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100 anos do Armistício 

COMEMORAÇÕES //  Por ocasião 
dos 100 anos do armistício que 
assinalou o fim da Primeira Grande 
Guerra, realizou-se na Avenida da 
Liberdade a maior parada militar 
de sempre em Portugal. A APOIAR 
esteve presente na homenagem. // 
Por: Redacção  

A APOIAR foi convidada de honra e es-
teve representada pelo Presidente da 
Direcça o, Jorge Gouveia, e pelo Vice-
presidente, Jose  Pequeno. 

No seu discurso evocativo da data, o 
Presidente da Repu blica lembrou: “Esses 
hero is lutaram pela compreensa o contra 
o o dio, pela liberdade, contra a opressa o, 
pela justiça, contra a iniquidade, pela 
Europa aberta contra a Europa fechada, o 
mundo solida rio contra o mundo dos 
egoí smos, das xenofobias, das excluso es. 
Na o toleraremos que se repita a sangren-
ta divisa o da Europa. Na o toleraremos 
que se repita perder-se a paz, ganha com 
tantas mortes a s ma os de aventureiros 
criadores de novas guerras, na o tolerare-
mos que se repita o uso das Forças Ar-

madas ao serviço de interesses, pessoas, 
grupos ou de jogos de poder, enquanto 
soldados se batiam pela Pa tria e pela 
Humanidade”. 

O armistí cio po s fim a uma guerra que 
durou quatro anos e fez milho es de ví ti-
mas  por toda a Europa e A frica. Portugal 
participou nesse conflito e sofreu perdas 
irrepara veis num exe rcito mal preparado 
e mal equipado.  Las Lys foi a batalha 
onde 10.000 portugueses perderam a 
vida frente ao triturador exe rcito alema o 
e essa batalha demonstrou logo os horro-
res de um conflito que humanidade sen-
tiu de forma mais intensa.  

 

Foto: APOIAR 

Foto: GOVERNO/EMGFA 

Fez exactamente um se culo no dia 11 de 
Novembro que cessaram as armas do 
primeiro grande conflito a  escala mundi-
al da humanidade.  

Para assinalar a ocasia o, o Estado portu-
gue s realizou um desfile militar ine dito, 
com membros dos tre s ramos das Forças 
Armadas e militares estrangeiros. A pa-
rada militar teve a presença do Presiden-
te da Repu blica, Primeiro Ministro e do 
rece m-empossado Ministro da Defesa 
Nacional, para ale m de muitos convida-
dos.  

A parada militar contou com um grupo 
de ex-combatentes da Guerra Colonial, o 
que, em jeito de homenagem, ja  e  habitu-
al nestes eventos. 
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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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Decorreu no me s de Novembro um 
grande encontro de sau de militar no a m-
bito da cooperaça o multilateral da Comu-
nidade de Paí ses de Lí ngua Portuguesa. 
Como muito bem disse  o Ministro da 
Defesa Nacional, a cooperaça o militar 
entre os paí ses luso fonos e  de uma acres-
cida importa ncia, quer pelo passado quer 
pelo presente e pelo futuro onde sa o 
muitas vezes os militares a intervir em 
situaço es de manutença o de paz, de aju-
da humanita ria ou em cata strofes natu-

rais. Por isso foi importante esta troca de 
conhecimento entre as diversas forças 
militares, que permitiu dar a conhecer o 
modo de trabalhar e intervir por parte 
do pessoal me dico, e na o so , nas mais 
diversas situaço es. 

Portugal teve, durante estes dois dias, a 
responsabilidade da maioria das inter-
venço es. Louva-se a presença de espirito 
da organizaça o em incluir duas interven-
ço es sobre o trauma e o stress po s-
trauma tico. No entanto, e apesar de se 
reconhecer que o Ministe rio da Defesa 
Nacional na o esqueceu o tema num en-
contro ta o importante, acabou diluí do 

EDITORIAL 

entre tantas outras intervenço es. Seria 
interessante para o MDN, e outros res-
ponsa veis da Sau de e da Defesa de Portu-
gal, especialmente no a mbito da CPLP, 
tomar a iniciativa de um encontro dedi-
cado apenas ao trauma dos combatentes, 
especialmente como forma de quebrar 
tabus relativos a  Guerra Colonial.  

