGAL EM BELÉM// Mais uma vez se 
convidam todos os ex-combatentes e seus familiares 
e amigos para a homenagem que será feita NO XXV 
encontro nacional dos combatentes, junto ao Monu-
mento aos Combatentes do Ultramar, no Forte do 
Bom Sucesso, junto à Torre de Belém em Lisboa.  
// Por: Comissão Executiva 

VÁ COM  

A SUA FAMÍLIA // 

THE HAPPY 
SHOW 

EXPOSIÇÃO//  
MUSEU DE ARTE,  
ARQUITECTURA  
E TECNOLOGIA // 
CENTRAL TEJO, BELÉM// 
ATÉ 4 DE JUNHO 

 

Venha procurar  
a Felicidade a Belém 

Stefan Sagmeister é um dos mais aplau-
didos designers internacionais. O que é a 
felicidade? Como a encontrar? E o que 
fazemos realmente para ser felizes? The 
Happy Show, um dos seus projetos mais 
icónicos, resulta de uma intensa pesqui-
sa de mais de dez anos sobre o conceito 
de felicidade. Através de vídeo, infogra-
fias, esculturas e instalações interativas, 
bem como de humor, provocação e inte-
ração, a exposição leva-nos numa via-
gem pela mente de Sagmeister e pelas 
suas visões inovadoras, aparentemente 
simples, sobre como sermos mais feli-
zes. Apela a uma atitude mais participati-
va na busca dessa felicidade – afirmando 
inclusivamente que esta se treina, tal 
como treinamos o nosso corpo. 
Sagmeister utiliza um design gráfico ex-
tremamente emocional para se ligar às 
pessoas, testando a fronteira entre o de-
sign e a arte, ou a ciência e a cultura do 
dia a dia, chegando a transgredir todas as 
barreiras entre estes conceitos.  

 
Endereço: Central Tejo 
Avenida de Brasília 1300-598, Lisboa 

Horário Qua-Seg 11.00-19.00 
Transporte. BUS 714, 727, 751. Eléctrico 15 
Preço. 5€ 

Acessos por transporte público: 
Comboio CP: Estação Belém. Auto-
carro Carris: 751. Elétrico: E15;  

 

 

 

 

Estacionamento  

na Fundação Champalimaud 


