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Há 25 anos que esta homenagem  
vive em todos os ex-combatentes 

No dia 10 de Junho cumpriu-se de novo 
uma das mais estimadas tradiço es dos ex
-combatentes. Faz ja  25 anos que, junto 
ao Forte do Bom Sucesso em Bele m, Lis-
boa, o monumento de homenagem aos 
Combatentes do Ultramar, recebe no Dia 
de Portugal, de Camo es e das Comunida-
des, milhares de militares, ex-militares e 
as suas famí lias, que se juntam em home-
nagem aos seus mortos. A APOIAR na o 
foi excepça o.  

A Comissa o Organizadora, constituí da 
por gente dos mais diversos sectores, 
militares e na o militares, fez questa o de 
lembrar que “A Sociedade Civil quer 
prestar uma justa homenagem a todos os 
que serviram Portugal em tempo de 
guerra, em qualquer condiça o e circuns-
ta ncia”. Esta homenagem independente, 
pretende trazer honra para “os que de-
fenderam os valores nacionais e a pere-
nidade da naça o portuguesa e  um dever 
cí vico imperativo e que as geraço es vin-
douras devem continuar.” 

Estas comemoraço es funcionam ja  des-
de ha  uns bons anos como uma espe cie 
de celebraça o oficiosa do 10 de Junho, 
onde a famí lia militar se reu ne em home-
nagem aos seus Ex-combatentes e actu-
ais militares dos tre s ramos das forças 

HOMENAGEM AOS COMBATENTES // No dia em que se cumprem 25 
anos do Encontro Nacional dos Combatentes no 10 de Junho, a APOIAR 
não quis deixar de estar presente em Belém // Por: Redacção. 

armadas. Aqui, prestam homenagem 
no Mosteiro dos Jero nimos e no monu-
mento em Bele m, numa comemoraça o 
independente que conta com os mais 
diversos sectores da Sociedade Civil, 
como a Ca mara Municipal de Lisboa e 
algumas empresas que continuam ano-
nimamente a querer manter viva esta 
comunha o. 

O encontro, cuja comissa o executiva 
foi presidida este ano pelo Tenente-
General Carlos Carvalho dos Reis,  teve 
a presença de inu meras associaço es de 
combatentes de todo o paí s. 

Aproveitando a ocasia o, a Liga dos 
Combatentes e a ADFA reivindicaram 
ao Governo mais apoios sociais para 
uma geraça o que esta  perto do fim e 
ainda na o recebeu o reconhecimento 
devido.  

Algo que vai de encontro a s declara-
ço es que o Presidente da Repu blica fez 
na sua habitual mensagem enviada 
para ser lida nas comemoraço es: 
“Saibamos saudar e homenagear, atra-
ve s da Associaça o dos Deficientes das 
Forças Armadas, aqueles que mais so-
freram na guerra de A frica, os nossos 
deficientes das Forças Armadas, a 

quem e  da maior justiça que a pa tria sai-
ba respeitar concedendo-lhes as ajudas 
mais do que merecidas".  

O evento terminou apo s a deposiça o de 
flores, o desfile militar e a passagem dos 
avio es com o almoço conví vio que reuniu 
os milhares de combatentes e as suas 
famí lias nos relvados a  volta do Monu-
mento. A APOIAR fez-se representar pela 
Tesoureira da Direcça o, Ame lia Machado 
e o porta bandeira foi o associado Carlos 
Sousa  Amaro. Presentes tambe m estive-
ram o Presidente e Vice-presidente, Jorge 
Gouveia e Jose  Pequeno, entre outros 
associados. 
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ESTATUTO EDITORIAL 
O jornal "APOIAR" é o órgão de comu-
nicação of icial  da APOIAR—
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. 
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Infelizmente parece que a que a questa o 
da sau de mental so  e  falada depois de ser 
notí cia pelas piores razo es.  Os efeitos 
psicolo gicos das trage dias sa o muitas 
vezes secundarizados pelos efeitos mais 
imediatos e muitas vezes te m de ser as 
organizaço es na o governamentais a aler-
tar para as conseque ncias que os aconte-
cimentos trauma ticos  tiveram nos seus 
intervenientes. 

Os casos mais recentes das crianças de 
Gaza e dos Bombeiros de Pedro ga o, que 
aqui relatamos neste jornal, sa o sintoma -
ticos de como e  cada vez mais necessa ria 
uma estrutura base de apoio a  sau de 
mental, dada de forma imediata. Estrutu-
ra essa que em Portugal esteve no papel 
durante anos mas, chegados a 2017, per-
cebemos que nunca saiu de la . 

