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Um adeus emocionado  
a José Arruda 

Foi com grande pesar e consternaça o 
que a APOIAR recebeu a notí cia da morte 
do Comendador Jose  Arruda, Presidente 
da Direcça o Nacional da Associaça o dos 
Deficientes das Forças Armadas e ex-
Presidente da Mesa da Assembleia Geral 
da APOIAR.  Jose  Arruda esteve desde 
sempre com a APOIAR na sua luta e foi 
um parceiro sempre presente nas reivin-
dicaço es dos ex-combatentes com stress 
de guerra. Foi um companheiro e um 
amigo de sempre desta Associaça o e e  
com uma dor profunda que deixamos a 
nossa mensagem. A toda a sua famí lia e 
amigos, a todos os associados da ADFA, a 
todos os deficientes militares, a todos os 
ex-combatentes, os nossos mais sentidos 
pe sames e solidariedade eterna. 

Até sempre camarada Arruda. 

ÓBITO // José Eduardo Arruda, 
Presidente da Direcção Nacional 
da ADFA e ex-Presidente da Me-
sa da Assembleia Geral da APOI-
AR, faleceu no dia  26 de Janeiro, 
no Hospital da Cruz Vermelha em 
Lisboa.  A APOIAR esteve pre-
sente nas cerimónias fúnebres 
que se realizaram na sede da 
ADFA no dia 1 de Fevereiro.  
// Por: Direcção 

RESUMO BIOGRÁFICO 

 

José Eduardo Gaspar Arruda nasceu em Move-
ne (Moçambique), em 10 de Março de 1949. 

Foi ferido em 1971, no decorrer da Guerra Colo-
nial que se desenrolou entre 1961-1975, acidente 
do qual resultou a cegueira e a amputação do 
membro superior esquerdo. 

Em 1973, durante a sua permanência no Anexo 
do Hospital Militar Principal, participou no mo-
vimento de apoio à criação do estatuto do defici-
ente das Forças Armadas, tendo posteriormen-
te, em 1974, participado na 1ª Assembleia Geral 
da recente criada Associação dos Deficientes 

das Forças Armadas – ADFA, que surgiu na 
sequência da Revolução do 25 de Abril.   

Entre 1999 e 2004 presidiu aos destinos da ACA-
PO,  

Em 2004 foi distinguido pelo Presidente da Re-
pública, Dr. Jorge Sampaio, com a Ordem de 
Mérito, Grau de Comendador, pelo trabalho 
desenvolvido no âmbito da defesa dos direitos 
das pessoas com deficiência, na sequência do 
Ano Europeu das Pessoas com Deficiência; 

Foi Presidente da Mesa da Assembleia Geral da 
APOIAR entre 2005 e 2007.  

Foi Presidente da Direcção Nacional da ADFA 
até o dia do seu falecimento 
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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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//Por: Álvaro Santinho(*) 
 

Fez 100 anos em 11 de novembro de 2018, que chegou ao fim o conflito que hoje se 
denomina de I Guerra Mundial, em que só o número de militares mortos (sem contar 
com os civis) ascenderam a 9 milhões e 700 mil, nunca tal tinha acontecido na histó-
ria da humanidade. 

A perversidade das novas armas, e a brutalidade da guerra, provocavam feridas 
invisíveis dentro da mente, a que na altura chamavam “choque de concha”, como se 
fossem forças invisíveis a infligir lesões desconhecidas no cérebro humano. 

Os soldados que regressavam a casa, exibiam sintomas idênticos em todos os paí-
ses da Europa que combateram na I Guerra Mundial, ingleses, franceses, portugue-
ses, etc. Por exemplo, em Portugal chamavam aos ex-combatentes que apresenta-
vam sintomas com certas particularidades, dor de cabeça profunda, zumbidos, ton-
turas, falta de concentração, insónias, confusão, que levava a colapso nervoso, de 
“gaseados”. Hoje sabemos que eram derivados do tremendo stress de guerra a que 
estiveram sujeitos. 

A medicina considerava os militares como neurasténicos, então aplicavam diver-
sos tratamentos, nomeadamente as “terapias de choques eléctricos”. (Fonte: Sobre 
a I Guerra Mundial-Instituto Smithsonian - USA. 

Em Portugal como uma das maiores potencias coloniais do planeta, imediatamente 
a seguir ao Reino Unido e à França, também se viu confrontado mais recentemente 
com o Stress de Guerra, devido a 13  anos de guerra colonial (1961-1974) em Angola, 
Guiné e Moçambique. 

