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Afonso de Albuquerque 
recebe Medalha  
da Defesa Nacional 

HOMENAGEM // Afonso de Albuquerque foi homenageado no dia 11 
de Outubro no Ministério da Defesa Nacional, recebendo a Medalha 
da Defesa Nacional pelo seu contributo no reconhecimento do stress 
de guerra em Portugal. // Por: Humberto Silva 

O Ministro da Defesa Nacional, Joa o Go-
mes Cravinho, decidiu antes de encerrar 
a legislatura, agraciar catorze personali-
dades com a Medalha da Defesa Nacional, 
por ser “uma questa o de elementar justi-
ça reconhecer que tudo aquilo que cor-
reu bem ao longo destes anos, assim cor-
reu porque houve outros, militares e 
civis, que se esforçaram, que se supera-
ram, que deram do seu melhor e que 
honraram os seus compromissos”. 

Entre va rios militares que receberam a 
honra pelas suas acço es nas forças nacio-
nais destacadas, Gomes Cravinho tam-
be m distinguiu os deputados Marco An-
to nio Costa (PSD), Joa o Soares, Miranda 
Calha (PS), Joa o Rebelo (CDS) e Anto nio 
Filipe (PCP) e Basí lio Horta, edil de Sin-
tra. O Ministro da Defesa Nacional  refe-
renciou o contributo “para a dignificaça o 
da Defesa Nacional e para um sauda vel 
dia logo interinstitucional. So  assim foi 

possí vel fazer aprovar a Lei de Progra-
maça o Militar e a Lei de Infra-estruturas 
Militares, com amplos consensos, e esta-
belecer uma base so lida de confiança 
que, estou certo, perdurara ”.  

Para o fim ficou a refere ncia a Afonso de 
Albuquerque, apo s este ter recebido da 
Secreta ria de Estado da Defesa Nacional, 
Ana Santos Pinto, a medalha da Defesa 
Nacional. 

O Ministro deixou as u ltimas palavras 
para o psiquiatra fundador da Associaça o 
APOIAR, recordando que  “o contributo 
do Professor Doutor Afonso de Albu-
querque para o tratamento e reconheci-
mento do Stress Po s-Trauma tico de 
Guerra, em Portugal, enquanto doença 
incapacitante, passos determinantes na 
mudança de mentalidades e na mudança 
de legislaça o” foi a principal raza o desta 
homenagem no Ministe rio da Defesa 
Nacional. 

Dia do Estado-Maior-
General das Forças 
Armadas (EMGFA)  

XXV Aniversário  
da Associação  
de Lanceiros 

Foi na sua sede, no Antigo Quartel dos 
Comandos na Amadora, que a Associaça o 
de Lanceiros comemorou o seu XXV ani-
versa rio, no dia 28 de Setembro. Sa o vin-
te e cinco anos desta associaça o que fo-
ram celebrados com uma cerimo nia de 
homenagem a associados e entrega de 
lembranças aos diversos convidados do 
evento.  

O Vice-presidente da APOIAR Jose  Pe-
queno, esteve presente a representar a 
associaça o e recebeu uma lembrança 
alusiva ao aniversa rio. Por: Redacça o.  

Comemorou-se no dia  3 de Setembro o 
Dia do Estado-Maior General das Forças 
Armadas, em Bele m.  

A cerimo nia teve a presença do Ministro 
da Defesa Nacional e do Presidente da 
Repu blica que apo s um breve discurso 
sobre a necessidade de concretizaça o de 
medidas na sau de, infra-estruturas e 
recrutamento militar, distribuiu conde-
coraço es a entidades civis e militares que 
se destacaram no desempenho de cargos 
ou funço es que contribuí ram, no a mbito 
nacional e internacional, para o cumpri-
mento da missa o do EMGFA. A Associa-
ça o APOIAR foi convidada e  esteve re-
presentada pelo Vice-presidente, Jose  
Pequeno.  Por: Redacça o 
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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  

É com enorme pesar que a Associação APOIAR informa do falecimento dos seus asso-

ciados nº 4119, Evangelino Fernandes Marçalo, e n.º 544 António Máximo Vilhalva 

em Julho e Setembro, respectivamente. A APOIAR quer deixar os seus sentimen-

tos à família e amigos dos seus associados. 

