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O trauma para
além do diagnóstico
DEBATE // A Associação APOIAR
em parceria com o Instituto de
História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas o Conselho de Intercâmbio Educativo Internacional
(CIEE-Lisboa) realizaram um colóquio inovador, que colocou as
ciências humanas e a experiência clínica em debate acerca das
história, causas e consequências
dos traumas de guerra.
// Por: Redacção
Foi com o objectivo de promover a divulgaçao da existencia do Stress Pos traumatico, ao mesmo tempo que se tenta
alargar a discussao desta problematica a
outras areas da sociedade, que a APOIAR
abordou a Faculdade de Ciencias Sociais
e Humanas atraves do CIEE, que ja tinha
trazido a Associaçao, em 2016, um grupo
de investigadores norte-americanos para
se inteirarem de como Portugal abordava
o tratamento aos seus ex-combatentes
com stress de guerra.
A ideia de trocar experiencias entre a
abordagem clínica do trauma e a abordagem academica começou a tomar forma e
no dia 18 de Dezembro, tres investigadores na area da Historia e Antropologia
juntaram-se a tres tecnicos da area social
e da saude mental que trabalham com
utentes todos os dias no terreno.
Sílvia Correia, Doutorada em Historia,
Professora na Universidade Federal do
Rio de Janeiro e investigadora no Instituto de Historia Contemporanea, abordou
como o conceito de trauma viaja atraves
da historia e esta dependente dos discursos de poder e dos contextos historicos
onde acontece.
A investigadora tem trabalhado na area
da Primeira Guerra, da participaçao portuguesa nela e aborda a narrativa política
que criava herois nacionais, onde cidadaos comuns iam combater como herois
pela patria. A essas pessoas comuns elhes interrompida a sua temporalidade e
quando regressam e o Estado que reconstroi a narrativa enquanto herois.
Mas quando regressam esses indivíduos
tem uma incapacidade em lidar com essa
interrupçao.
O antropologo Tiago Matos Silva esta a
fazer um estudo no terreno com uma
companhia de comandos que combateu
PÁGINA 2 //

na Guerra Colonial e tenta, atraves de um
acompanhamento a longo prazo, essencialmente nos encontros e reunioes da
companhia, perceber como e que o treino
e o combate formou e afectou aqueles
homens. O investigador tenta perceber
como e que o treino daquela especialidade do exercito, preparou aqueles soldados. O treino era o terror e no terror do
treino preparavam-se para o terror da
realidade da guerra. Tiago Matos Silva
percebeu tambem que, apesar de muitos

nao o admitirem, boa parte dos veteranos comandos da sua area de estudo,
estao claramente afectados psicologicamente, apesar de nao o mostrarem as
claras. Segundo o investigador: “O trauma, a sintomatologia patologizada da
doença mental, continua inevitavelmente
a emergir, mas continua a ser construído
e descrito como uma especie de fraqueza,
uma insuficiencia do indivíduo mais do
que uma consequencia necessaria do
processo e assim sendo assumi-lo e pedir
ajuda esta muito, muito para alem das
possibilidades da maioria destes homens”.
Helena da Silva, doutorada em Historia,
actualmente tem um projeto sobre os
cuidados de saude durante e apos a Grande Guerra, veio lembrar a origem do conceito de shell shock, na I Grande Guerra,
uma denominaçao que serviu para nome-

ar um conjunto de sintomas de soldados
que combatiam nas trincheiras e pareciam afectados depois dos confrontos. Esses sintomas no entanto nao eram considerados suficientes para que os soldados
deixassem a frente de combate. Helena
da Silva recordou que tambem na Grande
Guerra houve soldados que regressaram
com sequelas, físicas e ate mentais e tambem eles foram devolvidos a sociedade
sem apoio e tratamento, abandonados a
uma doença que ainda nao era reconhecida nem tinha diagnostico.
Susana Martinho Oliveira, psicologa
clínica na APOIAR apresentou o seu trabalho com as famílias dos excombatentes e procura demonstrar, atraves do seu estudo de doutoramento que
ainda esta a realizar, que as mulheres e
os filhos dos ex-combatentes com stress
de guerra, tambem foram de alguma forma afectados pelo trauma vivido.
Afonso Paixao apresentou o seu trabalho enquanto terapeuta na APOIAR, fazendo um resumo da principal sintomatologia que define o stress de guerra e os
metodos terapeuticos aplicados .
Sofia Pires fez um resumo do trabalho
social na Associaçao, assim como uma
caracterizaçao dos utentes que procuram
ajuda na Associaçao e de como a multidisciplinaridade e fundamental na recuperaçao para a vida activa dos excombatentes e dos seu familiares.
A sessao contou com estudantes, professores e ex-combatentes no publico, assim
como a presença da Associaçao de Deficientes das Forças Armadas e pretende-se
durante o ano de 2019 abrir a discussao
sobre o trauma a outros sectores da sociedade.
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ESTATUTO EDITORIAL
O jornal "APOIAR" é o órgão de comunicação oficial da APOIA R —
Associação de Apoio aos Excombatentes Vítimas do Stress de
Guerra e é distribuído aos seus associados 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", chegando a todos os pontos do país e ao
estrangeiro e está disponível na internet 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 divulgar a problemática do stress pós traumático em Portugal e dá prioridade à
investigação e às reivindicações dos
ex-combatentes mas é também o principal veículo da divulgação das actividades 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 lutamos ainda pela Contagem do Tempo
de Serviço Militar.
Apelamos aos nossos associados e
amigos um esforço no sentido de promoverem o "APOIAR" e as actividades da Associação.
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EDITORIAL
// Por: Humberto Silva *
Ano novo, vida nova, o de sempre, ou
talvez nao. Os quarenta e tres anos da Lei
43 foram devidamente assinalados pela
instituiçao que inicialmente representou
uma populaçao completamente esquecida pelo estado e tambem, porque nao
dize-lo, pelos portugueses. A ADFA foi
criada pelos ex-combatentes da Guerra
Colonial porque quem combateu por
Portugal foi maltratado durante 14 anos
pelo antigo regime e continuou a ser maltratado pelo novo.

