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Esta foi a nossa  
homenagem 

10 DE JUNHO // No passado dia 10 de Junho, a APOIAR esteve presente no 
tradicional encontro nacional de combatentes, nas comemorações do 10 de 
Junho. Centenas de ex-combatentes reuniram-se em Belém para honrar aque-
les que caíram pela Pátria. // por Redacção 

Em paralelo com as comemoraço es do 

Dia de Portúgal e das comúnidades qúe 

se realizoú este ano em Portalegre, assi-

naloú-se tambe m o Dia do Combatente 

no Forte do Bom Súcesso em Bele m. 

A cerimo nia contoú como sempre com a 

habitúal cerimo nia inter-religiosa, crista  

e múçúlmana. Foi feita úma jústa home-

nagem  ao Serviço Postal Militar e ao seú 

“contribúto para melhorar o moral e o 

bem-estar dos Combatentes e das súas 

famí lias. “ O discúrso esteve a cargo de 

Bernardo Diniz de Ayala. 

Em representaça o da APOIAR esteve o 

Presidente da Direcça o Jorge Goúveia e a  

Tesoúreira, Ame lia Machado. Carlos 

Amaro foi o porta-estandarte. 
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ESTATUTO EDITORIAL 
 
O jornal "APOIAR" é o órgão de 

comunicação oficial da APOIAR—

Associação de Apoio aos Ex-

combatentes 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  

A montanha dava à luz,  
no meio de gemidos medonhos,  
imensa era nos povos a expectativa. 
Mas ela pariu um rato. 
Isto foi escrito para ti, 
que, embora projetes grandes coisas, 
nada acertas. 

(Fedro, Fábulas de Esopo,  
Livro IV, XXII – Mons parturiens)  

 

Por: Humberto Silva (*) 

Este e  úm ditado antigo como a civiliza-
ça o qúe todos com certeza ja  útilizaram e 
qúe representa, de modo mais oú menos 
fiel, o pa o nosso de cada dia da polí tica 
portúgúesa.  Súrgiú nas fa búlas de Eso-
po, foi repetido pelo poeta cla ssico Hora -
cio e parece qúe a súa tradiça o latina tem 
sido o mote segúido por todos aqúeles 
qúe prometeram grandes feitos ao longo 
dos se cúlos e no fim poúco oú nada nas-
ceú desses esforços. 

Sendo Portúgal úm paí s latino na súa 
mais púra acepça o lingúí stica e cúltúral, 
este tem mote sido religiosamente cúm-
prido ao longo de toda a súa histo ria 
polí tica. Amiú de promessas sa o feitas e 
eternamente adiadas. O Estatúto do Anti-
go do Combatente foi apenas o mais re-
cente exemplo.  

Ha  anos qúe os ex-combatentes reivindi-
cam úm estatúto pro prio qúe lhes reco-
nheça o serviço prestado. Para múitos 
veteranos de gúerra, principalmente da 
Gúerra Colonial, o simples facto de estar 
explanado na lei portúgúesa qúe os ex-
combatentes eram úma classe reconheci-
da enqúanto tal, seria úm passo impor-
tante para integrar na lei úm grúpo de 
pessoas qúe sempre se sentiú desrespei-
tada pelo súcessivos governos, principal-
mente depois de terem sido úsados, abú-
sados e esqúecidos pela súa pro pria pa -
tria.  Algúns benefí cios ja  existiam, em-
bora com lacúnas. O reconhecimento do 
stress de gúerra, os direitos dos deficien-
tes das forças armadas, a contagem de 
tempo, o complemento especial de pen-
sa o. Foram passos importantes no reco-
nhecimento dos direitos mas sempre 
faltoú úm reconhecimento geral, oficial e 
fixado em lei, qúe múitos viam como 
fúndamental.  

A proposta segúiú para todas as associa-
ço es, para qúe a lessem e dessem o seú 
contribúto. A APOIAR na o foi excepça o, 
reconheceú a importa ncia da legislaça o e 
súgeriú alteraço es qúe consideroú im-
portantes para qúe a lei na o ficasse limi-
tada ao carta o e púdesse realmente re-

por algúns direitos perdidos e reforçar 
oútros ja  existentes. 

Para úma parte significativa dos ex-
combatentes, bastar-lhes-ia úm carta o na 
ma o, úm docúmento oficial do Estado 
portúgúe s qúe púdessem olhar e sentir 
qúe na o foram esqúecidos pela Pa tria 
qúe representaram e por aqúeles qúe 
elegeram para qúe os servissem mas a lei 
na o poderia ficar por aí . 

Eternamente adiado, o Estatúto do Anti-
go Combatente começoú finalmente a ver 
a lúz do dia mais oú menos a meio da 
legislatúra qúe agora finda. A proposta 
era simples, júntar todos os benefí cios 
dados aos ex-combatentes núm so  pacote 
legislativo e simbolizar isso núm carta o 
ú nico qúe identificasse cada úm dos ho-
mens qúe tivesse direito de o ter. So  qúe 
na o. 