OS POLÍTICOS, AS ELEIÇÕES E OS EX-
COMBATENTES: Os últimos oito anos 
foram um carrossel de emoço es e incer-
tezas no paí s e nos ex-combatentes. A 
crise de 2012 teve marcas profundas na 
sociedade e no dia a dia. Os ex-
combatentes foram dos mais afectados, 
na o directamente na condiça o de ex-
militares mas porque a grande maioria 
destas pessoas te m ja  uma idade avança-
da, no limiar da reforma ou ja  na reforma 
e os cortes efectuados devido a  crise 
tiveram um impacto directo na sua vida 
e na dos seus familiares, muitos que de-
penderam quase apenas das reformas 
destes homens e mulheres para poderem 
sobreviver.  

Aliado a esse im-
pacto permanecia a 
incerteza, o atraso 
e a injustiça  nos 
processos de quali-
ficaça o como defici-
entes das forças 
armadas, que na 
verdade, nunca foi 
resolvido e a crise 
so  manteve esses 
problemas para 
tra s nas priorida-
des dos executivos 
que governaram na crise e no po s-crise. 

Chegados a 2019 e com uma nova legis-
latura podemos dizer que pouca coisa 
mudou, excepto nas intenço es. Uma se rie 
de alteraço es nos direitos dos ex-
combatentes te m vindo a ser discutidas 
mas mais uma vez adiadas, culminando 
com o adiamento da entrada em vigor do 
estatuto do combatente a dias do encer-
ramento da legislatura, pouco antes das 
eleiço es. 

Nas campanhas eleitorais os partidos 
tentam convencer os eleitores com pro-
gramas mais ou menos elaborados, mais 
ou menos realistas e destacandosempre 
aquilo que consideram priorita rio nos 
seus eleitores. Tempos houve em que as 
causas dos ex-combatentes influencia-
vam as eleiço es, hoje em dia sa o poucos 
os partidos que se preocupam em, pelo 

menos, declarar intenço es de cuidar das 
reivindicaço es de uma parte esquecida 
da populaça o. Quem fez sacrifí cios em 
nome de Portugal um dia, independente-
mente de concordar ou na o com esse 
sacrifí cios. 

Vemos, no resumo feito nestas pa ginas 
acerca dos programas eleitorais dos par-
tidos que foram agora eleitos para o Par-
lamento, que poucos sa o aqueles que 
ainda dedicam alguns para grafos aos ex-
combatentes. Um outro assunto virtual-
mente ausente dos programas partida -
rios e  a sau de mental, com refere ncias 
ainda mais ausentes e minimalistas. 

Nesta nova legislatura na o se pode dei-
xar cair no esqueci-
mento os direitos e 
os deveres relativa-
mente aos ex-
combatentes e ao 
stress de guerra. 
Deve-se fazer cum-
prir o programa 
daqueles que pro-
meteram e deve-se 
alertar aqueles que 
se esqueceram que 
existem ainda cente-
nas de milhar de 
homens e mulheres 

que na o viram os sacrifí cios que fizeram 
nos u ltimos quarenta e cinco anos reco-
nhecidos. E  preciso na o deixar cair esse 
assunto entre a mirí ade de novas caras 
que agora esta o mandatadas para decidir 
os destinos do paí s. Na o ha  causas meno-
res. Ha  causas justas. 

ENCONTRO NA GULBENKIAN: Precisa-
mente para na o deixar esquecer essa 
causa a APOIAR, ainda dentro das come-
moraço es do seu 25º aniversa rio, ira  
realizar um encontro sobre o trauma e 
stress de guerra na Fundaça o Calouste 
Gulbenkian, precisamente para mostrar 
que o tema na o esta  esquecido nem afas-
tado do quotidiano portugue s. Divulga e 
comparece. Ajuda-nos a ajudar. 

(*) Responsável editorial do APOIAR 

 

Baralhar e volta a dar 

// OBITUÁRIO 

Por: Humberto Silva (*) 
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Por: Joca Lino 

(Conclusão do texto iniciado  

no número anterior ) 

 

SANTA MARGARIDA  

Santa Margarida, aquele campo imenso 
dedicado ao treino intenso militar, brin-
dou-nos com exercí cios de "Aplicaça o 
Militar", a que se pretendeu dar uma 
ideia do que poderia ser uma guerra de 
guerrilha. Para que falar daquilo que se 
na o sabe?  