Se em tempo de guerra os povos esta-
vam em lados opostos da barricada, e  em 
tempo de paz que as feridas devem ser 
saradas. Houve ví timas dos dois lados e 
seria importante para Portugal tomar a 
iniciativa de convidar os paí ses da CPLP 
a vir falar do tema e debaterem em con-
junto como a guerra afectou quem nela 
participou e como se tem lidado com isso 
desde enta o, antes que aqueles que por 
isso passaram morram e levem consigo 
esse trauma nunca tratado. 

Numa nota mais leve, o ano de 2018 
esta  a chegar ao fim. A APOIAR deseja a 
todos uma e poca festiva com alegria e 
um ano que agora entra cheio de sau de e 
prosperidade.  

2019 e  o ano em que a APOIAR faz 25 
anos de existe ncia. Convidamos todos os 
associados e parceiros a participarem 
nas comemoraço es e eventos que se pre-
param. 

 

Boas Festas e 
Bom Ano Novo 

 

*Responsável Editorial do APOIAR 

 

A inclusão do tema trauma e stress de 
guerra num encontro de saúde militar. 
Embora tímido, esperamos que esta 
seja uma porta de abertura a uma dis-
cussão mais alargada sobre as feridas 
de guerra, comuns a todas as nações 
que participaram na Guerra Colonial. 
Ainda está por fazer o debate conjunto 
sobre o que se passou e as suas conse-
quências para milhares de ex-
combatentes e suas famílias e também 
civis. 

// Por: Humberto Silva * 

Desresponsabilização. Parece ser o 
substantivo favorito dos governantes, 
empresários e autarcas. O ciclo é sim-
ples: Governo passa para a autarquia, 
autarquia deixa empresa fazer, empre-
sa abusa. Estrada/ponte/prédio cai. 
Empresa diz que estava tudo bem, au-
tarquia diz que estava tudo bem da últi-
ma vez que viu. Governo diz que não tem 
nada a ver com o caso. Pessoas mor-
rem. Ninguém tem culpa. Baralha e vol-
ta a dar. 
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Encontro da  Saúde 
Militar da CPLP 

COOPERAÇÃO LUSA // Dezenas de médicos, enfermeiros e técnicos de saúde militar da Comu-
nidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) reuniram-se durante dois dias no auditório da 
fundação Champalimaud, de modo a trocarem experiências e conhecimento relativamente  às 
questões de saúde na área militar.  A APOIAR foi convidada a estar presente e ouviu o que foi 
dito acerca do stress pós traumático. // Por: Humberto Silva 

A abertura da sessa o, no dia 15 de No-
vembro, esteve a cargo do rece m-
empossado Ministro da Defesa Nacional, 
Joa o Cravinho, que destacou a coopera-
ça o entre os paí ses da CPLP na a rea mili-
tar. Aquilo que na o “era o bvio no iní cio 
da CPLP”, que ja  conta com 22 anos de 
existe ncia, tornou-se numa a rea impor-
tante da cooperaça o entre os paí ses da 
comunidade. Cravinho lembra a impor-
ta ncia da sau de militar e que ela na o 
deve ser estanque e ser incorporada 
tambe m na sau de pu blica.  

Em dia de Conselho de Ministros, o Mi-
nistro da Defesa Nacional deixou a sala 
para os intervenientes. Entre dezenas de 
participantes de todos os paí ses, Angola, 
Moçambique, Brasil, foram os me dicos 
militares portugueses que tiveram a 
maioria da intervenço es. Em destaque 

esteve a formaça o de pessoal me dico e 
na o me dico em teatros de operaço es pelo 
mundo inteiro. Pilotos e me dicos da Ma-
rinha e Força Ae rea explicaram como se 
interve m em cena rios de combate ou 
como formam militares para intervir em 
forças de operaço es especiais quando 
esta o longe de um hospital de campanha. 

Foram apresentados os equipamentos 
de tratamento hiperba rico imediato e 
que sa o u nicos em Portugal, sendo pro-
curados por mergulhadores militares e 
civis. A ca mara hiperba rica da Marinha ja  
salvou inu meras vidas e e  um dos equi-
pamentos mais importantes a operar em 
Portugal.  