lei que obriga a patria ao seu dever, mas
essa lei tem falhas e gritantes injustiças,
e num momento em que o tempo escasseia, e necessario que o Estado assuma
de uma vez por todas, aquilo que historicamente nunca quis ou sempre adiou. O
Ministro da Defesa actual disse que nao
podia ficar por palavras. Os excombatentes e o resto dos portugueses,
aqueles que pelo menos ainda se importam, aguardam que isso aconteça ainda
em vida util.

Durante os tempos de Salazar e Caetano
os soldados tratados como carne para
canhao eram devolvidos a patria sem
pernas, braços sem visao e audiçao ou
com a mente quebrada e varridos para
debaixo do tapete, porque nao convinha
mostrar na metropole que a “Defesa de
Portugal” tinha consequencias horríveis
para os proprios portugueses.
No pos guerra da descolonizaçao, muitos quiseram deixar para tras a pressa o
passado e com o passado as pessoas que
fizeram parte dele. Os deficientados de
guerra nao o permitiram e com meses de
luta conseguiram fazer aprovar um decreto-lei, ainda antes da constituinte, que
reconheceu perante todos que quem
combateu e disso teve consequencias
físicas (mas so muito mais tarde tambem
reconhecidas as psicologicas, mas esse e
outro assunto) tinha direito a reparaçoes
pelos seus ferimentos.
A lei, em vigor desde entao e a que tem
enquadrado essas reparaçoes, porque
num estado democratico e de direito, e a

A genuína vontade deste executivo em
querer fazer mexer leis que há muito
estão estagnadas e com elas trazem
injustiças que para muitos excombatentes já não poderão ser reparadas. Que esta vontade se realize a
tempo
O entusiasmo com que as ciências sociais aceitaram em fazer um debate conjunto sobre o trauma, a sua história, as
suas consequências, em conjunto com
quem trabalha com ele todos os dias. A
repetir!

2019 e o ano que assinala tambem os 20
anos da lei 46/99, que reconheceu com
atraso que os ex-combatentes tambem
vieram afectados psicologicamente.
Em simultaneo a APOIAR faz 25 anos.
25 anos de uma luta por esse reconhecimento e por apoiar aqueles que pelo estigma da doença mental ainda foram mais
esquecidos.
E aqui que fazemos apelo a que ajudem,
nestes 25 anos da Associaçao, a nao fazer
esquecer que houve quem trouxe a guerra com eles guardada e ainda a tem
presente.

Mais do que os casos de violência policial em bairros problemáticos, que para
quem tem memória, não é, nunca foi
nem será novidade em Portugal, é o
imediata extremar de posições na opinião pública, onde já não se discute, só se
insulta, sem se tentar perceber o que de
facto se passou.
Hoje em dia é mais fácil insultar desconhecidos na internet do que tentar resolver os problemas de facto. Atrás de
um teclado todos são peritos e heróis