Aprender-se-ia depois a  pro pria custa, 
em plena campanha nos capins de Ango-
la.  

Organizada por fim a Companhia com os 
seus Peloto es e Secço es, coube-me o co-
mando da Secça o de "Bazuca".  

Prontos para avançar para uma aventura 
imprevisí vel, Angola, ja  bem integrados 
na camaradagem de grupo, enquanto 
espera vamos as viaturas que nos levari-
am ao comboio, a minha tropa deu em 
curtir as ma goas com umas garrafas de 
Anis. Foi a primeira grande bebedeira da 
minha vida. Ainda hoje enjoo o Anis ate  a  
na usea.  

As duas da manha  de 5 de Maio de 1961, 
sou enfiado no comboio em Santa Marga-
rida com os camaradas da Companhia 
formada de fresco, com destino ao Cais 
de Alca ntara, em Lisboa. Algum camara-
da, mais lu cido que eu, teve o cuidado de 
tomar consigo o meu saco de Lona com 
os meus pertences, porque so  dei conta 
de mim, ao raiar do dia, naquilo que 
identifico hoje como a estaça o da CP de 
Chelas. Pouco depois esta vamos no Cais 
de Alca ntara.  

 

- EMBARQUE NO PAQUETE VERA CRUZ. 
- 05/Maio/1961 O "VERA CRUZ" iria 
fazer a sua primeira viagem como trans-
porte de tropas.  militares vestiam um 
uniforme amarelo/pastel, que segundo li 
remontava ao primeiro quartel do se culo 
XX, talvez uma re plica do ja  usado por 
outros grupos expediciona rios anterio-
res. O novo fardamento, dito "camuflado" 
so  nos chegou muito mais tarde, ja  em 
plena campanha no norte de Angola.  

Cerca das 13 horas, do mesmo dia 5 de 
Maio de 1961, o Vera Cruz iniciava a des-
cida do Tejo. Numa das varandas do con-
ve s, os meus olhos fixavam-se num bar-
rete branco de marujo, que da varanda 

do Cais de Alca ntara me acenava sem 
parar, ate  o perder de vista, pelo avanço 
no mar. Era o barrete do meu irma o 
Agostinho, enta o ao serviço da Marinha 
Portuguesa. Foi o u nico familiar na des-
pedida, por na o haver tempo, disposiça o, 
nem dinheiro para mais. O Tejo e o mar 
picado, prenunciavam a viagem entedi-
ante que foi de horrí vel enjoo.  

O efectivo militar embarcado rondaria os 
2.300 homens, no total de oficiais, sar-

gentos e praças. Nos poro es do Vera Cruz 
seguia muito do equipamento militar, 
com que irí amos actuar em campanha, 
numa missa o imprevisí vel e desconheci-
da. Os aposentos foram distribuí dos pela 
ordem hiera rquica, como manda a disci-
plina militar. 1. classe para oficiais, 29 
classe para sargentos e 3. classe e poro es 
para praças. O pior eram de facto os po-
ro es, por excesso de militares a bordo. Aí , 
foram improvisados beliches, com traves 
de madeira e ta buas, onde foram coloca-
dos colcho es.  

Estive la , desci aos poro es e na o foi bom 
de ver. Com ventilaça o insuficiente e a 
acumulaça o de corpos deitados sobre os 
beliches, o cheiro quente e hu mido multi-
plicava-se em mil outros cheiros num 
misto de transpiraça o e vo mito dos mui-
tos casos de enjoo, em que o mar picado 
era fe rtil.  Indescrití vel.  

No meu intimo e profundamente agasta-
do veio-me a  memo ria o Romance de 
Ferreira de Castro, "Emigrantes", em que 
ele descreve as condiço es degradantes 
em que viajavam os emigrantes para a 
Ame rica do Sul.  

 

- O VELHO DO RESTELO  

Por volta do terceiro dia de viagem e 
seguintes aparecia-nos no bar do navio 
um camarada de armas, de semblante 
se rio e um pouco turvado, que de dedo 
em riste apontava para cada um, dizen-
do:  

"Tu e s um cada ver", e a outro:" Tu tam-
be m e s um cada ver". Batendo de seguida 
no peito, concluí a: "Eu sou outro cada -
ver".  