Do Brasil, destaque para o modo como 
hospitais militares de campanha foram 
usados no terramoto do Haiti e de Angola 

veio o exemplo de como feito o 
controlo da epidemia de febre 
hemorra gica em Marburgo.  

O modo como sa o feitas evacua-
ço es aerome dicas em alto mar 
por parte da Força Ae rea na Base 
Ae rea Nº 4 dos Açores mostra a 
complexidade logí stica que e  res-
gatar doentes ou feridos no meio 
do oceano Atla ntico. 

A diversidade de temas levou a  
criaça o de va rias mesas distintas. 
Grande parte das intervenço es 
debruçaram-se sobre a sau de 
psicossocial dos pro prios milita-
res. Tanto a Marinha como a For-
ça Ae rea mostraram como diag-
nosticam e acompanham os casos 
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Devido a dúvidas que surgiram aos 
nossos associados relativamente aos 
novos prazos dos Cartões ADM, a 
APOIAR endereçou um pedido de es-
clarecimento ao IASFA. A pergunta e a 
respectiva resposta são aqui trans-
critas: 

 

Exmos. (as) Senhores (as) 

 

A Direcção da APOIAR em nome dos 
nossos associados e atendendo às 
questões apresentadas, pelos pró-
prios,  vem por este solicitar esclare-
cimentos sobre o prazo de renovação 
da inscrição do cartão de ADM para o 
DFA. 

De acordo com a deliberação n. 2/2018 
do Conselho Directivo do Instituto de 
Acção Social das Forças Armadas, 
relativamente aos beneficiários Defi-
cientes das Forças Armadas refere 
que o prazo de validade do cartão 
"coincide com a data do aniversário 
dos 90 anos". Assim, questionamos, 
atendendo que existem beneficiários 
com cartão ADM e no mesmo está 
mencionado uma data de validade, 
esta deixa de ser válida e o beneficiá-
rio nada tem de fazer ou é necessário 
solicitar novo cartão? Que procedi-
mentos a fazer e orientação que deve 
esta Associação fazer? 

Gratos pela atenção ao assunto, subs-
crevemo-nos com os maiores agra-
decimentos. 

  

Com os nossos melhores cumpri-
mentos, 

Atentamente, 

 A Direcção da APOIAR 

 

 

Resposta da ADM 

 

Boa tarde, 

Em resposta ao solicitado,  informa-
se ser necessário proceder à renova-
ção dos cartões, sempre que estes 
perdem a validade. 

 

Prazo dos 
Cartões ADM 

A Associaça o de Deficientes das Forças 
Armadas elegeu os seus o rga os sociais 
para um novo mandato. A tomada de 
posse decorreu na sede da instituiça o. 
Parte dos anteriores o rga os permane-
cem, com destaque para os Presidente e 
Vice-presidente da Direcça o Nacional, 
Jose  Eduardo Arruda e Manuel Lopes 
Dias. 

Perante uma sala cheia, com convidados 
de outras associaço es e forte representa-
ça o do Ministe rio da Defesa Nacional, o 
Presidente da Direcça o da ADFA assina-
lou o vigor da Associaça o e que continua-
ra  o trabalho feito ate  agora em defesa  
dos seus associados que sa o a “força jus-
ta das ví timas de uma guerra injusta”.  

Tomada de Posse na ADFA 

ADFA // José Arruda tomou pos-
se para mais um mandato à fren-
te dos destinos da Associação 
de Deficientes das Forças Arma-
das. // Por: Redacção 

de abuso de substa ncias, nomeadamente 
a lcool, nesses ramos das Forças Arma-
das. Caso exemplar e  o da Unidade de 
Tratamento de Adiça o (UTITA) da Mari-
nha, actualmente sediada na Base do 
Alfeite, que tem tratado com sucesso 
diversos casos de alcoolismo e abuso de 
drogas, nas forças militares, policiais e 
mesmo entre a populaça o civil, com re-
sultados de abstine ncia ao fim de 5 anos 

na ordem dos 72%. Tambe m a Força 
Ae rea apresentou a sua metodologia pa-
ra prevenir e tratar o abuso de substa n-
cias entre os seus militares.  