A notí cia que nos conta que a Direcça o 
Geral de Sau de pretende relançar o Plano 
de Sau de Mental porque durante dez 
anos apenas funcionou a meio ga s, surge 
apenas depois de avaliar a sau de mental 
dos portugueses  e ter chegado a  conclu-
sa o que Portugal e  o paí s mais afectado 
com doenças psiquia tricas na Europa. 

EDITORIAL 

Ora o Plano de Sau de Mental criado em 
2007 devia ter dado resultados suficien-
tes para que na o chega ssemos dez anos 
depois a  conclusa o que estamos piores. 
Se um Plano Nacional na o apresenta re-
sultados e  porque nunca existiu. 

A crise, a depressa o, as trage dias, cau-
sam mossas invisí veis que so  uma estru-
tura de apoio pode mitigar e acompa-
nhar. 

Mais uma vez vemos que a sau de men-
tal em Portugal continua pouco mais do 
que terceiro-mundista. 

Se o estado de coisas no terreno na o e  
pior e  porque existem organizaço es co-
mo a APOIAR que conseguem resultados 
pra ticos no terreno com recursos limita-
dos mas que como se ve , na o sa o de to-
dos suficientes para um paí s envelhecido, 
fra gil e pouco mais que abandonado em 
70% do seu territo rio. 

 

 

*Editor Executivo do APOIAR 

 

 

Os 25 anos de uma iniciativa da Socieda-
de Civil para honrar os seus ex-
combatentes e os que deram a vida a 
lutar por Portugal. Independentemente 
das razões pelas quais foram lutar, 
obrigados ou não, todos eles não devem 
ser esquecidos. É disso que a homena-
gem feita há duas décadas e meia em 
Belém trata, e nada mais. HS 

// Por: Humberto Silva * 

Então foi preciso chegar ao fim de dez 
anos para perceber que o Plano de saú-
de Mental em Portugal nunca passou 
verdadeiramente do papel? E para isso 
foi necessário perceber que Portugal 
tem o maior numero de casos de doen-
ças psiquiátricas da Europa? Mais uma 
vez remenda-se e não se constrói.HS 
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// POESIA 

Reforço da 
resposta do 
SNS na área 
cirúrgica 

INFORMAÇÃO DO SERVIÇO  

NACIONAL DE SAÚDE 

A partir de 1 de julho, o Hospital das 
Forças Armadas reforça a resposta 
do Serviço Nacional de Saúde (SNS) 
no âmbito do Sistema Integrado de 
Gestão de inscritos em Cirurgia 
(SIGIC). A Portaria n.º 163/2018, publi-
cada no dia 7 de junho em Diário da 
República, define os termos e as con-
dições desta colaboração, passando 
o Hospital das Forças Armadas a ser 
hospital de destino dos utentes do 
SNS para a prestação de cuidados de 
saúde. O Hospital das Forças Arma-
das é uma estrutura pública de pres-
tação de cuidados de saúde com ca-
pacidade de resposta diferenciada, 
designadamente na área cirúrgica. 

O SIGIC insere-se no Sistema Inte-
grado de Gestão do Acesso (SIGA) e 
estabelece as regras de gestão do 
acesso aos cuidados cirúrgicos, pro-
curando assegurar o controlo das 
listas de espera para cirurgia e a me-
lhoria dos tempos de resposta no 
SNS nesta área, aplicando-se a enti-
dades públicas prestadoras de cui-
dados de saúde e a entidades priva-
das ou sociais com convenções esta-
belecidas no âmbito do SIGIC. Esta 
medida insere-se no quadro da polí-
tica do Ministério da Saúde de incre-
mento do acesso dos cidadãos aos 
cuidados de saúde, procurando em 
simultâneo fomentar a produtividade 
e rentabilizar a capacidade instalada 
no setor público. 

Para saber mais, consulte: Portaria 
n.º 163/2018 – Diário da República n.º 
109/2018, Série I de 2018-06-07 
Defesa Nacional e Saúde 
Regula os termos e condições da co-
laboração do Hospital das Forças 
Armadas com o Sistema Nacional de 
Saúde no âmbito do Sistema Integra-
do de Gestão de Inscritos em Cirur-
gia. 

SÓ, SEMPRE SÓ 

CALCORREIO CERCE  

RUAS E PASSEIOS 

DESTA SELVA DE PEDRA SOBRE 

 PEDRA  

ONDE HÁ POSTES E SINAIS DE 

 TRÂNSITO 

TURBAS E BUZINAS  

ASSOBIOS E OBSCENIDADES...  

ONDE O ANIMAL É O HOMEM  

 SELVAGEM DE CIVILIZAÇÃO  

PRONTO A AGATANHAR SEU IRMÃO  

P'RA LHE ROUBAR UMA CÔDEA DE 

 PÃO ... 