Inicialmente, a coisa tomou-se por brin-
cadeira: "Olha. La  vem o Velho do Reste-
lo". Ou enta o: "este ja  pirou".  

O nosso camarada baixou a  enfermaria, 
por razo es o bvias, mas a cena pesou nos 
no sile ncio da alma, porque la  no fundo, 
ningue m ali tinha a certeza de voltar a 
ver a famí lia.  

Uma Guerra Anunciada (Pt.2) 

// CRÓNICA DE GUERRA 

NOS PORO ES DO VERA CRUZ 
SEGUIA MUITO DO EQUIPA-
MENTO MILITAR, COM QUE IRI -
AMOS ATUAR EM CAMPANHA, 
NUMA MISSA O IMPREVISI VEL E 
DESCONHECIDA.  
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- O DESVIO DO VERA CRUZ ???  

A viagem decorria sem incidentes, com o 
Vera Cruz a todo o vapor, ate  que a 12 de 
Maio, a dois dias de Luanda, ocorreu um 
episo dio nunca bem explicado. Foi o caso 
dum soldado que tera  sido abordado por 
um Furriel, que lhe dissera para estar 
preparado, para nessa noite colaborar na 
tomada do comando do Vera Cruz e des-
via -lo para um paí s, que ajudaria a evitar 
a guerra em Angola. O soldado estava 
assustado ao confiar o caso ao Coman-
dante, mas na o conseguia identificar o 
dito Furriel. O incidente foi mantido em 
segredo pelos Comandantes de Batalha o 
e Comandante do pro prio navio. O acesso 
a  ponte de comando do Vera Cruz pode-
ria interditar-se, (se necessa rio), com o 
levantamento da escada pro pria, garan-
tindo toda a segurança e isolamento da 
a rea de comando e tripulaça o te cnica do 
navio. Um grupo de oficiais, com as pou-
cas armas a  disposiça o do comando, or-
ganizou uma vigila ncia discreta, que pas-
sou despercebida a  generalidade dos 
militares embarcados. Foram identifica-
dos movimentos inusitados e intensos 
entre alguns camarotes, por volta da 
meia noite, que acalmaram pro ximo do 

amanhecer. Se algo esteve preparado 
nada se concretizou.  

A 13 de Maio, um dia antes da chegada, 
passamos a ser escoltados pela Fragata 
da nossa Marinha de Guerra, o Contrator-
pedeiro "Lima".  

Estaria realmente preparada alguma 
tentativa de desvio da rota do Vera Cruz? 
Pensou-se que sim, porque ao desembar-
carmos a 14 de Maio, perguntava-se em 

Luanda o que se tinha passado com o 
Vera Cruz, porque na noite de 12 para 13 
de Maio, em Fa tima, tinha corrido o boa-
to entre os peregrinos, de que o Vera 
Cruz tinha sido desviado.  

- 14/MAIO/1961. CHEGADA A LUANDA  

A parte os boatos, o facto e  que, sa os e 
salvos, no dia 14 de Maio de 1961, por 
volta do meio dia, o Vera Cruz entrava no 
porto da Baí a de Luanda.  

Era o primeiro grande contingente mili-
tar a chegar a Angola. Era domingo e em 
desfile militar avança mos pela Avenida 
marginal de Luanda, que se encontrava 
apinhada de pessoas nos passeios e va-
randas. Pareciam ansiosas pela chegada 
de reforços militares, que tanto tarda-
ram.  

Aplaudiam-nos, como se fossemos os 
seus salvadores. Este sentimento que me 
pareceu ler na euforia daqueles aplausos, 
fez-me sentir pequenino, infinitamente.  

Muitos seriam refugiados do norte de 
Angola que viveram momentos de angu s-
tia durante os assaltos e carnificina de-
sencadeada nas fazendas e povoaço es 
nos distritos do Zaire e do Ví ge. Outros 
seriam sobreviventes das hordas atacan-
tes, em que perderam familiares.  