Parte importante da sau de militar pren-
de-se com a sau de psicolo gica e com os 
efeitos quer da exposiça o ao combate ou 
a cena rios de cata strofe onde os militares 
interve m. Um dos termas abordados e  a 
prevale ncia do a lcool nas Forças Nacio-
nais Destacadas. Nota-se que ha  um au-

mento do consumo apo s as misso es dos 
militares das FDN, assim como um au-
mento das perturbaço es de consumo 
apo s o regresso das misso es. Ainda as-
sim o estudo demonstra que os 8,3% de 
prevale ncia do consumo entre os solda-
dos mais jovens e  menor que em tropas 
estrangeiras. 

Uma parte importante das intervenço es 
centrou-se sobre as conseque ncias do 
trauma nos seus intervenientes. A inter-
vença o “A Perspectiva Psiquia trica dos 
Feno menos de Cata strofe, pelo Cap-Med 
Telmo Coelho, exemplificou que o risco 
de doença mental aumenta com o tipo de 
evento. Ha  menos incide ncia em cata s-
trofes naturais mas maior em acidentes 
de terrorismo. Estima-se que 25% dos 
envolvidos em cata strofes sofram de 
alguma perturbaça o psicolo gica, na o so  
stress po s trauma tico. O me dico lembrou 
que a incide ncia destes factores psiquia -
tricos depende da intervença o ra pida 
dos serviços de sau de. 

Para falar directamente sobre stress 
po s trauma tico, falou Ana Maurí cio do 
HFAR e como sa o apoiados e encaminha-
dos os ex-combatentes com stress de 
guerra, quer antigos combatentes como 
soldados das FND, destacando a consulta 
de neuropsicologia e como e  feita a avali-
aça o dos utentes. 

Este evento encheu durante dois dias o 
audito rio da Fundaça o Champalimaud. 
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LINHAS GERAIS 

2019 é o ano em que a APOIAR completa 
duas décadas e meia de existência. São 
25 anos que passaram desde a sua fun-
dação e ao longo desse tempo a sua acti-
vidade de apoio aos ex-combatentes 
com stress de guerra e às suas famílias 
tem dependido do esforço e voluntaris-
mo de pessoas que tudo têm feito para 
que a APOIAR não deixe de cumprir o seu 
desígnio principal.  

 - A defesa dos interesses dos ex-
combatentes através de acções de rei-
vindicação e constante vigilância da apli-
cação da legislação; 

- O apoio aos ex-combatentes vítimas do 
stress de guerra e aos seus familiares; 

- Actividades associativas que promo-
vam o convívio e a vida cativa dos seus 
associados assim como a divulgação das 
suas actividades e da doença do stress 
de guerra. 

É certo que desde 2002 que o protocolo 
com o Ministério da Defesa Nacional e 
desde o seu início o acordo com a Segu-
rança Social tem sido a base para o apoio 
dado mas os donativos e a vontade dos 
associados têm a sua importante quota 
parte no que são as actividades diárias 
da associação. 

É com este princípio em mente que é 
apresentada a proposta de orçamento e 
actividades para o ano de 2019, e fazer 
cumprir o que a APOIAR se propõe desde 
a sua criação. 

 

REINVINDICAÇÔES LEGISLATIVAS 

As constantes mudanças dos  responsá-
veis do Ministério da Defesa Nacional 
que têm acontecido nos últimos dez anos 
são uma razão ainda mais forte para a 
APOIAR não desistir de lembrar aos polí-
ticos que existem muitos direitos por 
cumprir e legislação por alterar. 

O direito das famílias ao apoio que tinham 
antes do ex-combatente falecer é uma 
luta que deve continuar . O alargamento 
dos apoios aos deficientes das forçar 
armadas e a recuperação da isenção de 
pagamento de medicamentos a doentes 
crónicos é outro exemplo. Um Ministério 
da Defesa que está em constante muta-
ção relega muitas vezes os direitos dos 
ex-combatentes para o fim das priorida-
des. Cabe às Associações, e em especial 
à APOIAR, não deixar cair no esqueci-
mento as suas reivindicações. 

 

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 

Manter as boas relações com o Ministério 
da Defesa Nacional, Instituto de Seguran-
ça Social e Autarquias. Reforçar os con-
tactos com Ministério da Saúde visto ain-
da persistirem dificuldades no encami-
nhamento dos utentes através do Serviço 
Nacional de Saúde. 

Mantendo uma independência e equidis-
tância entre todas as Associações de Ex-
combatentes, pugnar pela defesa dos 
superiores interesses dos ex-
combatentes. 