A dias de entrar em votaça o apo s úma 
primeira discússa o no Parlamento, o Go-
verno decide retirar a proposta qúe tinha 
baixado a  comissa o parlamentar para 
fazer alteraço es e introdúzir propostas 
dos partidos e por certo das associaço es. 

A raza o? Constrangimentos financeiros.  

As propostas caúsavam úm aúmento da 
despesa. O Governo na o se qúis compro-
meter e encerroú a gestaça o do Estatúto 
com úm rato parido com úm cartaz ao 
pescoço a dizer “Qúem vier a segúir qúe 
pegúe nisto se qúiser”. 

Podia aqúi apelar ao mais baixo senti-
mento demago gico qúe normalmente 
súrge entre os lesados e vociferar de for-
ma popúlista “Para os bancos ha  dinhei-
ro” oú “Se fosse para pagar úma parceria 
privada núm hospital ja  tinham libertado 
verba”, mas isso seria fa cil e previsí vel. 

Deixo aqúi apenas algúns nú meros: A 
Gúerra Colonial acaboú ha  44 anos. A 
me dia de idades dos ex-combatentes esta  
nos 70 anos, a esperança me dia de vida 
em Portúgal ronda os 80 anos, nos ex-
combatentes ela e  mais baixa. 

Vamos continúar a parir ratos? 

(*) Responsável editorial do APOIAR 

A montanha pariu um rato 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fedro
https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1bulas_de_Esopo
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Por: Joca Lino 

 
MAFRA, JUNHO DE 1960  
Assentei praça em 5 de Júnho de 1960, 
na Escola Pra tica de Infantaria, (EPI), em 
Mafra. Aqúele colosso de pedra fria, qúe 
e  o convento de Mafra, congelava a alma 
de qúalqúer jovem vindo dúma aldeia 
perdida no interior de Portúgal, onde se 
andava descalço ate  fins da Escola Prima-
ria.  Estava eú ainda longe de saber qúe 
estava dado o primeiro passo qúe me 
levaria a úma gúerra, qúe como hoje al-
gúe m diria, "estava escrita nas estrelas" e 
se prolongaria por 26 meses, em campa-
nha no Norte de Angola.  
Os anos sessenta, sob os aúspí cios da 
ONU, foram marcados por úma tomada 
de conscie ncia úniversal da condenaça o 
do colonialismo e da necessidade úrgen-
te de abrir caminho a  aútodeterminaça o 
dos povos colonizados, com direito a  
independe ncia total.  
Pode dizer-se qúe o ano de 1960 marca o 
princí pio do fim de todos os colonialis-
mos, como processo irreversí vel, qúe 
acaboú por se confirmar no fútúro.  
 
INDEPENDÊNCIA DAS COLÓNIAS  
BELGAS E FRANCESAS  
Assim, a 30 de Júnho de 1960, a Be lgica e  
forçada a conceder a independe ncia a  
súa colo nia do Congo Kinshasa.  A 11de 
Agosto de 1960, o Chade, Repú blica Cen-

tro Africana e Congo Brazaville obte m a 
súa independe ncia da França.  Lúanda 
em Angola, inesperadamente, começoú a 
receber súcessivos grúpos de refúgiados 
dos vizinhos Congo Belga e France s, qúe 
fúgiam em pa nico, dos massacres qúe se 
súcederam, nas fazendas e exploraço es 
mineiras destas dúas colo nias vizinhas 
de Angola. Estes massacres foram o pre-
nú ncio do qúe iria acontecer poúcos me-
ses mais tarde em Angola, com redobra-
da viole ncia.  
Mesmo com a presença drama tica de 
refúgiados em Lúanda, por força da inde-
pende ncia das colo nias Belgas e France-
sas, as notí cias chegavam aos portúgúe-
ses, mais em forma de boato do qúe em 
relatos da realidade actúal. Era la  longe, 
na o tinha a ver connosco. Ir a  tropa era 
para os jovens rapazes úm ritúal qúe se 
repetia ano apo s ano, para aqúeles qúe 
dela se na o livravam. Assim como assim, 
ir a  tropa era úm sinal de algúma aceita-
ça o no múndo feminino. E cúmprido o 
Serviço Militar Obrigato rio era porta 
meio aberta para emigrar para França.  
A Emissora Nacional e toda a Imprensa, 
de ta o censúradas qúe eram, descreviam-
nos úm Portúgal em paz, sempre a  beira 
mar plantado.  
 