Viam na tropa que chegava a garantia da 
sua segurança. Era para isso que ali esta -
vamos. Desconheciam pore m, e no s tam-
be m, que toda aquela tropa desembarca-
va sem meios para poder deslocar-se 
para as zonas sublevadas. Parte do equi-
pamento necessa rio para as operaço es 
que nos esperavam, deveria ser desem-
barcado aos poucos dos poro es do Vera 
Cruz. A outra grande parte de armamen-
to pesado e viaturas haveria de chegar 
ainda da Metro pole.  

Nada batia certo com o discurso de Sala-
zar, do passado 13 de Abril:  

"Para Angola, rapidamente e em for-
ça".......  

O meu batalha o foi instalado no Semina -
rio de Luanda, edifí cio em construça o e 
sem acabamentos. Aí  ficamos expostos a  
chuva e ao vento e foi necessa rio lançar 
ma os a  obra para criar condiço es mí ni-
mas de habitabilidade.  

O atraso do equipamento militar trans-
formou a euforia da populaça o em gran-
de animosidade contra a tropa, concen-
trada em Luanda. Temia-se a repetiça o 
de acço es de revolta e viole ncia como as 
que se tinham passado dias antes da 
nossa chegada, contra o Sr. General, Co-
mandante da Regia o Militar de Angola, a 
quem acusavam de ser o responsa vel 
pelos massacres das zonas sublevadas e 
na o ter protegido as populaço es com 
tropa, (que na realidade na o tinha).  

Foi o caso dum grupo de refugiados ou 
sobreviventes do norte de Angola, lhe 
terem colocado a  porta do Quartel Gene-
ral um camia o com corpos trucidados 
das ví timas dos massacres nas fazendas 
do norte. E  neste ambiente de quase 
tumulto que se vai montando a 
"ma quina de guerra".  

Sem querer nomear exaustivamente o 
tipo de armamento que nos foi distribuí -
do, refiro apenas que o batalha o foi equi-
pado basicamente com as velhas espin-
gardas "Mauser", Modelo 1938, armas 
de repetiça o, totalmente inadaptadas ao 
tipo de guerra de guerrilha nunca antes 
vivenciada pelo Exe rcito Portugue s.  

As espingardas automa ticas G3 substi-
tuí ram as "Mauser", quase um ano de-
pois. Completavam o equipamento os 
velhos capacetes de aço, bem conhecidos 
de quem fez a tropa. Nem foi esquecido 
o famoso kit de "pa /picareta".  

Mas e  chegada a hora. Avança mos para 
ocupar o territo rio imenso de todo o 
distrito do Zaire.  

Inicia vamos ali a "guerra anunciada", 
desde Junho de 1960 em Mafra.  

Foram 26 meses em campanha, ao ser-
viço da Pa tria numa guerra que nunca 
ningue m soube explicar.  

 

FONTES:  

Relatos da Imprensa ao longo dos tempos 
Internet A minha experiência vivida O Livro da 

História do Batalhão: "Guerra em Angola"  

// CRÓNICA DE GUERRA 



// O JORNAL DO STRESS DE GUERRA // 

// Nº 118 // AGO/SET/OUT 2019 //  PÁGINA 6 // 

ELEIÇÕES// As eleições de 6 de Outubro elegeram um número recorde de partidos representa-
dos por pelo menos um deputado. Nos programas eleitorais apareceram todas as preocupações 
com o país e mais algumas. Procurámos saber quem é que nos seus programas abordou directa-
mente as questões dos ex-combatentes e da saúde mental// Por: Humberto Silva 

Estamos em ano de eleiço es. Os partidos 
que foram eleitos para o Parlamento 
tentaram convencer eleitores a darem-
lhes a confiança para poderem levar as 
suas propostas de governaça o a  votaça o 
para serem, implementadas. Sa o va rias 
as a reas abrangidas pelos programas 
eleitorais, umas mais eleitoralistas que 
outras, passe o pleonasmo, e que abor-
dam o mais variado leque de a reas do 
quotidiano das pessoas. O jornal APOIAR 
fez uma leitura atenta aos programa dos 
partidos que agora te m assento parla-
mentar para saber o que dizem no pro-
grama eleitoral acerca dos ex-
combatentes, sau de mental ou stress de 
guerra. Depois da grande bandeira do 
Estatuto do Antigo Combatente ter mor-
rido na praia da u ltima legislatura, o que 
podemos esperar dos nossos represen-
tantes no que concerne a estes assuntos? 
Vamos descobrir . 