Promover contactos com associações e 
organizações das restantes forças de 
segurança e protecção civil no âmbito da 
perturbação pós stress traumático. 

 

JORNAL E COMUNICAÇÃO 

A distribuição do Jornal APOIAR continu-
ará a ser feita, prioritariamente, aos as-
sociados com a situação regularizada, 
bibliotecas, autarquias da área de actua-
ção e entidades públicas e governamen-
tais, privilegiando a divulgação nacional e 
internacional através da internet. 

O site oficial e a página de Facebook da 
associação, em conjugação com as redes 
sociais onde a APOIAR tem presença, 
passará cada vez mais a ser o principal 

veículo de comunicação com a comunida-
de, visto ter uma abrangência nacional e 
internacional muito maior e com um 
acesso directo e permanente tanto às 
pessoas como às entidades. 

As relações com a comunicação social 
serão feitas de um modo criterioso, 
anunciando através de press releases 
todas as actividades da associação e 
sempre que se revelar importante e rele-
vante, mantendo de uma maneira regular 
a comunicação social informada acerca 
dos problemas, questões e demais novi-
dades sobre o stress de guerra e os ex-
combatentes e seus familiares. 

 

DIVULGAÇÃO E EVENTOS 

CONGRESSO 25 ANOS: A APOIAR faz 25 
anos de existência e para assinalar essa 
data pretende realizar um congresso 
multidisciplinar em  parceria com uma 
universidade portuguesa para manter 
relevante em todas as áreas académicas, 
políticas e da sociedade a questão da 
Guerra Colonial, Stress Pós Traumático e 
direitos dos ex-combatentes. 

Manter as campanhas de divulgação e 
distribuição de informação nos eventos e 
através do contacto directo com as pes-
soas e com as instituições. 

 

ASSOCIAÇÃO, SEDE E FUNCIONAMENTO 

Dar-se-á continuidade ao processo de 
pedido de regularização da quotização 
dos associados, notificando-os pessoal-
mente e por carta, facilitando o pagamen-
to das quotas em atraso. Com o aumento 
das quotas já decidido em Assembleia 
Geral pretende-se actualizar valores que 
não eram alterados há 10 anos. 

 

APOIO JURÍDICO 

1. Continuaremos a dar o apoio jurídico 
necessário aos associados principal-

Proposta de Actividades  
e Orçamento para 2019 aprovada 
ASSEMBLEIA-GERAL // No dia 17 
de Novembro a APOIAR reuniu 
em Assembleia Geral para apro-
var o plano de actividades para o 
ano de 2019. Propôs-se um con-
gresso para assinalar o quarto de 
século de existência da Associa-
ção. // Por: Direcção 
 
A Direcça o da APOIAR apresentou as 
propostas de actividades para o ano de 
2019 na Assembleia Geral de Novembro. 
Esta Assembleia serviu para propor aos 
associados as actividades o ano que esta  

prestes a começar. O destaque vai para o 
25º Aniversa rio da Associaça o e a pro-
posta de realizaça o de um congresso 
para assinalar duas de cadas e meia de 
tratamento da doença stress de guerra 
aos ex-combatentes.  

Serviu esta AG tambe m para lembrar os 
eventos que se ira o realizar durante o 
me s de Dezembro. Apela-se aos associa-
dos a comparecerem na NATALIS, no 
colo quio a realizar na Faculdade de Cie n-
cias Sociais e humanas e na Festa de Na-
tal. A proposta foi aprovada pelos associ-
ados. Abaixo e  publicada a proposta 
apresentada. 
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mente aos assuntos inerentes aos pro-
cessos da sua doença – problemas psi-
cológicos adquiridos no âmbito da pres-
tação do serviço militar, nomeadamente 
com o requerimento para inicio de pro-
cesso DFA por stress de guerra. 

 

APOIO MÉDICO, SOCIAL E PSICOLÓGICO 

Assim como está previsto nos estatutos e 
nos protocolos assinados, a Associação 
continuará a fazer da sua principal activi-
dade o apoio Médico, Psicológico e Social 
a associados e familiares que necessitem 
e sejam clinicamente elegíveis e devida-
mente encaminhados para esse apoio, de 
acordo com o seu objecto, de modo a po-
der gerir os seus recursos de maneira a 
que todos os seus utentes e associados 
possam ser devidamente atendidos.  