O regime “militar-académico” nunca quis acolher o avanço da ciência médica no que 
diz respeito ao Stress de Guerra, Só com o 25 de abril de 1974, é que apareceu o mé-
dico-psiquiatra Dr. Afonso de Albuquerque, que em tão boa hora se meteu a anali-
sar e a estudar o flagelo que atinge muitas milhares de famílias portuguesas, a do-
ença denominada “stress pós traumático” duma maneira geral e, particularmente o 
“Stress pós traumático de Guerra” doença transportada pelos ex-combatentes da 
Guerra Colonial e a que os ex-militares tanto devem. Podemos dizer que o Drº Afon-
so de Albuquerque é um dos pais da nossa associação “APOIAR”. 

No dia 18 de abril, a APOIAR faz 25 anos, vamos pois comemorar digna-
mente o aniversário de prata, Não faltes a este evento. 

 

(*) Presidente da Mesa da  Assembleia-Geral da APOIAR 

O STRESS DE GUERRA  
E OS 25 ANOS DA APOIAR 

EDITORIAL // 
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Passa mos juntos pelas lutas da ADFA, 
mas o que aqui me traz e  testemunhar a 
sua passagem pela APOIAR - Associaça o 
de Apoio aos ex-Combatentes Ví timas de 
Stress de Guerra. 

Candidatei-me em Janeiro de 2005 a 
Presidente da Direcça o da APOIAR e con-
videi o Jose  Arruda para Presidente da 
Mesa da Assembleia Geral que teve nesta 
Mesa como 1º Secreta rio o Carmo Vicen-
te e como 2º Secreta rio o ja  falecido Ar-
mando Santos. Convidei tambe m o Dr. 
Anto nio Santinho Martins para Presiden-

te do Conselho Fiscal. O Dr. Afonso de 
Albuquerque era o mandata rio desta 
lista que tinha como missa o “Nada sobre 
no s sem no s” em que a to nica da acça o 
foi posta no recurso ao voluntariado. 
Depois de uma campanha eleitoral 
aguerrida em que duas listas disputaram 
a atença o e o apoio dos so cios a nossa 
lista saiu vencedora e foi empossada em 
28 de Janeiro de 2005. 

As assembleias gerais da APOIAR eram 
muito aguerridas ultrapassando em cer-
tos casos o limite do tolera vel. Com o 

Jose  Arruda a dirigi-las as coisas muda-
ram de figura. A sua simples presença na 
Mesa impunha respeito e a forma corda-
ta e assertiva com que sabia lidar com as 
altercaço es transformaram completa-
mente as reunio es que se transformaram 
em algo em que era agrada vel participar 
aumentando de reunia o para reunia o o 
nu mero de so cios presentes. Foi uma 
lufada de ar fresco na vida da nossa asso-
ciaça o que transformou a qualidade da 
nossa vida associativa. 

A APOIAR prosseguiu com eventos mui-
to importante de que destacamos a orga-
nizaça o do Congresso da APOIAR em 26 
de Abril de 2007. Jose  Arruda foi mem-
bro da Comissa o de Honra e participou 
na Mesa de Abertura do Congresso. 

O alargamento a s ONG da compete ncia 
de fazer despistagens com o preenchi-
mento do modelo 2 compete ncia que ate  
aí  pertencia em apenas ao Ministe rio da 
Sau de foi uma luta que se desenrolou 
durante este mandato e que e  muito im-
portante para livrar os doentes de anos 
de espera e sofrimento em que viam a 
sua doença ser agravada. A partir dessa 
altura esse processo passou a decorrer 
no aconchego das suas associaço es. (foto 
48 pag. 14 canto inferior esquerdo). Para 
o efeito foi celebrado um Protocolo que 
foi assinado no dia 21 de Novembro de 
2007 na Academia Militar com o Secreta -
rio de Estado da Defesa e dos Assuntos 
do Mar, Joa o Mira Gomes. 

A luta pela contagem do serviço militar 
nas colo nias para efeitos de reforma foi 
outra das lutas de que saí mos vencedo-
res 

José Arruda e a sua militância na APOIAR  

Um lutador em todas as frentes 
Ao ní vel interno a APOIAR triplicou a 
sua actividade tanto ao ní vel da assiste n-
cia me dica como na organizaça o de even-
tos associativos. Outra grande vito ria 
conseguida foi a de as mulheres passa-
rem a ter direito a estarem inscritas na 
Rede Nacional de Apoio e de terem direi-
to a assiste ncia me dica gratuita. 

Jose  Arruda esteve presente como ob-
servador na fundaça o da Federaça o Por-
tuguesa dos Antigos Combatentes, em 
Tondela no dia 16 de Dezembro de 2007 
e participou nas manifestaço es de rua 
organizadas por esta junto ao Ministe rio 
da Defesa Nacional. 

Ja  como Presidente da Direça o da ADFA, 
depois de eleito em 2007, continuou a 
exercer as suas responsabilidades na 
APOIAR ate  a  data em que empossou o 
Dr. Afonso de Albuquerque, (foto de capa 
50) que o substituiu no cargo a partir de 
7 de Fevereiro de 2008. 