PARTIDO SOCIALISTA  
Apesar de ter deixado cair o Estatuto do 
Combatente,  o partido Socialista dedica 
atença o a  questa o dos ex-combatentes. 
No programa eleitoral para as legislati-
vas de 2019, o PS dedica tre s para grafos 
do seu programa aos ex-combatentes e 
acça o social aos militares: 

 
- Concluir a reforma do Sistema de 
Saúde Militar e finalizar o projeto do 
Campus de Saúde Militar, gerando si-
nergias, racionalizando meios e promo-
vendo qualidade; Reforçar a Ação Soci-
al; 

- Complementar, em apoio dos mem-
bros mais carenciados, nomeadamente 
nas áreas de apoio à infância, aos estu-
dantes e à terceira idade, no apoio 
domiciliário, nos centros de férias e de 
repouso e na habitação social; 

- Dignificar e apoiar os antigos comba-
tentes, incluindo os deficientes das 
Forças Armadas, identificando soluções 
para o acompanhamento da nova gera-
ção de militares sujeitos a riscos físicos 
e psicológicos, em particular os que 
tenham estado em Forças Nacionais 
Destacadas  

Ja  relativamente a  Sau de Mental o pro-
grama eleitoral do PS pretende  

“Criar equipas de saúde mental comu-
nitárias junto dos Agrupamentos de 
Centros de Saúde. “  

 

 

PARTIDO SOCIAL  
DEMOCRATA 

O Partido Social Democrata na o faz refe-
re ncia a soluço es na a rea da sau de men-
tal nem a ex-combatentes, deficientes 
militares ou stress de guerra. 

 

COLIGAÇÃO  
DEMOCRÁTICA UNITÁRIA,  
Relativamente a  CDU do Partido Comu-
nista Português e d’Os Verdes, não são 
feitas refere ncias aos antigos combaten-
tes ou aos seus direitos mas dedica um 
para grafo inteiro a  sau de mental: 

4.1.6. Garantir a prestação de cuidados 
de Saúde Mental 

- O aumento da dotação financeira 
para a Saúde Mental e o reforço dos 
recursos humanos que lhe estão dedi-
cados. A criação de unidades de atendi-
mento e intervenção em saúde mental 
nos CSP e a capacitação e integração 
social dos doentes através da reabilita-
ção e apoio residencial na comunidade. 

 

Querem os partidos saber dos ex-
combatentes ou da saúde mental? 
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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. 

BLOCO DE ESQUERDA  
O BE tambe m na o faz nenhuma refere n-
cia aos antigos combatentes ou questo es 
de defesa nacional mas dedica alguma 
atença o  a  sau de mental:  

 
- Reforçar a resposta em saúde mental, 
oral e outras no âmbito dos cuidados 
de saúde primários. Reforço das equi-
pas multidisciplinares de saúde mental 
nos Cuidados de Saúde Primários, com 
aumento significativo do número de 
psicólogos, ajustado às necessidades 
dos utentes; cumprir o Plano Nacional 
de Saúde Mental, dotando-o do orça-
mento necessário, destacando-se a 
implementação urgente das equipas de 
saúde mental na comunidade, bem 
como os cuidados no domicílio que 
envolvam as e os utente, cuidadores e 
a sua família; (…) 

- Reforço das redes de Cuidados Conti-
nuados e de Cuidados Paliativos, refor-
çando o número de camas públicas 
existentes no país e reforçando tipolo-
gias ainda inexistentes, como é o caso 
dos cuidados continuados de saúde 
mental. 

 

CDS-PARTIDO POPULAR 

 O CDS-PP dedica dois para grafos intei-
ros aos antigos combatentes e deficientes 
militares:  

 

13.7. Não abandonamos os Antigos 
Combatentes Reporemos para os Anti-
gos Combatentes a acumulação dos 
benefícios decorrentes dos períodos de 
prestação de serviço militar em condi-
ções especiais de dificuldade ou perigo, 
eliminada pelo Governo socialista em 
2009.13.8. Proteger os militares que se 
deficientaram Aplicaremos aos milita-
res que se deficientaram no cumpri-
mento do serviço militar, antes da en-
trada em vigor do Decreto-lei n.º 
503/99, de 20 de novembro, que apro-
va o novo regime jurídico dos acidentes 
em serviço e das doenças profissionais 
no âmbito da Administração Pública, 
do disposto no Estatuto da Aposenta-
ção, conforme prevê o artigo 56° do 
referido Decreto-lei. Defendemos a 
Ampliação/Renovação do prazo para 
efeitos de revisão do processo por 
agravamento das lesões/doença pelos 
GDFAS (Grande Deficiente das Forças 
Armadas), GDSEN (Grandes Deficientes 
do Serviço Efetivo Normal) e pensionis-
tas de invalidez abrangidos pelo Estatu-
to da Aposentação  