INFORMAÇÃO: Caros associados e utentes, informamos que por motivo de tolerância de ponto, a sede irá estar encerrada no dia 4 de março, segunda-feira, assim como na terça feira de carnaval, reabrindo, quarta-feira dia 6. Agradecemos
desde já a vossa compreensão.
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A APOIAR foi destaque
no canal Saúde +
REPORTAGEM // Durante o mês de Novembro, a APOIAR foi contactada pelo canal de televisão Saúde + de modo a poder fazer uma reportagem acerca do trabalho da APOIAR. O utente Vasco Bastos contou a sua experiência e os psicólogos Afonso Paixão e Susana Oliveira enquadraram o caso clinicamente. // Por: Redacção.
O canal Saúde + e um canal de televisao
participou no debate sobre o tema, no
inteiramente dedicado a saude e entre os programa.
seus varios programas, dedica-se a mosSusana Oliveira esteve presente em estrar casos clínicos das mais diversas areas. tudio para a o debate acerca do que tinha
A APOIAR foi contactada pela produçao
acabado de ser visto e lembrou que esta
do programa “Historias Clínicas” de modo e uma area em que trabalha na APOIAR
a poder fazer uma reportagem com um
ha ja mais de 10 anos, incluindo o seu
dos utentes com stress de guerra e o asso- trabalho de investigaçao com os familiaciado Vasco Bastos voluntariou-se para ser res dos ex-combatentes e ajudou a enquadrar o que e o stress de guerra eno destaque do programa da semana.
quanto patologia de trauma.
Vasco Bastos partilhou a sua historia e
recordou os momentos que o trouxeram a O Canal Saude pertence por enquanto
Associaçao para ser acompanhado.
apenas a grelha da NOS. O programa pode ser visto na paginas de Facebook e
O psicologo Afonso Paixao falou acerca
do trabalho que se desenvolve na APOIAR, nos sites, tanto do canal como da Associdestacando o aspecto multidisciplinar da açao:
abordagem da Associaçao e Susana Oliveira foi uma das psicologas que em estudio

https://apoiar-stressdeguerra.com/
pt/2019/01/18/apoiar-no-canal-saude/

// DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Atenção
Benificiários da ADM
COMUNICADO AOS BENEFICIÁRIOS DA
ADM ASSUNTO: ADENDAS ÀS TABELAS
EM VIGOR NA ADM
Exmos. Senhores Beneficiários da ADM,
1. A celebração de acordos para a prestação de cuidados de saúde aos beneficiários da assistência na doença aos
militares das Forças Armadas (ADM),
rege-se pelo disposto na Portaria n.º
1396/2007 de 25 de outubro.
2. Por imperativo legal, a ADM rege-se
pelas tabelas em vigor na ADSE.
3. No último ano, a ADM foi sujeita a auditorias e inspeções, de entidades diversas, que, entre outros assuntos, versaram a análise das Adendas existentes.
Após análise cuidada e sustentada das
adendas em vigor, verificou-se que as
mesmas apresentavam inconformidades com as orientações e disposições
em vigor, nomeadamente, a existência
de códigos em adendas que já existem
PÁGINA 4 //

na tabela em vigor na ADSE/ADM, a
existência de preços distintos para um
mesmo ato médico, a desadequação do
valor do ato médico face à realidade
atual, a duplicação de faturação de um
mesmo ato prestado (através da adenda
e da tabela da ADSE), etc.
4. Conforme despacho de S. Exa. o Ministro da Defesa Nacional, de 03 de outubro de 2018, sobre o Relatório de Auditoria do IGDN ao IASFA, I.P., sobre Processo de Faturação, Pagamento e Controlo das Despesas no Âmbito do Sistema de Saúde Militar (SSM), «(…) Deverá
ser reforçada a convergência com a
ADSE, reduzindo o âmbito da “Adenda
ADM”; (…)»
Face ao exposto, o Conselho Diretivo
tomou a decisão de denunciar todas as
adendas existentes, nos termos do
clausulado assinado com as diferentes
entidades. As adendas à tabela em vigor

na ADSE/ADM deixaram de vigorar a
31DEZ2018.
De forma a evitar constrangimentos,
alertam-se os Srs. beneficiários para
junto das entidades convencionadas,
aquando da realização de qualquer ato
médico (em especial da tabela de cirurgia), informarem-se, previamente, se o
(s) ato (s) médico (s) é comparticipado
pela ADM e em conformidade com a tabela em vigor.
Para qualquer esclarecimento adicional, por favor, contacte a ADM. Rua Piedade Franco Rodrigues, n.º 1, 2780-383
Oeiras 214 540 700 admbeneficiarios@iasfa.pt ou adm@iasfa.pt
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Associação Nacional
de Deficientes de Angola
visita a APOIAR

O QUE É A ASSOCIAÇÃO NACIONAL
DOS DEFICIENTES DE ANGOLA?
Fundada em 1991, a ANDA surge da
necessidade de criar em Angola um
movimento associativo que defenda
os muitos deficientes deixados pelos
anos de guerra colonial e civil., algo
que se tornou transversal a toda a
África do pós-guerras coloniais.
Precisamente pro essa razão, os
fundadores da ANDA participam no

seminário internacional de reabilitação na cidade de Harare na republica do Zimbabué. A ANDA hoje
tem uma abrangência Nacional, é
patrocinada pelo Governo e várias
instituições nacionais e internacionais e tem como o principal objetivo o apoio social dos deficientes.
Integração social, emprego e apoio
em cadeiras de rodas, próteses e
outro tipo de apoio material.