 

SÓ, SEMPRE SÓ 

QUEDO-ME PENSANDO  

À SOMBRA DA ÁRVORE QUE NÃO 

 EXISTE  

OUVINDO O VENTO, QUE UIVA,  

E ESVENTRA AS ENTRANHAS DAS 

 RUAS E VIELAS  

QUAIS RIOS POLUIDOS DE TUDO 

(E ATÉ DE PESSOAS/GENTE!)  

ONDE A FUGA NÃO É POSSIVEL  

E À PASSAGEM CHIA O TRAVÃO  

PRONTO A DEVASSAR A MÃO  

DE QUEM, COMO EU, NÃO TEM 

 MAIS QUE SENÃO ... 

 

SÓ, SEMPRE SÓ  

EMBALO-ME NO UTERO FECUNDO 

DA CIDADE ... 

88.05.17- LISBOA  

ALBERTO CALADO 

Quer ver os seus textos publicados no 
jornal APOIAR? Opine sobre os assun-
tos relevantes para a associação ou 
para o país, conte-nos uma história sua, 
dos tempos da guerra ou dos tempos de 
paz. Realidade, ficção ou poesia? 

Envie-nos por mail ou carta tendo em 
conta os seguintes parâmetros: por ra-
zões de espaço e paginação textos de-

vem ter, de preferência, no máximo 
4500 caracteres com espaços ou, se não 
usar o Word e enviar o texto caligrafado 
ou dactilografado,  

Os textos não deverão ultrapassar as 
800 palavras. Se for poesia, também por 
uma questão de paginação, não deve ter 
mais do que 140 caracteres ou 90 pala-
vras.   

Nota: Se pretender que o seu texto seja publica-
do em determinado número deve enviar até dia 
15 do mês anterior. Lembre-se que cada jornal 
bimestral é publicado no fim de cada dois me-
ses. No entanto, para que possa sair atempada-
mente, cada edição fecha sempre a dia 15 desse 
mês anterior. Faça-se ao teclado e à caneta ou 
mesmo à máquina fotográfica. Seja publicado 
no APOIAR e lido em todo o país. 

Colabore com o APOIAR. Seja lido em todo o país 

1640  
Por:  
Augusto Gomes In: 
FLICKR.COM 

Gosta de Fotogra-
fia? Junte-se ao 
flickr.com. Um dos 
maiores sites de 
partilha de fotogra-
fia onde poderá 
partilhar e ver as 
mais belas fotos 
sobre qualquer 
tema, numa plata-
forma  onde todos  
partilham a sua 
arte, dos amadores 
aos melhores pro-
fissionais. 

// FOTOGRAFIA 
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A APOIAR voltou a lembrar que ha  lacu-
nas no apoio ao nu cleo familiar do Antigo 
Combatente, que “tambe m carece de ser 
apoiado”, porque o apoio na o se pode 
ficar nem se esgota no antigo combaten-
te, que, como tem vindo a ser reivindica-
do ha  muitos anos pela APOIAR, esta  
inserido num meio familiar que tambe m 
e  afectado. 

 Apesar de haver uma tende ncia em 
considerar o contra rio, a APOIAR conti-
nua a defender que “ha  muito pouca in-
formaça o na sociedade portuguesa acer-
ca desta mate ria.” Por sua vez, o facto de 
muitos antigos combatentes recusarem 
falar do seu passado na guerra, com me-
do de censura, recusam-se a pedir ajuda, 
a deslocar-se aos serviços de psiquiatria 
por terem um sentimento de que a 
“sociedade na o quer saber deles para 
nada” Por isso a Associaça o  “considera 
insuficiente o apoio e a informaça o dis-
ponibilizada acerca deste assunto.” 

A Federaça o Portuguesa das Associa-
ço es de Combatentes voltou a insistir nas 
suas reivindicaço es, especialmente na 
isença o do IRS  do beneficio decorrente 
da Lei 9/2002, o alargamento a todos os 
ex-combatentes do apoio decorrente da 
Lei 50/2000 que da  apoio me dico e soci-
al a  ví timas do stress de guerra. A FEPAC 
volta a insistir na criaça o do Estatuto do 
Antigo Combatentes, cujo enquadramen-
to legal iria abranger os apoios supra 
citados. Criaria tambe m uma maior facili-
dade para a sociedade, em especial os 
me dicos, em reconhecer os Antigos Com-
batentes e os seus direitos, se juntamen-
te com o estatuto fosse criado um Carta o 
de Antigo Combatentes. A Associaça o de 
Comandos voltou a mostrar o seu desa-
grado acerca de como a Lei 9 esta  a ser 
aplicada. 