 

Os centristas dedicam tambe m uma sec-

ça o a  Sau de Mental no seu programa: 

4.2.9. Temos de promover o acesso a 
cuidados de Saúde Mental, elaborare-
mos e implementaremos um Plano 
Nacional de Intervenção para as De-
mências, bem como procederemos ao 
reforço efectivo da Rede de Cuidados 
Continuados na vertente da saúde 

mental, sobretudo na sua vertente 
comunitária. As doenças e as perturba-
ções mentais tornaram-se, nos últimos 
anos, na principal causa de incapacida-
de e numa das principais causas de 
morbilidade nas sociedades sendo Por-
tugal o segundo país com a mais eleva-
da prevalência de doenças psiquiátricas 
da Europa. De acordo com vários estu-
dos internacionais, um investimento 
nesta área traduz-se num retorno soci-
al significativo pelo que queremos en-
volver especialistas na concretização de 
medidas políticas concretas para a saú-
de mental dos portugueses.  

 

PESSOAS ANIMAIS  

E NATUREZA 
O PAN na o faz nenhuma referencia aos 
ex-combatentes ou aos deficientes das 
forças armadas mas dedica uma extensa 
parte do seu programa de sau de a  sau de 
mental. O PAN pretende reforçar a oferta 
de psico logos nos centros de sau de e 
serviços pu blicos. Destacamos as ideias 
principais do PAN:  

Aumentar a dotação do orçamento da 
saúde no que concerne à prevenção e 
cuidados com a saúde mental  

(…) 

Desenvolver campanhas de sensibiliza-
ção que aumentem a literacia da popu-
lação na área da saúde mental, com 
especial ênfase nos temas da depres-
são e ansiedade  

(…) 

Reforçar o papel e a relevância dos 
primeiros socorros psicológicos, en-
quanto parte dos cuidados básicos de 
Saúde, de modo a que possa existir 
um apoio psicológico de primeira 
linha para cidadãos afectados por 
acontecimentos de crise  (…) 

 

Foram tambe m eleitos representantes de 
tre s novos partidos para o Parlamento, 
pela primeira vez. 

O CHEGA na o faz uma u nica refere ncia 
aos Ex-combatentes, deficientes militares 
ou sau de mental.  

O INICIATIVA LIBERAL com um progra-
ma minimalista tambe m na o tem refe-
re ncia nenhuma a estes assuntos.  

O LIVRE faz apenas uma refere ncia a  
Sau de Mental: 

“incorporando a saúde oral e a saúde 
mental em todos os centros de saúde; “ 

Na o ha  nenhuma outra refere ncia a ex-
combatentes ou deficientes militares. 

Sa o estes os partidos e programas que 
ira o decidir os destinos do paí s para os 
pro ximos anos. 

? 
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RECORTA, PREENCHE E ENVIA, FAZ-TE SÓCIO DA APOIAR 
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s dados recolhidos neste form

ulários estão protegidos segundo a política de protecção da cedência de dados da  U
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uropeia cujas condições podem
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consultadas na A
P
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R
 e no jornal nº 109 A

o inscrever-se na A
ssociação está autom

aticam
ente a aceitar as condições.  

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 
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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.  

// INFORMAÇÃO APOIAR  
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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€. 