28 de AGOSTO DE 1960  
CURSO (CSM), TAVIRA  
Tal como o sol nascia todos os dias, cúm-

prindo o seú ciclo sideral, tambe m eú, 
jovem recrúta, segúia a minha formaça o 
militar, obviamente obrigato ria. E  assim 
qúe neste fim de Agosto de 1960 sigo 
para o Cúrso de Sargentos Milicianos, 
(CSM), em Tavira.  
A instrúça o militar segúia o seú percúr-
so, segúndo o programa definido pelo 
Exe rcito Portúgúe s, mas na o e ramos 
alheios aos ventos de múdança qúe so-
pravam de A frica, com a independe ncia 
das colo nias Belgas e Francesas. Os si-
nais, de qúe o destino dos paí ses com 
colo nias, estava traçado era o bvio. Esse 
destino era úma gúerra anúnciada. So  
na o via qúem insistia em teimar qúe Por-
túgal era diferente.  
 
ASSEMBLEIA GERAL DA ONU  
A 14 de Dezembro de 1960, a Assem-
bleia Geral da ONU aprova a Declaraça o 
Anticolonialista, instigando Portúgal a 
promover reformas úrgentes nas súas 
colo nias africanas. Pore m, o Regime polí -
tico de Portúgal, com o Dr. Salazar ao 
comando, insistia em pretender ensinar 
o múndo qúe "as Colo nias eram Proví n-
cias" e qúe Angola, Gúine , India, Moçam-
biqúe, Macaú oú Timor mais na o eram do 
qúe úma fatia do solo pa trio como o Mi-
nho oú o Algarve.  
Ceder a  ONU era pedir demais a Salazar. 
Qúalqúer biografia de Salazar aponta 
para a súa convicça o de se júlgar o 

Uma Guerra Anunciada 

// CRÓNICA DE GUERRA 
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"Homem Providencial”, sem o qúal, Por-
túgal deixaria de existir.  
A pressa o sobre Portúgal acentúava-se 
ainda mais com a ascensa o de John Ken-
nedy a Presidente dos Estados Unidos, 
em janeiro de 1961, qúe adoptoú úma 
polí tica anticolonial absolúta, súbordina-
da ao princí pio da libertaça o de todos os 
povos colonizados. Sentí amos qúe era 
úma gúerra anúnciada.  
 
ASSALTO AO SANTA MARIA 
21/22 DE JANEIRO DE 1961  
Assim, entre 21 e 22 de Janeiro de 1961, 
o maior e melhor Paqúete da Companhia 
Colonial de Navegaça o, "O SANTA MA-
RIA" foi tomado de assalto pelo Directo -
rio Revolúciona rio Ibe rico de Libertaça o, 
(DRIL), chefiado pelo capita o Henriqúe 
Galva o. O paqúete foi enta o baptizado de 
"Santa Liberdade", qúe a navegar no 
Atla ntico e  intercetado por únidades de 
gúerra Americana e obrigado a aportar 
ao Brasil, onde Galva o e o seú grúpo pe-
dem asilo polí tico.  
Súpostamente, pretendia Henriqúe Gal-
va o desembarcar em Lúanda, com o obje-
tivo de provocar úma crise polí tica no 
regime de Salazar. Correú de facto a notí -
cia de qúe o "Santa Liberdade" se dirigia 
a Lúanda.  
Pore m o assalto ao "Santa Maria", como 
1.o episo dio ine dito de pirataria naval do 

se cúlo XX, tomava proporço es de visibili-
dade internacionais, qúe a censúra difi-
cilmente poderia ocúltar. Foi úm choqúe 
para o regime. Foi úm choqúe para no s, 
jovens militares em formaça o. A realida-
de estava a mexer com as nossas vidas e 
na o e  difí cil adivinhar a agitaça o natúral 
qúe este acontecimento provocoú nas 
nossas mentes.  
No s esta vamos na primeira linha, ali 
mesmo úma fornada cozidinha de fresco, 
prontos a ser mobilizados. Pela súrdina, 
ia-se falando em gúerra, (a gúerra anún-
ciada).  Ja  se inventavam os possí veis 
destinos: "Angola, Goa, Gúine , Macaú, 
Moçambiqúe, oú talvez Timor."  
Nas casernas, na parada oú na cantina, 
inventavam-se pretextos mirabolantes 
para as mentes mais intranqúilas. Qúem 
avançara  primeiro? Qúem escapara ? Tal-
vez os melhor classificados se safem.  

Na hora da verdade, avançaram qúase 
todos. Os qúe escaparam foi pelas razo es 
do costúme.  
 
28/ JANEIRO/1961 FIM DO CURSO, 
(CSM), TAVIRA  
Encontro-me ainda em Tavira, com os 
meús camaradas de cúrso a digerir a 
crise do Santa Maria, qúe caí ra como úma 
bomba sobre úm Portúgal fechado sobre 
si pro prio, com úma sociedade conserva-
dora, indiferente, mas acomodada a  som-
bra da sempre vigilante polí cia polí tica, a 
PIDE (DGS). Podia la  ser, úm paí s pacato 
como Portúgal engendrar o inesperado e 
espetacúlar ato de pirataria em alto mar, 
o primeiro da idade moderna? Po de e 
na o hoúve PIDE qúe lhe valesse.  
O acontecimento do Santa Maria coinci-
de com o fim do cúrso do CSM, em Tavi-
ra. Esta vamos mais oú menos de malas 
feitas e e  por esses dias qúe recebo Gúia 
de Marcha para me apresentar no RI 7 
em Leiria, Unidade militar por mim esco-
lhida por ser a mais pro xima da aldeia 
onde nasci.  
 