Isabel Madeira, em nome do MDN, agra-
deceu a presença e co contributo de to-
dos e revelou que  “foram celebrados 
protocolos com Universidades para que 
sejam estudados alguns assuntos consi-
derados pertinentes.” 

 

sença do Movimento Cí vico dos Antigos 
Combatentes, que veio alertar que um 
dos maiores problemas dos antigos com-
batentes e  o stress de guerra e que na o 
basta medicar os doentes mas que se 
deve tratar do problema na sua origem e 
de forma integrada. As associaço es deve-
ra o ajudar num levantamento e um estu-
do dos casos de forma global e na o apena 

local que devera o ser usadas as estrutu-
ras ja  existentes como e  o caso do HFAR. 
O Presidente do CAACC lembrou das par-
cerias plurinstitucionais que ja  existem 
entre por exemplo a Liga dos Combaten-
tes e o Hospital da Cruz Vermelha e o 
IASFA mas que “qualquer atividade no 
a mbito da sau de tem que ser certificada, 
encarecendo o projeto” e que  por vezes, 
fica mais caro certificar uma estrutura ja  
existente do que construí -la integralmen-
te de novo. 

O representante do MAC recorda que so  
esta o a ser acompanhados pelas associa-
ço es protocoladas cerca de 450 ex-
combatente mas que os estudos apontam 
para milhares de ví timas de stress de 
guerra entre as centenas de milhar de ex-
combatentes ainda vivos, isto apesar de 
morrerem cerca de 3500 todos os meses. 

REDE NACIONAL DE APOIO //  A APOIAR esteve presente numa reunião entre as associa-
ções e o Ministério da Defesa Nacional, onde se abordaram as questões mais prementes 
relativamente aos ex-combatentes que ficaram em aberto desde que o anterior Presidente 
da CNA deixou o cargo. // Por: Redacção 

APOIAR recebida  
no Ministério da Defesa Nacional 

Presentes nesta reunia o estiveram re-
presentantes do Ministe rio da Defesa e 
das Associaço es de Combatentes, assim 
como do rece m criado Movimento Cí vico 
dos Antigos combatentes. 

O Presidente da Comissa o de Apoio aos 
Antigos Combatentes (CACC) fez o um 
ponto de situaça o das reivindicaço es dos 
ex-militares que foram feitas a  Comissa o. 
Muitas delas sera o analisadas em Comis-
sa o da Defesa Nacional pelo Secreta rio de 
Estado da Defesa. No entanto o Presiden-
te da CACC lembra que, pelo facto de se-
rem questo es que na sua maioria impli-
cam va rios ministe rios, ha  um maior grau 
de complexidade na sua resoluça o, para 
ale m de ter de ser analisado o seu cabi-
mento orçamental. 

A Liga dos combatentes expressou a sua 
preocupaça o acerca da falta de cuidados 
aos ex-combatentes, na assiste ncia hospi-
talar, consultas me dicas e cuidados conti-
nuados, assim como a  possí vel alienaça o 
do Hospital Militar em Bele m que pode-
ria servir para cuidados continuados. O 
Presidente da CACC indicou que a aliena-
ça o do patrimo nio do Estado e  pu blica e 
que na o houve objecço es anteriores em 
devido tempo. 

Alberto Coelho indicou que em audie n-
cia na Assembleia da Repu blica “foi elogi-
ado o Plano de Aça o para Apoio aos Defi-
cientes Militares (PADM), e que podera  
ser equacionado, propor algo semelhante 
aplica vel aos Antigos Combatentes sem-
abrigo.“ 

Isabel Madeira fez um ponto de situaça o 
relativamente aos processos de qualifica-
ça o como Deficiente das Forças Armadas, 
indicando que “quando este processo 
começou ha  cerca de 3 anos, estavam 
pendentes mais de 3.000 processos de 
qualificaça o como DFA e atualmente, 
existem cerca de 500, esclarecendo que 
este nu mero na o e  esta tico, uma vez que 
continuaram a entrar processos ao longo 
deste perí odo.” 

Um novidade nestas reunio es e  a pre-

O NU CLEO FAMILIAR  
DO ANTIGO COMBATENTE 
TAMBE M CARECE DE SER 
APOIADO 
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Que a guerra causa trauma a quem pas-
sa por ela na o e  propriamente novidade, 
no entanto a verdadeira extensa o desses 
danos psicolo gicos nunca e  revelada. Um 
dos conflitos que mais tem afectado cri-
anças e  o Israelo-palestiniano e o stress 
po s trauma tico tem sido um dano colate-
ral com repercusso es com uma extensa o 
inimagina vel. Se em ex-combatentes trei-
nados o stress de guerra afecta apenas 
uma percentagem de combatentes, em 
crianças essa percentagem sobe expo-
nencialmente.  