INTERCÂMBIO // A APOIAR recebeu no dia 13 de Dezembro o
Presidente da Direcção da Associação Nacional de Deficientes
de Angola, (ANDA) Silva Lopes
Etiambulo Agostinho, que numa
breve passagem por Portugal
não quis deixar de visitar a Associação APOIAR.
// Por: Humberto Silva
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Etiambulo Agostinho, que acompanha
as actividades da APOIAR atraves do
jornal APOIAR, quis perceber in loco o
funcionamento da Associaçao.
O Presidente da ANDA foi recebido pelo
Presidente da Direcçao da APOIAR, Jorge
Gouveia, que explicou as origens da Associaçao e como funciona em protocolo
com os Ministerios da Defesa Nacional e
da Segurança Social.
Silva Lopes quis essencialmente inteirar
-se das diferenças que existem no acompanhamento dos veteranos de guerra dos
dois países. Angola tem um Ministerio
dos Antigos Combatentes e Veteranos de
Guerra que e o responsavel pelo apoio
aos seus veteranos, ao passo que o Minis-

terio da Defesa se ocupa apenas dos assuntos dos militares no activo, ao contrario de Portugal em que tudo esta centrado no mesmo Ministerio. No entanto a
questao do stress de guerra nao e algo
que tenha uma atençao específica e o
Presidente da ANDA quis saber como
funciona o tratamento dos excombatentes e dos seus familiares na
Associaçao.
A visita, embora breve, foi bastante produtiva e Etiambulo Agostinho deixou o
desejo de uma colaboraçao futura entre a
APOIAR e a ANDA no sentido de divulgar
a doença do Stress de Guerra em Angola
e em aberto ficou uma visita da APOIAR a
Angola.
// PÁGINA 5
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Audiência com
a nova SEDN

QUEM É A NOVA
SECRETÁRIA DE ESTADO
DA DEFESA NACIONAL?

Ana Isabel dos Santos Figueiredo
Pinto nasceu em Lisboa, em 16 de dezembro 1978.
Doutorada em Relações Internacionais pela Universidade Nova de Lisboa; Mestre em História das Relações
Internacionais pelo Instituto Superior
de Ciências do Trabalho e da Empresa
(ISCTE-IUL) e Licenciada em Ciência
Política e Relações Internacionais,

MINISTÉRIO DA DEFSESA NACIONAL// Em resposta a um pedido de
audiência da APOIAR à nova Secretária de Estado da Defesa Nacional, a Associação foi recebida no dia 10 de dezembro por Ana Isabel
Pinto. Esta audiência teve como objectivo apresentar os cumprimentos da Associação à nova SEDN assim como o caderno reivindicativo
da Associação. // Por: Serviço Social
Uma delegaçao da APOIAR, composta
pelo Presidente da Direcçao, Jorge Gouveia, a Assistente Social, Sofia Pires e a
psicologa clínica, Carla Santos, foi recebida pela recem empossada SEDN, Ana
Santos Pinto, no Ministerio da Defesa
Nacional.
A pedido da APOIAR esta reuniao serviu
para apresentar a Associaçao tutelada
directamente pela Secretaria de Estado e
discutir uma serie de reivindicaçoes pertinentes que foram apresentadas num
documento ja apresentado a SEDN anteriores.
Este documento promoveu bastante
interesse por parte de Ana Santos Pinto
uma vez que foi abordado o interesse da
continuidade dos apoios as mulheres
viuvas dos ex-combatentes e aos filhos,
uma antiga reivindicaçao da APOIAR que
ainda nao teve resposta por parte dos
responsaveis políticos.
Foi tambem abordado a ainda falta de
apoio em termos de comparticipaçao na
compra de medicamentos para os excombatentes, uma situaçao que entrou
em vigor aquando a intervençao externa
em Portugal e ainda nao foi reposta
A APOIAR realça o interesse da SEDN
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HOUVE UMA PREOCUPAÇAO DE
ANA SANTOS PINTO RELATIVAMENTE AO FACTO DA REDE NACIONAL DE APOIO ESTAR APENAS CENTRADA NAS GRANDES
AREAS URBANAS
em saber com esta ao actual funcionamento da Rede Nacional de Apoio relativamente ao apoio dado aos excombatentes e filhos. A governante preocupou-se com o facto do apoio da rede
estar centrado em todo o litoral norte e
area metropolitana de Lisboa e ser quase
inexistente no interior e no sul do país.
Ficou em cima da mesa a apresentaçao
destes pontos do caderno reivindicativo
as outras associaçoes integradas na rede
no sentido de auscultar qual a receptividade as estas ideias.
A APOIAR continua a esperar que todas
estas questoes nao fiquem na gaveta, tal
como a SEDN garantiu a APOIAR que nao
ficaria uma resposta por dar.