(*) Presidente da Direcção  

da APOIAR entre 2005 e 2010 
 

(Este texto foi redigido para publicação no livro 
"José Arruda - O Paladino da Liberdade" a pu-
blicar pela Estremoz Editora com lançamento 

na ADFA 

HOMENAGEM // “José Eduardo Gaspar Arruda foi meu grande amigo 
e camarada desde a nossa estadia no Hospital Militar, em 1975, onde 
ele com a sua voz forte apregoava o “Luta Popular” que compráva-
mos com entusiasmo.” // Por: Armindo Matos Roque (*) 

Livro sobre 
Arruda  
lançado  
na ADFA 

Foi lançado na ADFA, no 
dia 21 de Março, o livro O 
Paladino da Liberdade, 
sobre o percurso de vida do recente-
mente falecido Presidente da Direcção 
da Associação dos Deficientes das For-
ças Armadas.  O livro, de Manuel Piñeiro, 

com testemunhos de amigos e colabora-
ção da família, foi idealizado lançado no 
dia do 70º Aniversário de José Arruda, no 
entanto o seu prematuro desapareci-
mento já não o permitiu acompanhar 
este lançamento. Fica a homenagem 
feita por inúmeros testemunho, incluin-
do o do Ex-presidente da Direcção da 
APOIAR, Armindo Roque, que relata a 
sua luta conjunta e a passagem de José 
Arruda pela APOIAR. O texto pode ser 
lido nesta página. 
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CNA em visita oficial  
à Associação 
REDE NACIONAL DE APOIO//  
Na sequência de uma série de 
alterações ao funcionamento da 
Rede Nacional de Apoio e após 
uma visita de auditores do Minis-
tério da Defesa às Associações, a 
Comissão Nacional de Acompa-
nhamento esteve na Associação, 
de forma a inteirar-se do trabalho 
realizado pela APOIAR.  
// Por: Redacção 

No dia 14 de Março uma delegaça o da 
Comissa o Nacional de  Acompanhamen-
to, composta por elementos do Ministe -
rio da Defesa Nacional, do Ministe rio da 
Sau de e das direço es de sau de dos ramos 
das forças armadas, e em cumprimento 
da legislaça o que define o protocolo com 
as associaço es, visitou as instalaço es da 
Associaça o APOIAR.  

Tal como esta  previsto no n.º 2 do art.º 
7.º do regulamento aprovado pelo Des-
pacho conjunto n.º 867/2001, de 15 de 
setembro, “a comissa o nacional de acom-
panhamento promove o acompanhamen-
to e controlo da execuça o dos protocolos 
firmados com as ONG, podendo para o 
efeito promover visitas e auditorias aos 
respetivos serviços.”  

A Comissa o teve a oportunidade de co-

nhecer as instalaço es e a forma de traba-
lhar da Associaça o. Foi recebida pelos 
elementos da Direça o e assistiu a uma 
apresentaça o da histo ria e funcionamen-
to da APOIAR.  De modo a esclarecer cri-
te rios e formas de funcionamento foram 
feitas perguntas e verificados documen-

tos para que o acompanhamento aos 
utentes, feito dentro do protocolo, possa 
ser mais eficazmente gerido e verificado. 
Algumas questo es pendentes relativa-
mente ao apoio aos familiares, foram 
debatidas.  

Catarina Cardoso, Presidente da CNA, 
revelou em primeira ma o que a actual 
Secreta ria de Estado da Defesa,  Ana 
Santos Pinto, esta  a trabalhar em legisla-
ça o para que as famí lias possam ser me-
lhor enquadradas no apoio dado aos ex-
combatentes ví timas de stress de guerra. 
Algo que ha  muito tempo e  uma das 
principais bandeiras reivindicativas da 
APOIAR e que agora parece ver a luz do 
dia. 

APOIAR recebe Associação de Lanceiros 

ASSOCIATIVISMO// A Associação de lanceiros visitou as instalações 
da APOIAR no dia 21 de Março. Puderam verificar as instalações da 
associação e inteirar-se do seu funcionamento. //Por: Redacção 

Uma delegaça o da Associaça o de Lancei-
ros composta pelos Presidente da Direc-
ça o, Artur Ferreira, Vice-Presidente, A n-
gelo Freire e o Vogal, Pessoa Duarte, veio 
fazer uma visita a  sede da Associaça o 
APOIAR, e foi recebida pelo Presidente 
da Direcça o Jorge Gouveia.  

Destacando a importa ncia que a APOI-
AR tem e a maior necessidade de haver 
interca mbio entre as associaço es, Artur 
Ferreira fez questa o de deixar uma lem-
brança da sua associaça o e um donativo, 
em que a APOIAR na o quer deixar de 
agradecer a generosidade com os melho-
res cumprimentos associativos. 
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Tendo sido um assunto tabu durante 
muito tempo, a verdade e  que temos as-
sistido nos u ltimos anos a um interesse 
crescente da nossa sociedade em querer 
compreender o impacto da Guerra Colo-
nial, na o so  nos nossos ex-combatentes 
como tambe m nas suas famí lias.  