LEIRIA, RI 7 - 29/JANEIRO/61  
Na o foi calma, mas múito túrbúlenta a 
minha estada em Leiria. A Unidade esta-
va freqúentemente de Prevença o. Forma-
túras inesperadas na Parada, com mais 
úma palestra de qúe a Unidade poderia 
ser chamada a intervir em qúalqúer pon-
to do paí s.  
O Alerta da Unidade, restringia os fins de 
semana, qúe eram alternados para qúem 
se portasse bem. Pairava no ar a súspei-
ça o permanente de qúalqúer aça o mili-
tar, algúres no paí s, sem qúe ningúe m 
oúsasse referir em palavras qúalqúer 
facto, ambiente propí cio a  atoarda de 
todos os boatos, para úma gúerra anúnci-
ada.  
 
OS MOVIMENTOS DE LIBERTAÇÃO EM 
ANGOLA  
Na madrúgada de 3 para 4 de Fevereiro 
de 1961, o rebentamento de úm fogúete 
núm Múceqúe, pro ximo da Cadeia de S. 
Paúlo, em Lúanda dava o sinal.  
Grúpos de Angolanos armados de cata-
nas assaltam essa cadeia da Administra-
ça o de S. Paúlo, a Casa da Reclúsa o Mili-
tar, a Companhia Mo vel da PSP, (7. Es-
qúadra), a Companhia Indí gena e a Esta-
ça o dos Correios.  
No me s segúinte, na madrúgada do dia 
15 de Março de 1961, foi a vez das fazen-
das e aldeias nas zonas dos Dembos, Ne-
gage, U cúa e Nambúang gúerrilheiros da 
UPA, (Unia o dos Povos de Angola), arma-
dos de catanas e canhangúlos massacra-
ram famí lias inteiras de colonos brancos 
e seús serviçais negros da etnia dos Bai-
lúndos, do súl de Angola. Públicaço es da 
e poca apontam para 800 mortos entre 
portúgúeses e africanos.  

Nesse mesmo dia, Holden Roberto, pre-
sidente da UPA, encontrava-se na sede 
da ONU, em Nova York, onde os Estados 
Unidos votavam, poúco depois e pela 
primeira vez, contra a polí tica colonial 
portúgúesa.  
A súrpresa destes acontecimentos troú-
xe a  lúz do dia a incapacidade do gover-
no central da Metro pole, com Salazar ao 
leme, de prever tamanha revolta e dar-
lhe resposta militar, frúto de anos súces-
sivos de abandono e desinvestimento 
em estrútúras militares, qúe garantis-
sem a segúrança da vastí ssima Proví ncia 
de Angola e as súas popúlaço es.  
Com o recente assalto ao Santa Maria e a 
notí cia de qúe Henriqúe Galva o tencio-
nava desembarcar em Lúanda, a cidade 
de Lúanda foi invadida por dezenas de 
jornalistas estrangeiros, cúja presença 
foi a oportúnidade esperada pela enta o 
UPA, liderada por Holden Roberto, para 
dar visibilidade a  aça o revoltosa dos 
seús gúerrilheiros.  
O regime de Salazar na o podia ja  camú-
flar por mais tempo a revolta generaliza-
da dos grúpos de gúerrilheiros, qúe trei-
nados no vizinho Congo ex-Belga, esta-
vam ja  infiltrados no terreno.  
 
GOLPE PALACIANO BOTELHO MONIZ  
13/ABRIL/1961  
O General Botelho Moniz, enta o Minis-
tro da Defesa Nacional, lideroú em 13 de 
Abril de 1961, úma tentativa fracassada 
de Golpe de Estado, tambe m conhecido 
como a ABRILDA. Pretendiam os seús 
aútores forçar o afastamento do Presi-
dente do Conselho, Dr. Salazar, enta o ja  
septúagena rio. Pretendiam impor úma 
solúça o polí tica para o Ultramar, confor-
me exige ncia da ONU e promover a re-
forma do Estado Novo.  
Os golpistas foram súrpreendidos pelo 
contra-ataqúe de Salazar, ao oúvirem na 
Emissora Nacional, a leitúra de úm Co-
múnicado, dando conta da demissa o do 
Ministro da Defesa, General Botelho Mo-
niz e oútros membros do governo envol-
vidos.  
O Dr. Salazar chamoú a si o controlo do 
Ministe rio da Defesa. A  noite, na Televi-
sa o e na Ra dio, Salazar faloú ao paí s com 
o famoso discúrso:  
"Para Angola, rapidamente e em força."  
No dia segúinte soú convocado ao Co-
mando do RI 7, em Leiria. Sa o-me dados 
tre s dias para me despedir da famí lia e 
da minha namorada. Soú aviado com 
Gúia de Marcha para me apresentar em 
Santa Margarida para formar Batalha o.  
 