pela Universidade Nova de Lisboa.
Tem como principais áreas de investigação académica as Identidades em
Política Internacional, a Política Externa e de Segurança da União Europeia e geopolítica do Médio Oriente.
Colabora, regularmente, com vários
órgãos de comunicação social.
Professora Auxiliar no Departamento
de Estudos Políticos da Faculdade de
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (Nova
FCSH), Investigadora e Membro do
Conselho Executivo do Instituto Português de Relações Internacionais
(IPRI-Nova) e Investigadora Associada do Instituto da Defesa Nacional
(IDN).
Entre outras atividades profissionais,
desempenhou funções de Consultora
de Investigação para a Organização
das Nações Unidas, no Projeto Aliança das Civilizações (2008-2010), foi
Assessora para as Relações Internacionais do Ministro da Defesa Nacional do XVII Governo Constitucional
(2006-2009) e Assistente de Investigação no Instituto de Estudos Estratégicos e Internacionais (2001-2003).(Da página institucional do Governo)
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43 anos do Decreto-lei 43: um marco
na defesa dos ex-combatentes
Decreto-Lei n.º 43/76
de 20 de Janeiro
O Estado Português considera justo o
reconhecimento do direito à plena reparação de consequências sobrevindas
no cumprimento do dever militar aos
que foram chamados a servir em situação de perigo ou perigosidade e estabelece que as novas disposições sobre
a reabilitação e assistência devidas aos
deficientes das forças armadas (DFA)
passem a conter o reflexo da consideração que os valores morais e patrióticos por eles representados devem merecer por parte da Nação. (…)

LEGISLAÇÃO // A Associação dos Deficientes das Forças Armadas
assinalou dia 21 de janeiro o 43º aniversário da entrada em vigor do
Dec-lei nº 43/76, que reconheceu a devida reparação pelo Estado
dos deficientados de guerra. No entanto ainda muito ficou por fazer.
O Ministro da Defesa veio comprometer-se em resolver a situação.
// Por: Humberto Silva
A ADFA realizou uma sessao solene para assinalar a entrada em vigor da Lei
que marcou o fim de muitas lutas dos
deficientes das forças armadas que, apesar de ter acabado a guerra colonial, continuavam a sofrer do mesmo modo que
sofreram no tempo da ditadura. Acabada
a guerra regressados a casa ficaram esquecidos, sem apoio, forçados a serem
reintegrados na sociedade com mazelas
indeleveis, físicas e psicologicas mas sem
apoio oficial do estado que os obrigara a
ir para a guerra. As lutas de rua dos DFA
culminaram com a aprovaçao da lei que
lhes reconheceu reparaçao por parte do
estado.
O Conselheiro Nacional da ADFA, Jose
Monteiro lembrou na sua palestra Defesa
Nacional – Dever e direito dos cidadaos –
Especificidade dos direitos conferidos
aos militares deficientados ao serviço da
patria”. que a constituiçao da republica
preve o maior e mais pesado dever que
impoe ao cidadao que e o de defender a
patria. Portanto, se a defesa da patria e
uma obrigaçao tambem deve ser uma
obrigaçao da patria o ressarcir de quem
deu a vida e o corpo pela patria.
Jose Monteiro lembra que muito foi feito mas ainda esta muito por fazer e que a
patria nao pode permitir que seja a inexoravel lei da vida a reparar com a morte
a dívida moral e economica da patria
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daqueles que por uma razao ou por outra
ainda nao receberam a justa reparaçao
pelos seus esforços.
Jose Arruda lembrou o que ainda nao foi
feito. As pensoes, a injusta diferença entre deficientes em serviço e em combate,
a equiparaçao ao funcionario publico da
Lei 503, a defesa do regime jurídico das
viuvas dos deficientes das forças arma-

OS GOVERNANTES
NAO PODEM ESTAR
A REPETIR FRASES FEITAS

dente da FMAC entregou medalhas a Jose
Arruda e a Chito Rodrigues.
Para terminar esta cerimonia evocativa,
falou o Ministro da Defesa Nacional, Joao
Gomes Cravinho que fez questao de estar
presente para assinalar uma lei que marca a consciencializaçao dos efeitos da
guerra na sociedade portuguesa. Joao
Cravinho reconhece as injustiças ainda
por reparar e que as preocupaçoes das
ADFA sao a preocupaçoes do MDN. Assegura que a Secretaria de Estado esta a
trabalhar para reverter as “gritantes injustiças” da legislaçao em vigor, assim
como tambem se esta a trabalhar na melhoria da Rede Nacional de Apoio as vítimas de stress de guerra, nao esquecendo
as famílias que tambem sao credoras da
justiça devida aos ex-combatentes pois
tambem elas foram afectadas.
Cravinho terminou a sua intervençao
lembrando que os governantes nao podem estar a repetir frases feitas e que
enquanto Ministro assume a responsabilidade da resoluçao das questoes reivindicadas.