Para ale m das questo es polí ticas e mili-
tares que uma guerra envolve, as ques-
to es clí nicas assumem particular desta-
que quando nos confrontamos com uma 
doença que tem tende ncia a tornar-se 
cro nica, a ser clinicamente incapacitante 
e a ter impacto significativo na o so  na 
ví tima direta do trauma, mas tambe m 
naqueles que esta o indiretamente expos-
tos ao trauma. 

Os estudos com os ex-combatentes da 
Guerra do Vietname, na de cada de 60-70, 
impulsionaram o reconhecimento cientí -
fico da doença de Perturbaça o de Stress 
Po s-Trauma tico (PTSD), motivando as-
sim inu meros estudos sobre o tema. De 
facto, verificava-se que os ex-
combatentes continuavam a apresentar 

sintomas severos de stress apo s terem 
regressado da guerra ou desenvolviam 
sintomas tardiamente, apo s meses ou ate  
mesmo anos.  

Ha  toda uma geraça o marcada pela nos-
sa u ltima guerra, ocorrida entre 1961 a 
1974, nas ex-colo nias de Angola, Guine  e 
Moçambique. Apesar de na o se saber 
quantos ex-combatentes estiveram ex-
postos ao combate, estima-se que estive-
ram cerca de 800 000 homens portugue-
ses nas ex-proví ncias Ultramarinas, que 
cerca de 140 000 sofrem de distu rbios 
psicolo gicos cro nicos resultantes da sua 
vive ncia da guerra e que a PTSD de guer-
ra ao longo da vida correspondera  a 66 
475 casos, dados revelados em 2003 pelo 
me dico psiquiatra Afonso de Albuquer-
que, no primeiro e u nico estudo epidemi-
olo gico realizado ate  a  data sobre PTSD 
na populaça o portuguesa.  

Na compreensa o das famí lias e  necessa -
rio reconhecer a interdepende ncia entre 
os pape is e as funço es desempenhadas 
pelos va rios membros da famí lia. Assim, 

facilmente se percebe que o suporte fa-
miliar pode moderar o impacto do trau-
ma no familiar traumatizado, tal como o 
impacto do membro traumatizado tam-
be m pode traumatizar a famí lia.  

Os estudos sobre o impacto do stress 
trauma tico te m demonstrado que indiví -
duos por estarem em contacto frequente 
e í ntimo com ví timas de trauma podem 
experienciar sintomas semelhantes, des-
crevendo um feno meno de traumatiza-

Saúde Mental dos ex-combatentes 
da Guerra Colonial e impacto  
nas suas famílias 

TRAUMA E COMUNIDADE // A Cruz Vermelha Portuguesa organizou em Vila Nova de 
Gaia, em Fevereiro, um encontro intitulado “Fórum Ao Encontro da Saúde Mental da 
Comunidade: Trauma e Resiliência”,  que foi o culminar da intervenções feitas em co-
munidade por esta instituição, com o objetivo de facilitar o acesso a um serviço de sa-
úde especializado em ajudar pessoas que passaram por experiências adversas, por 
vezes traumáticas. Nesse encontro foi apresentada uma publicação que compilou uma 
série de textos de especialistas sobre o tema. Susana Oliveira, psicóloga clínica na 
APOIAR, foi uma das autoras convidardes. Publicamos aqui o texto sobre o trauma nos 
ex-combatentes e familiares que foi escolhido para o livro. // Por Susana Oliveira (*) 
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ça o secunda ria (TS). Na literatura a pre-
sença de TS nas esposas e nos filhos dos 
ex-combatentes de guerra e  conceptuali-
zada quer pelo desenvolvimento de sin-
tomas similares a  PTSD, quer pelo desen-
volvimento de distress emocional gene-
ralizado, como sintomas depressivos, 
ansiosos e soma ticos. 

O Stress Trauma tico Secunda rio, tal 
como Figley nos descreve pioneiramente 
nos anos 90, refere-se a  experie ncia de 
tensa o e distress directamente relaciona-
da com as exige ncias de viver e cuidar de 
algue m que apresenta sintomas de PTSD. 
O indiví duo que interage ou que tem uma 
ligaça o emocional com a ví tima de trau-
ma pode assim experienciar sintomas 
semelhantes, mesmo que a experie ncia 
trauma tica na o seja verbalizada, pois 
esta  exposto a s reaço es emocionais e 
fí sicas do traumatizado. Por outro lado, 
tambe m pode haver sentimentos de em-
patia com as experie ncias trauma ticas do 
ente querido.  