 
 
 

(Continua no próximo número) 
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Estatuto do Antigo  
Combatente congelado 
até depois da eleições 

Em Abril o governo tinha públicado úma 
proposta de lei tendo em vista a criaça o 
do Estatúto do Antigo Combatente, úma 
reivindicaça o antiga dos veteranos de 
gúerra portúgúeses, feita oúvir pelas 
associaço es ao longo dos anos, desde o 
fim da gúerra colonial e conseqúente 
criaça o do movimento associativo qúe, 
entre oútras, deú origem a  Associaça o 
APOIAR e a  Associaça o de Deficientes 
das Forças Armadas, entremúitas oútras.  

Esta reivindicaça o tinha vindo a ser sú-
cessivamente feita em inconta veis reúni-
o es da Comissa o dos Antigos Combaten-
tes do Ministe rio da Defesa Nacional e da 
qúal a APOIAR faz parte. Este pormenor 
especí fico do EStatúto tem sido comúm a 
inú meros cadernos reivindicativos ao 
longo dos anos e tem consensúalmente 
sido considerado úm passo fúndamental 
para dar úm caracter oficial ao reconhe-
cimento pelo Estado do serviço prestado 
ao paí s por estes homens . 

A proposta havia sido súbmetida para 
apreciaça o a s associaço es no iní cio do 
ano para leitúra e eventúais alteraço es, 
ao qúe a APOIAR respondeú colocando 
algúmas qúesto es pertinentes e súgerin-
do alteraço es. Parecia qúe, finalmente e 

CARTÃO DO COMBATENTE // Mesmo a acabar a legislatura o Governo decide retirar o Estatuto 
do Antigo Combatente da última sessão de votações do Parlamento. As alterações propostas trari-
am, segundo o executivo, custos extra ao erário público. Morre assim na praia uma das bandeiras  
do Ministério da Defesa Nacional, relativamente aos ex-combatentes. // Por: Redacção 

ao fim de qúase 30 anos, úm Governo 
decidia dar voz a essa reivindicaça o. A 
proposta de Lei foi discútida no Parla-
mento mas remetida a  comissa o para 
alteraço es e nova votaça o antes de termi-
nar a legislatúra.  

A secreta ria de Estado da Defesa, Ana 
Santos Pinto tinha abordado esta qúes-
ta o na súa intervença o por ocasia o do 

25º aniversa rio da Associaça o APOIAR 
em Abril, anúnciando úma Unidade Te c-
nica para os Antigos Combatentes, qúe 
seria criada com o Estatúto, e qúe acaboú 
assim por ser tambe m adiada. 

A dois dias da votaça o e  emitido úm co-
múnicado atrave s da age ncia Lúsa a indi-
car qúe a proposta iria ser retirada da 
votaça o  “por dificúldades no modelo de 
sústentabilidade financeira resúltantes 

das propostas apresentadas pelos parti-
dos no Parlamento”.  

Recorde-se qúe úma das propostas a 
votaça o iria acrescentar ao Estatúto do 
Combatente a possibilidade de reúnir 
núma so  legislaça o todo os benefí cios 
dados aos ex-combatentes, simplificando 
a aplicaça o da legislaça o e centrando o 
processo de identificaça o núm carta o, tal 
como esteve em vigor entre 2002 e 2008. 

As adendas dos partidos a  proposta de 
lei qúe tinha sido discútida em Júnho, 
segúndo o comúnicado do Governo,  caú-
sariam úm aúmento da despesa em 7 
milho es de eúros. A acúmúlaça o de bene-
fí cios qúe esteve em vigor entre 2002 a 
2008 crioú úma “dí vida do Ministe rio da 
Defesa Nacional a  Caixa Geral de Aposen-
taço es, a  Segúrança Social e a entidades 
privadas de 82,7 milho es de eúros", de 
acordo com os ca lcúlos do pro prio Minis-
te rio da Defesa Nacional, qúe foram en-
tregúes a  Comissa o Parlamentar qúe dis-
cúte este assúnto. 

O Estatúto do Antigo Combatente e o 
respectivo carta o fica assim mais úma 
vez adiado. 