das. Tudo isso padece de alteraçao legal e
apelou ao Ministro da Defesa Nacional
presente que em breve sejam feitas alteraçoes antes que ja nao existam pessoas
a quem as alteraçoes possam fazer efeito.
Presente esteve tambem o Presidente
da Federaçao Mundial dos Antigos Combatentes, Dan-Viggo Bergtun que destacou importancia da ADFA na luta dos
veteranos pelos seus direitos. Dan-Viggo
lembrou que os melhores mensageiros
pela paz sao aqueles que fizeram a guerra, pois sabem em primeira mao das suas
consequencias.
Em reconhecimento do trabalho da ADFA e da Liga dos combatentes, o Presi// PÁGINA 7
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GERAL: Contactos relativos à Associação, questões institucionais e a problemática do stress de guerra:

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

apoiar.stressdeguerra@gmail.com

2ª a 6ª feira: 09:00 às 13:00
e das 14:00 às 18:00

DIRECÇÃO: Cartas à Direção, dúvidas
de associados,
apoiar.direccao@gmail.com

(Hora de almoço: 13:00 às 14:00)

Encerra fins de semana e feriados.

JORNAL: Questões editoriais do jornal.
Cartas ao diretor, textos para publicação, críticas, sugestões e comentários:
apoiar.jornal@gmail.com

Pagamento de quotas

SECRETARIA: Tesouraria e quotizações (envio de comprovativo de pagamento e outras dúvidas):

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

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

Seja por cheque, vale postal ou transferência indique sempre
o seu nº de sócio. Ex: “Quota APOIAR 1234” ou “Quota 1234”
NOTA IMPORTANTE: Envie SEMPRE o comprovativo da transferência, por e-mail, fax ou correio. Pagamentos sem número
de associado não serão considerados como pagamento de
quotas.

TELEFONES: 213808000 || 961 953 963

Cartões de Sócio e Utente

Associaçao de Apoio aos Ex-combatentes Vítimas do Stress de Guerra

FICHA DE INSCRIÇÃO - NOVO SÓCIO

NOME:__________________________________________________________________________________

MORADA:________________________________________________________________________________

CÓD. POSTAL: _______________--__________ LOCALIDADE: ____________________________________

TELEFONE: ___________________________________TELEMÓVEL: _______________________________

E-MAIL: ______________________________________________FILHO DE: __________________________

E DE:___________________________________

ESTADO CIVIL: _____________ NATURALIDADE: _____________________

FREGUESIA__________________________________: CONCELHO:________________________________

DISTRITO: ____________________________ DATA DE NASCIMENTO: ____/____ /____

B.I./C.C: _________________________ EMITIDO ____/____ /____ ARQUIVO:___________

NIF: _________________ C. UTENTE MS: _____________________ C. UTENTE ADM: ________________

PROFISSÃO:____________________________________________

SITUAÇÃO ATUAL:________________________ HABILITAÇÕES LITERÁRIAS_________________________

HABILITAÇÕES PROFISSIONAIS: _____________________________________________________________

COMBATENTE EM: ________________________ DE ______/______ /______ A ______/______ /______

POSTO: _______________________ ESPECIALIDADE: _____________________________________
FERIDO? SIM ______ NÃO______

QUOTA MÍNIMA ANUAL: 30€ - PRETENDO PAGAR: _________€

LISBOA, ______ DE ______________ DE 20______

ASSINATURA SÓCIO PROPOSTO

SÓCIOS PROPONENTES
Nº________ NOME__________________

__________________________________

AUTORIZADO EM ____/____ /____

Nº________ NOME__________________
DESPACHO DA DIREÇÃO

Os dados recolhidos neste formulários estão protegidos segundo a política de proteção da cedência de dados da União Europeia cujas condições podem
ser consultadas na APOIAR e no jornal nº 109 Ao inscrever-se na Associação está automaticamente a aceitar as condições.
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CONTACTOS

Informação APOIAR

Se ainda não os tem, solicite os seus cartões na secretaria.
Lembramos que deve sempre trazê-los quando vem à
APOIAR.

RECORTA, PREENCHE E ENVIA, FAZ-TE SÓCIO DA APOIAR

// O JORNAL DO STRESS DE GUERRA //

EQUIPA TÉCNICA

Direção Clínica
Dr.ª Lucília Bravo
Clínica Geral:
Dr. Manuel Vicente Cruz
(quintas feiras
das 09:00 às 13:00)
Psiquiatria:
Dr.ª Lucília Bravo
Psicologia:
Dr.ª Carla Santos
Dr.ª Susana Oliveira
Dr. Afonso Paixão
Serviço Social:
Dr.ª Sofia Pires
Gabinete Jurídico
Dr.ª Isabel Estrela
(quintas feiras
das 09:00 às 13:00)
NOTA: Todas as consultas na APOIAR são efetuadas única e exclusivamente mediante marcação prévia.