O preenchimento do Modelo 2 continuará 
a ser efectuado no cumprimento do pro-
tocolo estabelecido.  

Dar-se-á continuidade às relações es-
treitas com os centros de saúde e os de-
partamentos de psiquiatria e saúde men-
tal dos hospitais, de modo a dar o melhor 
encaminhamento aos utentes que dese-
jem ser acompanhados clinicamente e/
ou ver o seu Modelo 2 preenchido. 

 

Reforçaremos os nossos apoios com a 
contribuição dos : Banco de Voluntariado; 
Banco de Alimentos e Vestuário; Sessões 
Psico-educativas; Dinamização de ses-
sões de esclarecimento por parte das 
instituições (Polícia, Bombeiros, Outras 
associações). 

 

ACTIVIDADES LÚDICAS E DE LAZER 

Passeios; Ateliers; Caminhadas; Visitas. 

 

COMEMORAÇÕES 

Dia Internacional da Mulher; 

25º Aniversário da APOIAR; 

Festa de Natal. 

 

GRUPOS DE AJUDA MÚTUA 

Os GAM de homens e mulheres continua-
rão a desenvolver as suas actividades 
uma vez que são os principais dinamiza-
dores da Associação com participação 
activa em:  

 

NATALIS, Feira de Natal de Lisboa (Venda 
de produtos de produção própria); 

Participação no Jornal. 

  

PARCERIAS E PROTOCOLOS 

No âmbito dos protocolos celebrados, 
continuaremos a colaborar com: 

Comissão Social de Freguesia de Campo-
lide;  

APDPk - Associação Portuguesa dos Do-
entes de Parkinson; 

APP - Associação Portuguesa Paramiloi-
dose; 

Projecto Alkantara – Associação de Luta 
Contra a Exclusão Social; 

APAV - Associação Portuguesa de Apoio 
à Vítima; 

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa; 

Grupo de farmácias GAP; 

Grupo Comunitário promovido pela JF 
Campolide e Fundação Aga Khan. 

 

PROTOCOLOS 

Continuaremos a procurar novas parce-
rias com empresas de modo a facilitar e 
oferecer condições vantajosas de acesso 
a vários serviços. 

 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 

A Associação APOIAR tem, ao longo dos 
anos, tido a colaboração de várias em-
presas que, ofereceram e doaram um 
sem número de bens e serviços que têm 
sido fundamentais para o funcionamento. 
Continuar-se-á a procurar novas parce-
rias e apoios no âmbito da responsabili-
dade social. 

 

INVESTIGAÇÃO CIENTIFÍCA 

Sempre que solicitado, a APOIAR conti-
nuará, tal como no passado, e sempre 
que se justifique, a dar todas as condi-
ções à investigação científica na área do 
Stress de Guerra. 

 

EVENTOS  DA APOIAR PARA 2019 

Dia Internacional da Mulher - Março; 

Aniversário da APOIAR - Abril; 

Congresso APOIAR - Outubro; 

Natalis - Dezembro; 

Festa de Natal - Dezembro; 

Passeios/excursões; 

Visitas mensais a vários espaços cultu-
rais (museus, parques, exposições, etc.) 
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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€ até dezembro de 2018, 40€ a partir 
de Janeiro de 2019) poderá ser paga na sede da Associação, 
por cheque ou vale postal, no multibanco ou homebanking, 
para o seguinte  IBAN da Caixa Geral de Depósitos:  

PT50 003507520000157233024  
Seja por cheque, vale postal ou transferência indique sempre 
o seu nº de sócio. Ex: “Quota APOIAR 1234” ou “Quota 1234”  
NOTA IMPORTANTE: Envie SEMPRE o comprovativo da 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 
APOIAR. 

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)   

Encerra fins de semana e feriados.  
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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 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 uten-
te, 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 posterior-
mente 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 meses 
seguintes a Gebalis, empresa municipal 
responsável pelo bairro onde a APOIAR 
está sediada, irá proceder a obras de re-
qualificação e reparação das estruturas 
do bairro. Serão feitas intervenções nas 
escadarias, patamares, estacionamento 
e estradas, pelo que os acessos e estaci-
onamento nas imediações da APOIAR poderão estar condicionados. 
Use preferencialmente os transportes públicos ou informe-se acerca 
das condições dos acessos.  