Os va rios estudos nesta problema tica 
descrevem-nos as esposas dos ex-
combatentes como sendo mulheres que 
apresentam ní veis elevados de somatiza-
ça o, depressa o, ansiedade, menos intimi-
dade, menos satisfaça o conjugal e uma 
maior restriça o nas relaço es sociais. Ten-
dencialmente assumem o papel de cuida-
doras dos maridos, assumem todas as 
tarefas da gesta o familiar e de cuidado 
dos filhos, funcionando muitas vezes 
como o elemento amortecedor/
apaziguador entre pai e filho. 

A parentalidade do ex-combatente asso-
cia-se a atitudes paternas que va o desde 
o distanciamento, rejeiça o e comporta-
mento de agressividade a atitudes de 
hiperprotecça o, rigidez e controle. Estes 
filhos apresentam mais problemas de 
comportamento, ansiedade, depressa o, 
sintomas psicossoma ticos, dificuldades 
de concentraça o, desesperança e dificul-
dades de relacionamento interpessoal. 

Nas famí lias de ex-combatentes portu-
gueses encontramos resultados seme-
lhantes. No meu trabalho clí nico e de 
investigaça o com os ex-combatentes e 
suas famí lias tenho verificado que estas 
famí lias apresentam distress emocional 
generalizado e sa o famí lias com baixos 
ní veis de coesa o. Quando comparamos as 
famí lias dos ex-combatentes com PTSD e 

as famí lias dos ex-combatentes sem esse 
diagno stico, percebemos que os primei-
ros recorrem a abuso de substa ncias 
(consumo de a lcool) e apresentam mais 
depressa o e ansiedade. As suas esposas 
tambe m apresentam valores mais eleva-
dos de perturbaça o psicopatolo gica 
(sintomatologia trauma tica, depressa o e 
ansiedade) do que as esposas dos ex-
combatentes sem PTSD e a sua perturba-
ça o e  maior relativamente a  dos seus 
filhos. As famí lias dos ex-combatentes 
com PTSD recorrem mais a estrate gias 
de coping negativas e a apoio de institui-
ço es e sa o menos resilientes. 

 Uma particularidade destes casais, e  
que o seu casamento e  duradouro (em 
me dia 40 anos), o que ja  na o acontece 
por exemplo com os ex-combatentes 
americanos, mas que esta  muito associa-
do a  cultura da mulher portuguesa, edu-
cada para ser cuidadora e maternal. Este 
aspeto, aliado aos elevados problemas 
nas diferentes a reas da vida conjugal 

(por exemplo o emprego, tarefas dome s-
ticas, sexualidade), reforça o longo perí o-
do de tempo de conví vio com o trauma 
do marido, a dedicaça o e o desgaste emo-
cional destas mulheres.  

No que se refere aos filhos, estes apre-
sentam menos perturbaça o que os pais e 
sa o os elementos mais resilientes das 
famí lias dos ex-combatentes. Na verdade, 
estes filhos te m um ní vel de escolaridade 
superior ao dos pais, foram muitas vezes 
protegidos pelas ma es das situaço es 
mais difí ceis, te m estrate gias de coping 
mais eficazes e uma rede de suporte soci-
al mais funcional, o que acaba por se tra-
duzir em fatores protetores no desenvol-
vimento de TS.  

Os resultados nesta a rea sa o ainda insu-
ficientes e carecem de mais validaça o 
empí rica, mas alertam para o distress e 
sofrimento clí nico experienciado no seio 
destas famí lias, realçando a importa ncia 
da intervença o familiar ser incluí da no 
tratamento standard da intervença o da 
PTSD.  

 

 

*(Psicóloga Clínica e Psicoterapeuta) 

 

PARA ALE M DAS QUESTO ES POLI TICAS E MILITARES 
QUE UMA GUERRA ENVOLVE, AS QUESTO ES CLI NICAS 
ASSUMEM PARTICULAR DESTAQUE QUANDO NOS CON-
FRONTAMOS COM UMA DOENÇA QUE TEM TENDE NCIA A 
TORNAR-SE CRO NICA,  

Suspensão unilateral da convenção entre 
o Grupo José de Mello Saúde e o IASFA, I.P. 
Exmos.(as) beneficiários(as) da ADM,  

O Grupo José de Mello Saúde comunicou 
ao IASFA, I.P., que irá suspender o acordo 
existente para a prestação de cuidados de 
saúde aos seus beneficiários, a partir de 1 
de abril de 2019. (…) Não obstante, o IASFA, 
I.P., informa os beneficiários da ADM que 
poderão continuar a usufruir dos serviços 
do Grupo José de Mello Saúde ao abrigo do 
regime livre, reconhecendo, porém, que se 
trata de uma alternativa mais onerosa, 
quer para o beneficiário, quer para a ADM. 
(…)  