Os mais recentes protestos de Junho em 
Gaza levaram a conflitos entre palestinia-
nos e as forças de segurança israelitas 
com uma contagem final de mais de 100 
mortos do lado da Palestina, incluindo 14 
crianças. 

Esta viole ncia permanente deixa marcas  
indele veis nas mentes dos jovens, de tal 
sorte que pode mesmo acabar com o que 
resta da resiste ncia e resilie ncia destas 
crianças. 

A Save the Children fez um estudo com 
mais de 150 crianças afectadas por estes 
recentes conflitos e chegou a  conclusa o 
que esta exposiça o a  viole ncia causou 
perturbaço es que traduzem sintomas de 
stress po s trauma tico 

Mais de 60% das crianças mostraram 
sinais preocupantes de angu stia e muitos 
tinham pesadelos constantes e o medo 

Crise de saúde  

mental em Gaza 
CRIANÇAS COM STRESS DE GUERRA // A Organização Internacional 
“Save the Children” [Salvem as Crianças] publicou um estudo onde alerta 
para o facto de 95% das crianças na Faixa de Gaza estarem afectadas 
pelo stress pós traumático. // Por: Redacção. 

de dormir a  noite por estarem sempre 
alertas para os ruido de avio es e o cons-
tante medo de bombardeamentos, o que 
levou a um sentimento de insegurança 
constante pela permanente perspectiva 
de guerra. Muitos evitam dormir por 
terem medo de ter “sonhos maus” 

"Tenho muitos pesadelos horrí veis e ou 
bombardeamento, ou ferido ou morto", 
disse Samara  uma rapariga de 15 anos 
de Gaza que viveu tre s guerras. Diz que 
na o se lembra de nada ale m da vida sob o 
bloqueio israelita e que tem a noça o que 
muitas outras crianças ja  so  conhecem o 
medo. 

Apesar de tudo isto o estudo tambe m 
mostrou que as crianças ainda mante m 
bastante resilie ncia a esta viole ncia e que 
na o se coí bem de falar sobre o assunto e 
a grande maioria sente-se apoiada pelos 
seus pais e famí lia. No entanto, estes u lti-
mos acontecimentos levaram a que mui-
tos tenham perdidos os pais ou familia-
res, que eram em grande parte o garante 
da sua resilie ncia e isso, segundo a Save 
the Children, pode despoletar uma crise 
de sau de mental sem precedentes. 

"E  demasiado cedo para perceber o im-
pacto total que esta viole ncia recente 
teve sobre as crianças, algumas das quais 
perderam um pai ou um ente querido, ou 
tiveram que cuidar dos feridos destes 
protestos", disse Marcia Brophy, uma 
conselheira de Sau de Mental da Save the 
Children.  

“O que sabemos e  que o colapso da se-
gurança familiar e  um dos principais 
gatilhos para problemas de sau de mental 
entre crianças que esta o em conflitos.” 
disse Brophy, lembrando que  ha  toda 
uma geraça o de crianças por um fio em 
que mais um acontecimento violente 
podera  ter conseque ncias para a vida 
toda. 

Numa regia o onde e  difí cil obter cuida-
dos me dicos externos e as crianças pou-
co mais conhecem do que a viole ncia e a 
morte, e  difí cil para elas superar estes 
acontecimentos. 

“As crianças de Gaza sa o resistentes, 
mas precisam urgentemente receber 
mais apoio para superar suas experie n-
cias trauma ticas. A comunidade interna-
cional precisa de aumentar o seu apoio e 
introduzir respostas de sau de mental”, 
conclui uma responsa vel da Save the 
Children para a regia o de Gaza.  

Saber mais em  https://savethechildren.org.au/ 

UM SENTIMENTO  
CONSTANTE DE MEDO  
DE SER ALVO DE UMA BOMBA  
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O total de ví timas pareceu irreal na 

altura, uma trage dia nunca antes vista 

em Portugal. Quem sofreu o primeiro 

impacto dessa trage dia  foram os bom-

beiros que acorreram a apagar os fogos 

e a tentar salvar quem era possí vel na-

quela fatí dica tarde de Junho de 2017.  

Quando na o puderam fazer mais nada 

foi com os despojos da trage dia que se 

depararam: dezenas de corpos presos 

em carros e sobreviventes desorienta-

dos e em pa nico. Foram os bombeiros, 

na sua maioria volunta rios, que em pri-

meira ma o experienciaram os horrí veis 

ince ndios do ano passado, e as suas im-

pensa veis conseque ncias.  Sofrem agora 

Bombeiros de Pedrógão Grande  
sofrem de stress pós-traumático 

SOLDADOS DA PAZ // Um ano depois dos incêndios de Pe-
drógão que mataram mais de 60 pessoas, entre elas bombei-
ros, os soldados da paz evidenciam sintomas de stress pós 
traumático. Uma psicóloga do Centro de Trauma de Coimbra 
está a fazer um estudo acerca do impacto dos fogos nos bom-
beiros que os combateram. // Por: Redacção/LUSA. 

com o trauma que vivenciaram. Sa o ví ti-

mas de stress po s trauma tico, ví timas do 

stress provocado pela guerra contra o 

fogo. 