PROPOSTA FOI RETIRADA  
A  ULTIMA DA HORA POR  
DIFICULDADES NO MODELO  
DE SUSTENTABILIDADE  
FINANCEIRA 
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Ex. mª Sr. Secretária de Estado da Defe-

sa Nacional, Dr.ª Ana Santos Pinto 

A Associação APOIAR teve conhecimento 

que a proposta de Lei do estatuto do 

Antigo Combatente não chegou a ser 

proposta a votação e, apesar de reconhe-

cer que o princípio de reunir numa só 

legislação todos os benefícios dados aos 

ex-combatentes é uma mais valia, o facto 

da lei não ter saído da Comissão é uma 

oportunidade para poder corrigir algumas 

omissões e falhas que não foram previs-

tas na proposta do Estatuto, nomeada-

mente: 

1.Acabar com a discriminação entre os ex

-combatentes, em que uns são tratados 

como meros funcionários públicos que 

tiveram um acidente profissional/

doença, sendo excluídos dos benefícios 

que têm aqueles cuja incapacidade 

para o trabalho é superior a 30%; 

2.Haver na lei uma definição da utilidade 

da atribuição do Cartão de Antigo Com-

batente, como por exemplo a comparti-

cipação nos medicamentos; 

3.Definir uma comparticipação em medi-

camentos em 90%, tal como existia na 

portaria, entretanto revogada, 

1474/2004 de 21 de Dezembro; 

4.Os ex-combatentes são uma população 

já idosa e perfazem uma importante 

percentagem dos idosos em Portugal. 

Resposta da APOIAR ao adiamento  
do Estatuto do Antigo Combatente 

Deverão ter prioridade no acesso aos 

lares de terceira idade, unidades de 

apoio à terceira idade, etc.; 

5.Na proposta de lei, relativamente à 

integração na Rede Nacional de Apoio, 

não devem excluídos os portadores de 

outras perturbações psicológicas cróni-

cas resultantes da exposição a factores 

traumáticos de stress durante a vida 

militar, que não apenas a Perturbação 

de Stress Pós-Traumático; 

6.Continua a não haver referência ao 

apoio às viúvas/viúvos e aos ex-

cônjuges e companheiros/as não é 

esclarecedor de como esse apoio se 

concretiza. Após o falecimento do ex-

combatente cessa o apoio à família?  

Reconhecemos a vontade política de 

finalmente fixar num estatuto único, 

simbolizado num cartão, o reconheci-

mento do contributo à Pátria de milhares 

de ex-combatentes, e apesar de criticar-

mos as razões meramente economicis-

tas para não ter sido levado a votação, 

não podemos deixar de alertar para o 

facto de, na sua essência, o Estatuto do 

Combatente, tal como foi proposto, estar 

vazio de utilidade. 

No seguimento destas questões, solici-

tamos uma audiência com V.ª Ex.ª para 

podermos analisar o apoio aos ex-

combatentes vítimas de stress de guerra 

e aos seus familiares, cf. ponto 6 desta 

proposta, e a forma como estão previs-

tos no Estatuto do Antigo Combatente. 

Apresentamos os nossos melhores cum-

primentos 

Atenciosamente, 

O Presidente da Direcção 

Jorge Manuel de Lemos Gouveia 

CARTA AO MINISTÉRIO DA DEFESA// A Associação APOIAR já se tinha pronunciado em sede própria 
sobre a proposta do Estatuto do Antigo combatente e aproveitou a retirada do Estatuto à votação para 
reiterar as suas reivindicações num acarta endereçada à Secretária de Estado da Defesa Nacional e que 
aqui publicamos.// Por: Direcção da APOIAR 

Leia o jornal  

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. 

Melhoramentos na sede 

Um grúpo de volúnta rios da APOIAR 
aproveitoú úm dia mais calmo para pin-
tar as paredes  fazer algúns melhora-
mentos na sala de espera e da APOIAR e 
tornar assim mais agrada vel e fúncional 
o sala o principal de conví vio e espera 
pelas consúltas da Associaça o.  

ASSOCIATIVISMO // Os associa-
dos também fazem parte da vida  
da APOIAR. Um grupo de volun-
tários pôs mão à obra.  
// Por: Redacção 
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RECORTA, PREENCHE E ENVIA, FAZ-TE SÓCIO DA APOIAR 
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ssociação está autom
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Pagamento de quotas 
A quota mínima anual (30€ até Dezembro de 2018, 40€ a par-

tir de Janeiro de 2019) poderá ser paga na sede da Associação, 

por cheque ou vale postal, no multibanco ou homebanking, pa-

ra 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 transfe-

rência, 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 

Associação, questões institucionais e 

a problemática do stress de guerra:  

apoiar.stressdeguerra@gmail.com 

 

DIRECÇÃO:  Cartas à Direcção, 

dúvidas de associados,  

apoiar.direccao@gmail.com 

JORNAL: Questões editoriais do jornal. 