TOLERÂNCIA DE PONTO 
Caros associados e utentes. Por motivos de tolerância de ponto, a sede da 
APOIAR irá estar encerrada nos dias 24 e 31 de Dezembro, reabrindo no horário 
normal nos restantes dias de cada uma dessas semanas. 

Pedimos desculpa por qualquer incómodo causado, agradecemos a vossa com-
preensão. BOAS FESTAS A TODOS 

A DIRECÇÃO 
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Informações  
Úteis 

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 

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  

O Internacional Rescue Committee 
(Comissa o de Salvamento Internacional), 
que fornece apoio essencial no terreno a 
refugiados em mais de 40 paí ses e 28 
cidades dos Estados Unidos, tem acompa-
nhado ao longo de de cadas milhares de 
crianças que sofrem de stress to xico, re-
sultado de traumas va rios, viole ncia e 
instabilidade. 

O stress to xico, sublinhe-se, esta  associ-
ado a  vive ncia de uma dificuldade inten-
sa, frequente e prolongada – como e  o 
caso da guerra ou conflitos sociais inten-
sos (guerras civis e consequentes migra-
ço es), viole ncia fí sica, verbal e/ou emoci-
onal, ví cio em drogas por parte dos pais 
ou irma os, pobreza elevada ou patologias 
mentais dos pais e que impedem um 
acompanhamento adequado do filho. 

Um dos mecanismos que a organizaça o 
na o-governamental utiliza para reconhe-
cer alguns casos, ou mesmo acompanha -
los, e  o desenho. E  muito difí cil as crian-
ças comunicarem aquilo que sentem e o 
IRC pede enta o para desenharem, como 
forma de se abrirem e processarem o 
trauma. 

Na galeria acima pode ver alguns desses 
desenhos, feitos por crianças da Serra 
Leoa e do Uganda no iní cio do ano 2000 e 
por crianças da Jorda nia no ano passado. 
As ilustraço es mostram, de forma clara, 
como os mais novos olham para a fuga de 

casa, viole ncia, separaça o da famí lia ou 
guerra. 

A organizaça o divulga os desenhos 
como forma de alertar para a urge ncia 
em intervir junto destas crianças, ví ti-
mas de conflitos sociais, e providenciar 
ajuda psicolo gica e apoio social, segundo 
cita a TIME. 

Recorde-se que, conforme ja  foi antes 
noticiado, quanto mais intenso e  o stress 
to xico, maior e  o risco de criança apre-
sentar algum tipo de atraso no desenvol-
vimento fí sico e cognitivo. 

Este tipo de stress pode ainda gerar 
alguns problemas de sau de, como de-
pressa o, obesidade e ainda infecço es (o 
sistema imunita rio fica desprotegido a  
medida que os ní veis de cortisol atacam 
de forma frequente). Casos de stress po s
-trauma tico e psicose podem tambe m 
ser uma realidade a  boleia do stress 
to xico. 

 

Ler a notícia em: https://
www.noticiasaominuto.com/mundo/1120161/os

-desenhos-feitos-por-criancas-vitimas-de-
violencia-ou-da-guerra 

Os desenhos feitos  
por crianças vítimas  
de violência ou da guerra 

CRIANÇAS // O mundo é assim aos olhos de crianças traumatizadas. 
Comissão de Salvamento Internacional alerta para efeitos nefastos do 
stress tóxico. // Em: Jornal Online Notícias ao Minuto 

mailto:antigos.combatentes@defesa.pt
mailto:antigos.combatentes@defesa.pt
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Leia  
o APOIAR  
online 

Use o leitor QR do seu tele-
móvel para aceder ao ar-
quivo do APOIAR na inter-
net. Use Wi-fi ou verifique 
seu plano de dados. Tarifas 
podem ser aplicadas. 

Participa na 
Feira de Natal  
de Lisboa com 
a APOIAR 

Venha à maior feira de prendas do país 
onde poderá participar com a APOIAR 
num certame que reúne várias associa-
ções de solidariedade num só espaço. 
Participe através do Banco de Volunta-
riado. Se tiver em sua casa objectos de 
decoração que já não lhe sirvam ou algo 
que queira que se transforme numa 
prenda para alguém, entregue na APOI-
AR. Contacte a Associação (Serviço So-
cial). 