Joana Becker, investigadora do Centro 

de Trauma da Universidade de Coimbra e 

doutoranda em psicologia na Faculdade 

de Psicologia, esta  a realizar um trabalho 

no terreno onde questionou 32 bombei-

ros, acerca do que experienciaram no 

ano passado. Desses 32 bombeiros, das 

corporaço es que primeiro responderam 

ao ince ndio de Pedro ga o Grande, nomea-

damente Castelo Branco, Cernache do 

Bonjardim (Serta ) e Pampilhosa da Serra, 

23 evidenciam sinais de stress po s-

trauma tico. 

A investigadora disse a  Age ncia Lusa 

que ha  uma "prevale ncia elevada" desses 

sinais. O seu estudo de doutoramento, 

em que aborda as conseque ncias do trau-

ma em bombeiros, esta  a ser feito em 

paralelo a s consultas que da  aos bombei-

ros afectados pelos ince ndios de 2017, 

em Cernache do Bonjardim e de Castelo 

Branco. Pretende alargar mais apoio aos 

restantes soldados da paz da regia o cen-

tro. 

Nas declaraço es a  age ncia de notí cias 

portuguesa, Joana Becker lembra que "Os 

bombeiros trabalharam muitas horas 

sem descanso e viram pessoas em sofri-

mento, que perderam tudo". As memo -

rias desses acontecimentos tendem a 

causar perturbaço es de sono,  stress e 

ansiedade, para ale m dos normais senti-

mentos de culpa, comuns nestes casos. 

“Os bombeiros esta o acostumados aos 

ince ndios florestais, mas este foi um fogo 

anormal "fez questa o de frisar 

A psico loga destaca o facto do seu tra-

balho estar a ser reconhecido pelos bom-

beiros e seus comandantes e haver uma 

maior abertura e cada vez menos pre-

conceito para discutir o stress po s-

trauma tico. Lembra que os bombeiros 

"te m uma profissa o de risco e deveria 

haver uma atença o maior sobre o trata-

mento.” 

 

 

OS BOMBEIROS  

TE M UMA PROFISSA O 

DE RISCO E DEVERIA  

HAVER UMA ATENÇA O 

MAIOR SOBRE  

O TRATAMENTO 
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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 pro-
blemática 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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INFORMAÇÃO APOIAR // 
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 APOI-
AR 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 pedidos 
feitos para outro e-mail da APOIAR que não seja o acima indicado não se-
rão 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 Gebalis, empresa munici-
pal responsável pelo bairro onde a APOI-
AR está sediada, irá proceder a obras de 
requalificação e reparação das estruturas 
do bairro. Serão feitas intervenções nas 
escadarias, patamares, estacionamento e 
estradas, pelo que os acessos e estacionamento nas imediações da APOIAR 
poderão estar condicionados. Use preferencialmente os transportes públi-
cos ou informe-se acerca das condições dos acessos.  

É com enorme pesar que a Associação APOIAR informa o falecimentos do 
seu associado César Fernandes, associada  n.º 3146.   

Aos seus familiares e amigos, os nossos mais sentidos pêsames. 

// OBITUÁRIO 

ATENÇÃO: HORÁRIO DE AGOSTO 
Caros associados e utentes. Informamos que a APOIAR irá funcionar, a título 

excepcional, com horário limitado entre os dias os dias 06 a 14 de Agosto.  
Assim sendo, nesses dias, o horário é o seguinte: 

 06 a 09 - abertura às 10h e fecho às 16:30h; 
 dia 10 - abertura às 10h e fecho às 13h; 
 dia 13 e 14 - abertura às 10h e fecho às 16:30h.  

O Horário de funcionamento normal retoma a 16 de Agosto 
Agradecemos desde já a vossa compreensão. 
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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 chamada para a re-
de fixa, de acordo com o 
seu plano tarifário. 

 

ADM 
Pode consultar as moradas 
e contactos de todos os 
postos de atendimento 
ADM no nosso site em: 

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

// REVISTA DE IMPRENSA  

Depois de seis anos a funcionar a meio-
ga s, sobretudo desde a entrada da troika 
em Portugal, a Direça o-Geral de Sau de 
(DGS) vai relançar o Plano Nacional para 
a Sau de Mental que devia ter fechado 
em 2016 mas ficou longe de ser concluí -
do. 