Rede Hospital do Grupo Luz Saúde sem 
serviços convencionados com o IASFA, 
I.P.,a partir de 15 de abrilde 2019 

Exmos.(as) beneficiários(as) da ADM, O 
Grupo Luz Saúdecomunicou ao IASFA, I.P., 
que irá deixar de prestar os serviços ao 
abrigo das convenções celebradas, a par-
tir de 15de abril de 2019.O (…) A partir de 15 
de abril de 2019, osbeneficiários da ADM 
poderão continuar a usufruir dos serviços 
do Grupo Luz Saúde, quer ao abrigo do 
regime livre, quer de acordo com condi-
ções especiais para beneficiários da ADM. 
Adicionalmente, oGrupo Luz Saúde infor-
mou o IASFA, I.P.,de que, apesar dadecisão 
de não marcação de atos ao abrigo das 
convenções a partir da referida data, fi-
camsalvaguardados o acompanhamento 
às grávidas até à alta após o parto, os tra-
tamentos relacionados com doençaonco-
lógica, bem como os cuidados de saúde de 
internamento à data.  

 

Regime Livre Escolha: 

Exmos.(as)Senhores(as) Beneficiários
(as) da ADM, Relativamente à prestação de 
cuidados de saúde no âmbito do Regime de 
LivreEscolha, informa-se o seguinte:1.As 
modalidades de assistência na doença aos 
beneficiários da ADM, bem como os ter-
mos da sua prestação e do seu pagamen-
to, são os previstos no regime da ADSE 
com as necessárias adaptações.2.A ADM 
comparticipa nos encargos com cuidados 
de saúde, nas percentagens e nos mon-
tantes estabelecidos e publicados no Diá-
rio da República nº 103, II Série, de 
03MAI04 (Despacho nº 8738/2004), con-
forme estipulado no Decreto-Lei 167/05 de 
23 de setembro.3.A ADM apenas compar-
ticipa cuidados de saúde realizados no 
âmbito da promoção da saúde, da preven-
ção da doença, tratamento e reabilitação, 
excluindo deste modo os atos praticados 
com fins meramente estéticos. (..)  

Verifique o site do IASFA para confirmar 
as exclusões 

 

Estes são excertos dos comunicados, 
que devem ser lidos na integra, no site 
do IASFA, assim como outros comunica-
dos importantes relativos a este assun-
to: https://www.iasfa.pt/  

Comunicados do IASFA  

sobre a suspensão dos 
acordos convencionados 

https://www.iasfa.pt/
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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 PEDIDO DE RECEITAS  

E MARCAÇÃO DE CONSULTAS 
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 ou-
tro e-mail da APOIAR que não seja o acima indicado não serão considerados 

 

 

PAGUE AS SUAS QUOTAS 

Estão a pagamento as quotas de 2018e 2019 
 

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 

 

Desde Maio do ano passado e durante este ano a Gebalis, empresa municipal 
responsável pelo bairro onde a APOIAR está sediada, está a proceder a 
obras de requalificação e reparação das estruturas do bairro.  

Serão feitas interven-
ções nas escadarias, 
patamares, estaciona-
mento e estradas, pelo 
que os acessos e esta-
cionamento nas imedi-
ações da APOIAR pode-
rão estar condiciona-
dos.  

Use preferencialmente 
os transportes públicos 
ou informe-se acerca 
das condições dos 
acessos.  
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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-

Ha  poucos ex-combatentes portugueses 
que aceitam falar dos traumas da guerra 
nas antigas colo nias em A frica, 
nomeadamente nas frentes de Angola, 
Moçambique e Guine -Bissau. Sa o 
memo rias de momentos trauma ticos, que 
muitos evitam recordar ou tornar 
pu blico. Mas Vasco Bastos, hoje com 71 
anos de idade, fa -lo sem tabu. O soldado 
do enta o Batalha o 2909 da Companhia de 
Cavalaria 2690 revela a  DW A frica um 
dos mais drama ticos acontecimentos 
ocorridos durante a missa o que cumpriu 
no norte de Angola, na regia o dos 
Dembos, proví ncia do Bengo, entre 1970 
e 1972. (…) Hoje, passados mais de 40 

Diana na o esquece, mas perdoa. Per-
doou o pai na morte - porque, apesar 
de ter tanto medo dele que chegava a 
desmaiar so  pela sua presença, e de ter 
desenvolvido uma infeça o no esto mago 
e nos intestinos porque as horas das 
refeiço es eram as piores, gostava mui-
to dele. Era o seu pai. O melhor pai do 
mundo ate  aos 11 anos, diz. O homem 
carinhoso que tratava dela e a levava a  
escola quando a ma e estava a traba-
lhar. E perdoou-o porque teve cora-
gem de lhe dizer tudo, de bom e de 
mau. Que ele a maltratava, que era 
mau, mas também que, ainda assim, 
o amava. 
"Nunca deixei de gostar dele, era o meu 
pai. E havia certas particularidades que 
recordo com uma boa sensaça o. Tentei 
sempre muda -lo, tentei falar com ele 
quando estava so brio ou quando na o 
estava, a bem ou a mal, pedi-lhe que 
mudasse e aproveitasse a vida de outra 
maneira."  