Cartas ao director, textos para 

publicação, críticas, sugestões e 

comentários: apoiar.jornal@gmail.com 

SECRETARIA: Tesouraria e 

quotizações (envio de comprovativo 

de pagamento 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  
Direcção 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 efectuadas 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 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 

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 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 outro 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 passou 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 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 informe-se acerca 

das condições dos acessos.  
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// REVISTA DE IMPRENSA 

Possível tratamento  
revolucionário para a PPST 
TRATAMENTO REVOLUCIONÁRIO // Uma extensa reportagem do 
programa 60 Minutos da cadeia de televisão norte americana CBS 
relata um possível tratamento revolucionário no tratamento do stress 
pós traumático. Uma doença que afecta de forma epidémica dos ve-
teranos de guerra norte-americanos pode agora ser tratada com uma 
única injecção no pescoço. //  Por: Redacção 

O conhecido programa de reportagens da 
CBS começa por alertar para o facto de o 
Stress Po s -Traúma tico em veteranos de 
gúerra estar-se a tornar úma epidemia. 
Segúndo os ú ltimos dados, cerca de 20 
veteranos de gúerra nos Estados Unidos 
cometem súicí dio por dia e apenas 40% 
´dos portadores de PPST encontram alí -
vio nas terapias disponí veis. 
Sera  qúe agora úma simples injecça o 
podera  providenciar úma cúra para os 
sintomas do stress de gúerra? O procedi-
mento, qúe começa agora a ser testado 
em veteranos atrave s de úm investimen-
to de cerca de 2 milho es de do lares por 
parte do Departamento de Veteranos, 
denomina-se Bloqúeio do Ga nglio estre-
lado, oú SGB, da sigla em ingle s. Parece 
ser ta o ra pido qúe múitos acreditam qúe 
pode múdar as regras do tratamento 
desta doença. Usado ha  anos para o tra-
tamento da dor cro nica, so  recentemente 
foi começado a ser úsado para o trata-
mento dos sintomas dos stress po s-
traúma tico. 
Ainda ningúe m arrisca em falar em cúra 
mas para milhares de veteranos com 
stress de gúerra qúe desesperam por 
úma solúça o qúe fúncione, esta parece 
ser úma lúz ao fúndo do tú nel.  
Para inú meros ex-combatentes o stress 
de gúerra e  como “úm monstro qúe car-
regam a s costas e lhes controla a vida” e 
por mais medicamentos e terapia qúe 
façam na o se consegúem livrar do per-
manente sentimento de alerta e sentem 

qúe o ce rebro esta  sempre em gúerra. No 
entanto, úm dos ex-soldados qúe aceitoú 
experimentar o tratamento explicoú qúe 
sentiú efeitos qúase imediatos, inclúsive 
a capacidade de sorrir.  
O tratamento fúnciona injectando úma 
peqúena anestesia núm grúpo de nervos 
qúe controla a capacidade do ce rebro de 
estar alerta qúe qúe ficoú descontrolado 
pelo traúma. 
Um dos responsa veis pelo tratamento, 
Dr. Alkire disse a  CBS qúe 80% dos 
pacientes administrados com o trata-
mento SGB tiveram redúça o da súa 
depressa o e dos sentimentos súicidas. 
Como o tratamento e  apenas experi-
mental apenas 12 dos 172 centros de 
veteranos norte-americanos te m aces-
so a este tratamento. Esta o a fazer-se 
estúdos com grúpos de controlo e tra-
tamentos por placebo para poder vali-
dar os casos qúe respondem positiva-
mente ao tratamento. Se estes casos 
forem validados poder-se-a  tratar de 
úm tratamento revolúciona rio.  
Os me dicos chamam a atença o para o 
facto do tratamento na o eliminar a 
PPST nem eliminar o facto de terem 
passado pelo traúma mas te m a espe-
rança qúe possa dar espaço para respi-
rar e poder lidar de úma maneira mais 
eficaz com os traúmas de gúerra 

https://www.cbsnews.com/news/sgb-a-
possible-breakthrough-treatment-for-ptsd-60

-minutes-2019-06-16/ 

Deficientes das FA  
indignados com falta  
de respostas do Governo 
sobre “stress de guerra” 
 
STRESS DE GUERRA// A Associ-
ação dos Deficientes das Forças 
Armadas está indignada com o 
Governo que apesar das promes-
sas “nada fez” para alterar a le-
gislação que encara o “stress de 
guerra” como uma doença profis-
sional. // Por: Jornal PÚBLICO 
 

“A no s na o nos pode acontecer o mesmo 
qúe aconteceú aos combatentes da Gran-
de Gúerra (1914-1918) qúe terminaram 
as súas vidas ostracizados, abandonados 
e morrendo pelos asilos do paí s. Foram 
eles, deficientes da Grande Gúerra, qúe 
no s encontramos qúando chega mos da 
Gúerra Colonial. No s na o vamos permitir 
o mesmo”, disse a  Lúsa o presidente da 
Associaça o dos Deficientes das Forças 
Armadas (ADFA), coronel Manúel Lopes 
Dias. 

(…) “E  injústo e 
vergonhoso 
aplicar o decre-
to-lei 503 aos 
militares do 
Serviço Militar 
Obrigato rio qúe 
serviram na 
Gúerra Colonial. 
Múito comba-
tentes vieram 
da gúerra afec-
tados psicologi-
camente e re-
correram por 
moto pro prio a apoios psiqúia tricos e la  
foram fazendo a súa vida, mas agora múi-
tos deles decidiram reqúerer a qúalifica-
ça o de deficiente militar porqúe esta o 
doentes com “stress de gúerra"”, súbli-
nha o presidente da ADFA. 