A u ltima avaliaça o a quilo que se fez 
entre 2007 e 2016 mostra que Portugal 
tem muitos casos de perturbaço es psi-
quia tricas, bem mais que noutros paí ses 
europeus, mas "uma parte significativa 
das pessoas com necessidades na o rece-
be cuidados de sau de mental adequa-
dos". 

Falhas nos tratamentos que acontecem 
com dois em cada tre s doentes com per-
turbaço es mentais moderadas e um em 
cada tre s dos que te m perturbaço es 
mais graves. 

O diretor do Programa Nacional para a 
Sau de Mental explica a  TSF que e  preci-
so "pegar nisto outra vez e completar o 
que falta em termos de organizaça o dos 
serviços pois temos um problema com-
plexo nessa organizaça o". E  "crucial" 
relançar o Plano pois va rias a reas im-
portantes ficaram por fazer. 

Miguel Xavier destaca que na o foi por 
falta de esforço e qualidade dos profis-
sionais desta a rea, mas o Plano esteve 
na pra tica interrompido com va rios obs-
ta culos. 

Portugal é dos países com 

mais problemas psiquiátricos: 
Saúde relança plano 

O diretor do Programa Nacional para a 
Sau de Mental admite, contudo, que na o 

sera  em dois anos que va o recuperar 
tanto tempo de atraso, pelo que nem 
todas as medidas para travar os proble-
mas psiquia tricos em Portugal estara o 
fechadas em 2020. 

As prioridades esta o na reorganizaça o 
dos serviços e respetivo financiamento, 
bem como numa nova gesta o de recursos 
humanos e no fim das assimetrias entre 
regio es do paí s. (…) 
 

 

Notícia completa com áudio In: https://
www.tsf.pt/sociedade/saude/interior/portugal

-e-dos-paises-com-mais-problemas-
psiquiatricos-saude-relanca-plano-

9571332.html 

- 10 de julho 2018 

 

SAÚDE MENTAL // Muitos portugueses com doenças psiquiátricas 
são mal acompanhados nos serviços de saúde. DGS quer relançar 
plano para resolver problemas. // Por: Nuno Guedes: TSF. 

E  "CRUCIAL" RELANÇAR O 
PLANO POIS VA RIAS A REAS 
IMPORTANTES FICARAM 
POR FAZER. 

mailto:antigos.combatentes@defesa.pt
mailto:antigos.combatentes@defesa.pt
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Leia o APOIAR 
online 
Use o leitor QR do seu telemóvel 
para aceder ao arquivo do APOI-
AR na internet.  

Use Wi-fi ou verifique seu plano 
de dados. Tarifas podem ser 
aplicadas. 

Educação  

Ambiental  

no Bairro  

da Liberdade 

VIDA COMUNITÁRIA // A APOIAR 
juntou-se à iniciativa “Há Vida no 
Bairro”, um evento que pretendeu 
educar os mais jovens para a boa 
convivência em espaços públi-
cos. // Por: Redacção. 

“Ha  vida no Bairro”, foi o mote  desta 
iniciativa organizada pelo Grupo Comu-
nita rio Liberdade e Serafina, no dia 19 de 
Maio, para sensibilizar e envolver a co-
munidade do Bairro da Liberdade e Sera-
fina em Campolide, para os direitos e 
responsabilidades de utilizaça o e parti-
lha de espaços pu blicos e semipu blico. 

Neste peddy-paper, que teve também 
churrasco comunita rio e outras activida-
des durante a tarde que se seguiu, va rios 
alunos do Bairro foram convidados a 
passear por pontos chave onde foram 
aprendendo sobre as boas pra ticas ambi-
entais e reciclagem, entre outras. A APOI-
AR foi um dos pontos onde as crianças 
passaram. Aí  que, para ale m de conhece-
rem as actividades da associaça o, pude-
ram aprender como se tratava o lixo no 
tempo da juventude de muitos associa-
dos da APOIAR, assim como quais eram 
as alternativas aos actuais sacos de pla s-
tico para quando se ia a s compras. Neste 
ponto estava uma pista que os fazia se-
guir para a pro xima. 

Estas iniciativas te m surgido do Grupo 
Comunita rio da Liberdade e Serafina, do 
qual a APOIAR faz parte, onde a Junta de 
Freguesia de Campolide, as colectivida-
des e associaço es sediadas nestes dois 
bairros da cidade de Lisboa e represen-
tantes dos moradores criam novas for-
mas de integrar todos numa comunidade 
u nica e activa. 