AVISOS
PEDIDO DE RECEITAS - Só se aceitam pedidos de receitas médicas através de formulário próprio na associação ou através do email 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
justificativodessepedido.
QUOTAS E CONSULTAS - Informamos os
utentes associados que deverão ter a sua
situação de quotas regularizada com a APOIAR para terem direito às consultas. Saiba
como pagar as suas quotas na página anterior.
CARTÃO RNA - Se lhe tiver sido atribuído um
cartão da Rede Nacional de Apoio deverá
sempre trazê-lo às consultas, assim como
informar aAssociaçãodoseu 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
Associaçãoatéqueos técnicos chamem para
aconsulta
A Direcção Clínica
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INFORMAÇÃO APOIAR //
CONVOCATÓRIA
74ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
SÁBADO, 23 DE MARÇO 2019, ÀS 14:00
Relatório de Atividades e Contas do Exercício de 2018
Nos termos do Artigo 29º, n.º 2, alínea b), dos Estatutos da APOIAR – Associação de Apoio
aos Ex-combatentes Vítimas do Stress de Guerra, convocam-se todos os Associados para a
Assembleia Geral Ordinária a realizar no dia 23 de Março de 2019, sábado, às 14H00 horas,
na sede da Associação, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
 Discussão e Votação do Relatório de Atividades e Contas do Exercício de 2018, bem
como do Parecer do Conselho Fiscal;
 Assuntos e informações diversas de interesse para a Associação.
Nos termos do Art.º 31, n.º 1, dos Estatutos da APOIAR, a Assembleia Geral reunirá à hora marcada na
Convocatória se estiverem presentes ou representados mais de metade dos associados com direito a
voto, ou meia hora mais tarde com qualquer número de presentes.
Nota: Antes do período da ordem do dia será lida e posta a votação a Ata da Assembleia Geral realizada
anteriormente.

Lisboa, 14 de janeiro de 2019
O Presidente da Mesa de Assembleia Geral
Álvaro Manuel Martins Santinho Coelho

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 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 públicos ou informese acerca das condições dos acessos.

E-mailparapedidos dereceitae marcações.
A APOIAR informa os seus utentes que o e-mail utilizar para fazer pedidos de receitas e
consultasdeveser o apoiar.consultas@gmail.com,
que é usado exclusivamente para este fim. Devemos informar que pedidos feitos para outro e-maildaAPOIARque não sejao acimaindicado não serão considerados

Pagueas suasQuotas
Estão apagamento as quotas de 2018e 2019
Demodo 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 partirde Janeiro de 2019
aquotaanualpassaatero valor de 40€.
// PÁGINA 9
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// REVISTA DE IMPRENSA

Estatuto do Combatente
pode finalmente ver
a luz do dia
REIVINDICAÇÃO // O Ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, disse esta terça-feira que está em preparação a criação de um Estatuto
do Combatente visando o reconhecimento e dignificação dos militares, "dentro do que é possível" ao Estado. Em declarações à Lusa,
adiantou que o diploma visa consagrar uma reivindicação antiga dos
ex-combatentes e das associações de militares.
// Por: Lusa (In Jornal Público)
O objectivo do Governo e que o diploma
esteja pronto ate ao final do primeiro
semestre do ano, disse Gomes Cravinho,
referindo que ainda ha "obstaculos a
transpor" e que a materia "e complexa",
envolvendo outros ministerios como os
da Saude, Finanças e Solidariedade
Social. "Nos estamos a trabalhar no
sentido de ver se conseguimos dar aos
combatentes toda a dignidade que
merecem", afirmou, acrescentando que o
trabalho tem em conta "aquilo que e
possível ao Estado portugues".
O ministro, que falou no final de uma
homenagem aos combatentes e da sua
primeira visita ao Museu do Combatente,
no Forte do Bom Sucesso, em Belem,
Lisboa, escusou-se a adiantar que
aspectos serao consagrados no futuro
diploma, considerando que os trabalhos
estao a decorrer, com consultas as
associaçoes representativas e com outros
ministerios, num processo conduzido
pela secretaria de Estado da Defesa, Ana
Santos Pinto.
A criaçao de um Estatuto do
Combatente e uma revindicaçao de varias
associaçoes militares que, em Abril do
ano passado, reclamaram na Assembleia
da Republica a consagraçao de varios

Leia o APOIAR
online
Use o leitor QR do seu telemóvel para aceder ao arquivo do APOIAR na internet. Use Wi-fi ou verifique
seu plano de dados. Tarifas
podem ser aplicadas.
PÁGINA 10 //

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
direitos num estatuto proprio. A isençao
de taxas moderadoras nos serviços
publicos de saude, apoio na assistencia
medicamentosa alargada ao agregado
familiar, e o pagamento de um subsídio
que "nos casos [sociais] piores nao iria
alem dos cem euros" sao algumas das
propostas da Associaçao Movimento
Cívico de Antigos Combatentes, entao
recebida pela comissao parlamentar de
Defesa Nacional.