Pode ler a reportagem completa atrave s 
da seguinte ligaça o ou atrave s do site da 
APOIAR. 

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/09-mar-
2019/interior/guerra-colonial-os-traumas-

herdados-pelos-filhos-dos-ex-combatentes-
10480419.html 

O Artigo é Gratuito mas necessita de registo no 
site do DN 

FILHOS DA GUERRA COLONIAL // Durante os meses de Novembro e 
Dezembro de 2018, a jornalista Graça Henriques, do Diário de Notí-
cias, esteve na APOIAR a recolher testemunhos de filhos, utente, para 
fazer uma extensa reportagem sobre as sequelas da Guerra Colonial 
nos filhos dos ex-combatentes com Stress de Guerra, Testemunhos 
corajosos dos filhos de uma geração destruída pela guerra. A repor-
tagem foi publicada dia em papel e está disponível online. 
// Por Graça Henriques (DN) 

Guerra Colonial. Os traumas herdados 
pelos filhos dos ex-combatentes 

REVISTA DE IMPRENSA // 

anos, Vasco Bastos e  um dos antigos 
militares do exe rcito colonial portugue s 
assistido social e psicologicamente pela 
APOIAR - Associaça o de Apoio aos Ex-
combatentes Ví timas do Stress de 
Guerra, criada em 1994. Graças ao apoio 
prestado pela associaça o, a sua vida 
modificou e tem sabido gerir os efeitos 
dos traumas da guerra, que tambe m 
afetaram familiares. com facilidade. (…)  

Excerto de uma reportagem que pode ser lida e 
ouvida no site da rádio alemã DW    

( https://goo.gl/JSFYVw  ) ou  no site da APOIAR 
 

STRESS DE GUERRA// A rádio alemã DW, com emissão para África 
em português, fez uma reportagem na APOIAR para ouvir um dos 
seus associados sobre a sua experiência, no âmbito de um livro so-
bre a guerra colonial do Jornalista Vasco Curado. 
// Por: João Carlos (DWRadio) 

Um livro contra o silêncio sobre a guerra colonial 

mailto:antigos.combatentes@defesa.pt
mailto:antigos.combatentes@defesa.pt
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CONVITE 
Sessão Solene do 25º Aniversário  da Associação APOIAR  

A APOIAR – Associação de Apoio aos Ex-Combatentes Vítimas do Stress de Guerra, legalmente constituída 
como IPSS, com Estatuto de Utilidade Pública, em 1994, vai comemorar o seu 25º aniversário  

no próximo dia 18 de Abril de 2019, quinta-feira às 15:00 horas,  
no Auditório da Biblioteca Museu República e Resistência, (R. Alberto de Sousa 10A, 1600-002 Lisboa). 

Dando continuidade aos objectivos da APOIAR, pretende a Direcção e todos os seus Órgãos Sociais, comemo-
rar o seu aniversário, junto de todos os seus sócios e entidades que colaboram com a Associação e que com 

ela têm participado nesta tão pequena mas já tão grande caminhada, num espírito de sã camaradagem e mú-
tua ajuda que nos tem caracterizado. Assim, no sentido de festejar esta data, convidamos amigos, associados 

e entidades a juntarem-se a nós no dia 18 de Abril.  

O Presidente da Direcção, Jorge Manuel de Lemos Gouveia 
 

(Confirmem por favor a vossa presença até ao dia  15 de Abril, para os contactos da APOIAR) 

LOCALIZAÇÃO: A Biblioteca-Museu República e Resistência é um local dedicado à preservação da memória da história mais 
recente de Portugal e foi com essa premissa em mente que a APOIAR pediu à Câmara Municipal de Lisboa a cedência deste 
espaço icónico para assinalar os 25 anos da sua existência. Para que a memória nunca morra.  Biblioteca-Museu República e 
Resistência  R. Alberto de Sousa 10A, 1600-002 Lisboa. Referências: Hospital Santa Maria; Hotel Sana Metropolitan; ISCTE; IMT; PCP 

701 e 754 

731 

De carro: Pela Av. Das Forças Armadas, vindo do eixo norte sul, virar no cruzamento das traseiras do Hospital de Santa Maria Ter 
atenção aos sentidos proibidos.  De Autocarro: Carris: 731 (Sete Rios) 2min a pé; 701 (Campo de Ourique/Campo Grande) e 754 
(Alfragide/Campo Pequeno) 6 min a pé.  De Metro: Cidade Universitária - 10 mins a pé; Entrecampos - 12 mins a pé.  



www.apoiar-stressdeguerra.com  

facebook.com/stressdeguerraapoiar 

// VÁ COM  

A SUA FAMÍLIA  
 

EXPOSIÇÃO:  
Na Margem-Uma 
história do Rock 
O que têm em comum Carlão, António Ma-
nuel Ribeiro (UHF), Tim (Xutos & Ponta-
pés) ou João Miguel Fonseca (Bizarra Lo-
comotiva)? 