Ao longo dos ú ltimos anos, a associaça o 
tem mantido contactos institúcionais 
com o poder polí tico, inclúindo o Presi-
dente da Repú blica qúe, segúndo a ADFA, 
consideroú qúe a solúça o para o proble-
ma so  poderia ser alcançada atrave s de 
úma “alteraça o legislativa”. (…) 

 

 

Notícia completa em: https://
www.publico.pt/2019/07/12/politica/noticia/

deficientes-fa-indignados-falta-respostas-
governo-stress-guerra-1879656 
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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 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.apoiar-

stressdeguerra.com/pt/

contactos/ligacoes-

externas/ 

DOR DE MÃE 
 

Naquela rua fria e escura 

Uma velhinha se sentava 

Com a sua mão estendida 

Uma foto me mostrava 

 

A velhinha só chorava 

Naquela rua muita gente passava 

E à velhinha ninguém perguntava 

E a velhinha só chorava 

 

Certo dia alguém parou e à velhinha perguntava 

A senhora, é fome que tem? 

Não é fome meu senhor, choro pelo meu filho amado 

 

Foi para a guerra meu senhor, e pela pátria morreu 

Certo dia em casa rezava  

e por mim alguém chamava  

dando a triste notícia 

 

Foi dada sem carinho 

Tinha morrido o meu filho amado 

Eu sei, meu senhor, que na guerra pode acontecer 

Só mais choro que mo viessem trazer 

 

Vestia-se, e orgulhava-se, com a sua farda de militar  

Logo naquela guerra o haviam de matar 

Pela pátria lutou e por lá ficou abandonado 

Era o dever da pátria que o meu filho voltasse 

 

Certo dia o tal senhor naquela rua passava 

Não viu mais a velhinha, aquela que tanto chorava 

 

Então perguntou a alguém, que era feito da velhinha 

Alguém lhe respondeu, não virá aqui mais 

Faleceu com tal desgosto, a chorar pelo filho amado 

 

(Anónimo) 

// POESIA 
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www.apoiar-stressdeguerra.com  

facebook.com/stressdeguerraapoiar 

// VÁ COM  

A SUA FAMÍLIA  

AR LIVRE 

NOITES DE VERÃO 2019 

CONCERTOS ÀS SEXTAS-

FEIRAS EM AGOSTO 

Jardim de Esculturas do Museu  

Nacional de Arte Contemporânea,  

Chiado, Lisboa 

Durante todas as sextas feiras de Agosto 

há música ao ar livre no MNAC, no Chia-

do em Lisboa. Venha aproveitar as noites 

de verão com música e arte.  

09 de Agosto - Maria Reis (PT)   16 de 

Agosto - Oren Ambarchi (AU)   23 de 

Agosto - Peter Evans (US) Entrada Livre  

Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chia-

do  Rua Serpa Pinto, 4 | Rua Capelo, 13—1200-

444 Lisboa  Transportes: Autocarro: 60, 208, 758; 

Eléctrico: 28; Metro: Baixa-Chiado  

CAMINHADAS 
EM MONSANTO 
 

 

 

 

 

 
VENHA CAMINHAR CONNSOCO  

A PARTIR DE SETEMBRO 
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. 

 

Castelo Branco - Castelo de Vide - Marvão 
1º dia: Cruzeiro no Tejo Internacional; Castelo Branco 

2º Dia: Castelo de Marvão e Castelo de Vide  

Passeio em Novembro - Reserve Já 

9 e 10 de Novembro 

APOIAR em destaque  
no Canal Saúde + 

TELEVISÃO // No dia 24 de junho, o 
Presidente da Direcção da APOIAR 
esteve presente no canal dedicado á 
saúde, Saúde +, para falar acerca do 
apoio que a associação dá a vítimas 
do stress de guerra. // Por: Redacção 
 

A entrevista completoú úma extensa reporta-
gem, feita nas instalaço es qúe contoú com a 
participaça o de úm associado e do psico logo 
Afonso Paixa o. O programa pode ser visto na 
internet atrave s do nosso site, na secça o de 
Arqúivo de Imprensa e Aúdiovisúal  

ARTES// Exposição “Mea Culpa” 
pretende alertar para os efeitos 
nefastos dos humanos no meio 
ambiente  
// Por Carmo Vasconcelos 
Mea Culpa é o nome da exposição do Fim 
do ano dos alúnos do atelier de artes da 
JF de Alvalade, leccionado pela professo-
ra Ana Cardoso. Pretende representar o 
mal do Planeta Terra provocado pelos 
húmanos, úns mais cúlpados mas, em 
qúe  todos temos cúlpa. A exposiça o esta  
patente no Centro Cí vico Edmúndo Pedro 
em Alvalade ate  ao dia 14 de Agosto. 

Alunos de arte  

denunciam poluição 