Novo número para
atendimento telefónico

Ligue: 300 502 502
Horário: dias úteis das
9h00 às 17h00. Custo: Valor
de uma chamada para a rede fixa, de acordo com o
seu plano tarifário.

ADM
Pode consultar as moradas
e contactos de todos os
postos de atendimento
ADM no nosso site em:
www.apoiarstressdeguerra.com/pt/
contactos/ligacoes// Nº 114// DEZEMBRO 2018 /JANEIRO 2019 //
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BOAS FESTAS E FELIZ 2019

Os associados e utentes da APOIAR reuniram-se mais uma vez na Festa de Natal Da
Associação para conviverem e partilharem
bons petiscos da época, numa tarde fria e
chuvosa mas que aqueceu com os sorrisos
e as conversas de todos.

UM BOM ANO NOVO PARA TODOS

APOIAR na Natalis

Consignação
do IRS e IVA
à APOIAR
Ajudar a APOIAR quando entrega a sua declaração seus impostos é fácil e sem custos.
Este ano, antes de confirmar a
entrega do seu IRS não se esqueça:
No quadro 11, na opção :
“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 Associação APOIAR

SOLIDARIEDADE // A APOIAR esteve mais uma vez presente na maior feira de Natal da cidade de Lisboa, assinalando a sua décima participação seguida. Muitos
foram os que visitaram a edição deste ano e adquiriram na banca da APOIAR uma
lembrança para um ente querido. Puderam também como sempre saber mais
acerca da Associação e das suas actividades, mantendo assim uma forte presença
para os visitantes da FIL no Natal de 2018. // Por Redacção
// Nº 114// DEZEMBRO 2018 /JANEIRO 2019 //
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// VÁ COM
A SUA FAMÍLIA

Caves do Douro - Arouca: Pedras Parideiras
Paula Rego: Anos 80
A exposição Paula Rego: Anos 80 reúne
um vasto conjunto de obras desta década
que se encontram, na sua grande maioria,
em coleções particulares. Este período
coincide com mudanças pessoais, sociais
e artísticas que provocam em Paula Rego
um sentimento de liberdade em relação
às expectativas impostas quanto ao modo
de "fazer arte", e que se traduzirá numa
reformulação do seu processo de trabalho (universo narrativo e tratamento formal das suas obras). A sua vontade de
libertação artística, de "fazer mais diretamente", irá conduzi-la a um espaço de
maior proximidade consigo, com a sua
vida para além da pintura.
Até 26 de Maio 2019. Na Casa das Histórias
em Cascais - Avenida da República, 300
2750-475 Cascais Tel: 214 826 970 Horário
3ª a domingo 10h às 18h Última entrada às
17h40 Público Geral: 5€ Residentes: 2.5€

CAMINHADAS
EM MONSANTO

ITENERÁRIO
DIA 1 - Saída em Autocarro de Grande Turismo com destino ao Hotel na zona do
passeio para Check-in e Almoço. À tarde
rumo às CAVES REAL COMPANHIA VELHA
em Vila Nova de Gaia para visita e provas
de Vinho do Porto. CRUZEIRO NO RIO DOURO, o famoso CRUZEIRO DAS 6 PONTES.
Fim da tarde regresso ao Hotel para jantar
e dormida.

DIA 2 - Pequeno-almoço no Hotel. Apresentação publicitária com demonstração
de artigos para saúde. Almoço. SERRA DA
FREITA em AROUCA, conhecida pelas PEDRAS PARIDEIRAS, um fenómeno único
em Portugal. Geoparque de Arouca com
uma visita guiada. Fim da tarde passeio
pela zona histórica de Arouca. Regresso a
casa com votos de um ótimo regresso por
parte da empresa.

Preço por pessoa: 69,90€, tudo incluído.
Inscrições até dia 6 de Maio

8 de Março
VENHA CAMINHAR CONNSOCO
Uma vez por semana vamos caminhar em
Monsanto. O parque Natural de Monsanto,
junto à sede da APOIAR tem um número
infindável de trilhos no meio na natureza,
perfeitos para arejar os pulmões com ar
limpo, mesmo no meio da cidade.
Às 5ªs feiras pelas 10:00, Caminhada de 8
Km (+/-), partida e chegada da APOIAR.
Realiza-se desde que haja número suficiente de pessoas e as condições meteorológicas o permitam.
Venha conviver, conhecer o pulmão da
cidade de Lisboa. Contacte a Associação
para mais informações.

www.apoiar-stressdeguerra.com
facebook.com/stressdeguerraapoiar

Dia Internacional
da Mulher
15:00» Sede da APOIAR