Todos têm uma re-
lação com o conce-
lho de Almada, ten-
do contribuído com 
o seu testemunho 
para a nova exposi-
ção «Na Margem: 
uma história do 
rock». 
Até setembro de 2019 Horário 

10h - 13h e 14h - 18h (terça-feira a sábado) 
| encerra aos domingos, segundas-feiras 
e feriados 

Local Museu da Cidade 

Informações Museu da Cidade Prç. João 
Raimundo 2800 - 336 Cova da Piedade 
Tel.: 21 273 40 30 
museu.cidade@cma.m-almada.pt  
www.m-almada.pt/museus    

Caves do Douro - Arouca: Pedras Parideiras  

ITENERÁRIO 

DIA 1 - Saída em Autocarro de Grande Tu-
rismo 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 DOU-
RO, o famoso CRUZEIRO DAS 6 PONTES. 
Fim da tarde regresso ao Hotel para jantar 
e dormida.  

 

 

DIA 2 - Pequeno-almoço no Hotel. Apre-
sentação publicitária com demonstração 
de  artigos para saúde. Almoço. SERRA DA 
FREITA em AROUCA, conhecida pelas PE-
DRAS 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.  

CAMINHADAS 
EM MONSANTO 
 

 

 

 

 

 

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 sufici-
ente de pessoas e as condições meteoro-
lógicas o permitam.  

Venha conviver, conhecer o pulmão da 
cidade de Lisboa. Contacte a Associação 
para mais informações. 

Consignação 
do IRS ou IVA 

à APOIAR 

 

Ajudar a APOIAR quando entrega a 
sua declaração seus impostos é fá-
cil e sem custos. Nos últimos dois 
anos a APOIAR conseguiu angariar 
valores que ajudaram a manter a 
ajuda aos ex-combatentes, graças a 
este simples gesto 

Este ano, antes de confirmar a en-
trega do seu IRS não se esqueça:   

Este ano pode confirmar previa-
mente a entidade a quem consignar. 
Basta que entre no seu portal das 
finanças e na entrega do IRS deverá 
ir ao Quadro 11, na  consignação IRS, 
escolher “Instituições Particulares 
de Solidariedade Social: Coloque o 
NIPC da APOIAR e o Estado consigna 
0,5% do que pagar à Associação 
APOIAR: 

503 288 004 

Preço por pessoa: 69,90€, tudo incluído. 

Inscrições até dia 6 de Maio 

CALENDÁRIO DE ENTREGA DO IRS 
De 15 a 31 de março 
Caso não concorde com os valores das 
deduções à coleta relativas às despesas 
gerais familiares e ao benefício pela exi-
gência de fatura apurados pela AT, conti-
nua a poder apresentar uma reclamação 
junto desta entidade. Mas, em 2019, pode 
fazê-lo até 31 de março. Fica assim com 
mais 15 dias para exercer este direito, face 
ao prazo de 2018. 
Em relação às deduções à coleta de saúde, 
educação, imóveis e lares não é possível 
reclamar nesta fase. Isto, porque é existe 
a possibilidade de alterar esses valores 
no momento da entrega do IRS, mas ape-
nas no Modelo 3. No IRS automático não é 
possível efetuar qualquer alteração. 
Até dia 31 de março deve ainda, se assim o 
entender, consignar o IRS ou o IVA (ou 
ambos). Este é o primeiro ano em que os 
contribuintes podem indicar previamente 
a entidade que desejam apoiar com o seu 
imposto. Ao entrar no Portal das Finanças, 
tem uma ligação direta para a área da con-
signação do IRS e do IVA. 
 
De 1 de abril a 30 de junho 
A entrega do IRS em 2019, referente aos 
rendimentos de 2018, é realizada de 1 de 
abril a 30 de junho. Isto independentemen-
te da categoria de rendimentos. Antes, o 
imposto tinha de ser apresentado entre 1 
de abril e 31 de maio. Este é um dos prazos 
do IRS que não pode mesmo falhar. Se 
entregar o IRS em abril ou maio e tiver 
direito a receber reembolso, deve ter o 
dinheiro à sua disposição até ao final de 
junho. 

https://www.acesso.gov.pt/v2/loginForm?partID=CDPR&path=/dadosrelevantes/agregadofamiliar/comunicar