Novos artistas em Alvalade 

ARTES PLÁSTICAS // Os alunos do curso de artes da Junta de Fre-
guesia de Alvalade  têm os seus trabalhos expostos no Centro Cívico 
Edmundo Pedro, na Junta de Freguesia de Alvalade. A funcionária da 
APOIAR Maria do Carmo Vasconcelos tem as sua sobras expostas 
até dia 31 de Agosto. Não se esqueça de visitar. // Por: Redacção. 
Com Ana Cardoso. 

Faz este ano 20 anos que na Junta de 
Freguesia de Alvalade se ensina arte 
numa espe cie de ATL que e  muito mais 
do que o nome indica. Aqui os alunos de 
Ana Cardoso e Anto nio Faria, aparecem 
para cumprir sonhos antigos ou para se 
reencontrarem com a arte, tre s dias por 
semana com uma carga hora ria de sete 
horas por semana juntam-se indepen-
dentemente da idade ou do grau de 
escolaridade e trabalham com um u nico 
desejo... Criar. 

Anualmente acontece uma exposiça o 
que reflete o ano de trabalho sempre 
sob um denominador comum que lhes 

da  o mote para a referida exposiça o. Este 
ano pode ver-se trabalhos de vinte e tre s 
alunos que conseguiram cumprir o ob-
jectivo das aulas. O livro, a palavra, a 
letra e a literatura e  a exposiça o que po-
de ser vista ate  ao final de Agosto deste  
segunda a sexta-feira das 9.30h a s 
17.30h.  

Os alunos va o  dos 6 anos aos 78 anos e 
muitos dos que começaram aqui ja  de-
senvolvem hoje o seu trabalho individual 
com exposiço es em diversas salas pu bli-
cas do pais. 

 

Até 31 de Agosto. Morada: Rua Conde de Arnoso, 
n.º 5-B 1700-112 LISBOA  



www.apoiar-stressdeguerra.com  

facebook.com/stressdeguerraapoiar 

// VÁ COM  

A SUA FAMÍLIA  
 

EXPOSIÇÕES 
 

“Contos Tradicionais  
e Contos de Fadas”  
de Paula Rego 

Casa das Histórias - Cascais  

Criações dos anos 60 e até um traba-
lho inédito produzido em 2017, que 
será revelado pela primeira vez, ten-
do como referência literária a Con-
dessa de Ségur. No total, mais de 
uma centena de desenhos e pinturas 
de Paula Rego compõem estes 
"Contos Tradicionais e Contos de Fa-
das", inspirados nestes enredos in-
temporais. A mostra está patente na 
Casa das Histórias, em Cascais, e 
pode ser vista até 30 de Setembro.  

 

Morada: Av. da República, 300 
2750-475 Cascais 
Telefone: 214 826 970 
E-mail: chpr@cm-cascais.pt  

A 15 minutos a pé da  
Estação de CP de Cascais 

PASSEIO: MONSANTO,  

BELMONTE E INDANHA-A-NOVA  

Vamos à aldeia mais portuguesa de Portugal? 

1º DIA: Saída  em autocarro Gran Turis-
mo até ao Hotel para Almoço; Da parte 
da Tarde, Belmonte; terra de Pedro  Ál-
vares Cabral em plena Cova da Beira 
com uma ampla vista sobre a encosta 
oriental da Serra da Estrela. A vila de 
Belmonte justifica plenamente as ca-
racterísticas que lhe terão dado o no-
me; Percorremos a povoação através 
de um passeio de Comboio Turístico, 
pelo Contro Histórico de Belmonte, on-
de observaremos um conjunto patri-
monial composto por casas quinhentis-
tas, solares, igrejas e capelas, tais co-
mo a Câmara Municipal e o Castelo de 
D. Afonso II. Logo a seguir faremos uma 
visita àquela que é considerada a aldeia 

mais portuguesa de Portugal, Monsan-
to, e aos seus museus (entradas incluí-
das). No fim do dia regresso ao hotel 
para jantar e pernoita. 

 

2º DIA: Pequeno almoço, seguido ade 
apresentação publicitária de produtos 
de saúde; Almoço;  à tarde uma fantás-
tica aventura em Idanha-a-Nova e Ida-
nha-a-Velha, onde se fará um passeio 
pelas resistentes muralhas medievais. 
No cume pode-se ter uma vista panorâ-
mica espectacular. Visita à Catedral; 
Regresso a casa, 

Preço: 65€ por pessoa. Inclui Autocarro GT, pensão com-
pleta em Hotel, visitas mencionadas no programa, segu-
ro e assistente de viagem. (Com demonstração comerci-
al.) Mais informações sobre inscrição, lugares e horários, 
na Associação. 

Inscrições até dia 16 de Novembro,  
pagamentos até dia 23 de Novembro. 