Visitámos terras únicas 

PASSEIO // Num fim de semana chuvoso a APOIAR aventurou-se no 
interior norte do país para uma visita à aldeia mais portuguesa de 
Portugal assim como a localidades históricas e inigualáveis do país. 
De Monsanto a Idanha-a-Nova, passando por Belmonte, foram dois 
dias cheios de história. // Texto e Fotos: Maria do Carmo Vasconcelos 

No primeiro dia o principal destaque foi 
a aldeia de Monsanto e o seu castelo 
cheio de rochas e casario construí do a 
aproveitar os pedregulhos la  existentes.  
A vista do castelo, alia s, de toda a aldeia, 
e  algo que so  la  estando e  que se pode 
perceber. 

A seguir foi a vila de Belmonte que rece-
beu o grupo. Com a chegada a Belmonte 
chegou tambe m a chuva mas na o fez mal 
porque aproveitou-se a oportunidade 
para visitar o Museu dos Descobrimen-
tos/Centro de Interpretaça o “A  Desco-
berta do Novo Mundo. Muito do espo lio 
do Museu baseia-se em objectos que so-
breviveram desde essa e poca.  Fatos, 
ma scaras, objectos indí genas, acompa-
nhados de fotos e filmes ilustrativos da 
epopeia portuguesa pelo mundo. 

Depois do Museu e da Igreja de Santiago 
e Pantea o dos Cabrais visita mos o Museu 
do Azeite onde se pode conhecer todos os 
processos da exploraça o e engarrafamen-
to do mais precioso ne ctar portugue s.  

Depois da noite de descanso, no regres-

so, foi Idanha-a-Nova que recebeu os 
visitantes da APOIAR. Apesar da chuva 
na o ter dado tre guas, a visita foi produti-
va. Do miradouro do Castelo de Idanha-a
-Nova ainda se po de ver toda a paisagem 
envolvente, algo que e  muito caracterí sti-
co da zona. 

Foi curta mas intensa a visita. E  sempre 
bom conhecer um pouco mais deste nos-
so pequeno e enorme Portugal. 

http://www.aldeiashistoricasdeportugal.com/o-que-ver/igreja-de-santiago-e-panteao-dos-cabrais
http://www.aldeiashistoricasdeportugal.com/o-que-ver/igreja-de-santiago-e-panteao-dos-cabrais


www.apoiar-stressdeguerra.com  

facebook.com/stressdeguerraapoiar 

// VÁ COM  

A SUA FAMÍLIA  

 

Ideias para as 
suas compras 
de Natal 
 

Estão fartos de ir adquirir as vossas 
prendas sempre aos mesmos sítios? 
E se saíssemos do contro comercial? 
Deixamos aqui uma lista de suges-
tões para irem com a vossa família a 
sítios diferentes e, quem sabe, fazer 
umas compras de Natal. 

 

Mercado de Natal de Alvalade 

Num dos mais icónicos bairros de Lisboa 
tem barraquinhas, artesanato e de tudo um 
pouco. 

Avenida da Igreja, Alvalade  

7 Dez 2018-16 Dez 2018  

 

Mitó X-mas Market 

No intendente há artistas residentes. E um 
mercado onde pode comprar as suas pe-
ças obras para oferecer.  

Mitó, Intendente  

30 Nov 2018-22 Dez 2018  

 

Cascais Christmas Village 

No parque da cidade leve a família passear, 
a andar de carrocel (dos antigos) ou ver um 
Pai Natal em carne e osso 

Parque Marechal Carmona, Cascais  

6 Dez 2018-1 Jan 2019  

 

Aldeia de Natal do Seixal 

Na Margem Sul. Há festa para crianças, há 
pista de gelo, há inúmeros comerciantes 
onde pode comprar uma prenda 

Núcleo urbano antigo do Seixal  

 01 Dez 2018 - 23 Dez 2018  

 

Setúbal Christmas Fest 

Em Setúbal até Janeiro  pode-se encontrar 
vários espectáculos , comércio e pista de 
gelo bem no centro da cidade. 

Festa de Natal 

APOIAR 
15 de Dezembro 

Sábado, 15:00,  

Sede da Associação 