CONVOCATÓRIA 
75ª ASSEMBLEIA GERAL  

ORDINÁRIA 
SA BADO, 23 DE NOVEMBRO, A S 14:00 

  

Orçamento e Programa de Acção  
De acordo com as compete ncias de que fui investido nos termos do Artigo 29º, 
nº 2, alí nea c), dos Estatutos da APOIAR – Associaça o de Apoio aos Ex-
Combatentes Ví timas do Stress de Guerra, convocam-se todos os associados para 
Assembleia Geral Ordina ria, a realizar no dia 23 de Novembro de 2019, Sa bado, 
a s 14H00, na sede da APOIAR, na Rua C, Lote 10, Loja 1.10, Piso 1 1070-023, 
Bairro da Liberdade, em Lisboa com a seguinte ordem de trabalhos:  

 

 1 - Apreciaça o e votaça o do Orçamento e Programa de Acça o para o  
 Exercí cio de 2020; 

 2 – Adequaça o da redacça o dos artigos 16, 21 e 23 dos estatutos conforme  
 a redacça o da lei, segundo indicaça o da Segurança Social; 

 3 - Informaço es e assuntos diversos.  

 

Nos termos dos art.º 31, nº 1, dos Estatutos da APOIAR, a Assembleia Geral reunira  a  hora marcada 
na convocato ria se estiverem presentes ou representados mais de metade dos associados com direito 
a voto, ou trinta minutos mais tarde com qualquer nu mero de presentes. Antes do perí odo da ordem 
do dia sera  lida e posta a  votaça o a acta da Assembleia Geral anterior.  

NOTA: De acordo com o art.º 26º, nº 1, dos Estatutos da APOIAR, podem votar na Assembleia Geral 
todos os associados admitidos ha  pelo menos um ano e que tenham as quotas em dia a  data da reali-
zaça o desta Assembleia 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

 

Álvaro Manuel Martins Santinho Coelho 
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// REVISTA DE IMPRENSA 

Relatório do Governo descreve trauma  
das crianças separadas dos pais na fronteira 
ESTADOS UNIDOS // A política 
de separação de famílias migran-
tes nos Estados Unidos do gover-
no de Donald Trump piorou "o 
sofrimento psicológico" de muitas 
crianças já afetadas por experi-
ências traumáticas, revela um 
relatório oficial publicado na 
quarta-feira pela Administração 
em Washington.  
// Por: Lifestyle Sapo 

Em 2018, Trump declarou uma polí tica 
de "tolera ncia zero" na fronteira com o 
Me xico, o que levou a  separaça o de cen-
tenas de famí lias. A maioria delas e  for-
mada por centro-americanos que fo-
gem da pobreza e da viole ncia dos seus 
paí ses. 

"As crianças separadas mostraram mais 
medo, sentimentos de abandono e 
de stress po s-trauma tico do que as crian-
ças que na o foram separadas" dos seus 
pais, escreve o inspetor-geral do Depar-
tamento de Sau de num relato rio sobre as 
visitas realizadas em meados de 
2018 pelas suas equipas a 45 centros 

de acolhimento para migrantes menores. 

"Alguns expressavam uma dor aguda 
que os fazia chorar sem parar", outros 
"negavam-se a comer ou a participar das 
atividades", e os que na o entendiam por 
que estavam separados dos seus pais 
"sofreram altos ní veis de angu stia men-
tal", acrescenta o escrito rio do inspetor-
geral, um o rga o que supervisiona de ma-
neira independente as estruturas subor-
dinadas ao Departamento. 

Segundo o relato rio, "a separaça o de 
famí lias e um processo de reunificaça o 
desordenada somou-se ao trauma" dos 
menores que ja  enfrentavam abusos, ou 

// ÚLTIMAS 

SAÚDE MILITAR // Pelo terceiro 
ano consecutivo o Ministério da 
Defesa Nacional organiza um en-
contro sobre a saúde em contex-
to militar onde são debatidas 
questões de saúde nas forças 
armadas promovendo o tema 
também na sociedade civil  
// Por: redacção. 
O encontro deste ano vai realizar-se no 
pro ximo dia  22 de Novembro no Audito -
rio Princesa Benedita, no Centro de 
Apoio Social do Instituto de Acça o Social 
das Forças Armadas (IASFA), em Oeiras, 
e tem como tema principal o Stress em 
Contexto Militar. 

Reconhecendo a importa ncia do tema no 
a mbito da sau de militar, a Direcça o Geral 

APOIAR irá participar nas III Jornadas  
Defesa + Saúde 

de Recursos da Defesa Nacional, que or-
ganiza o evento, decidiu este ano convi-
dar as Associaço es de Ex-combatentes 
na o apenas a assistirem ao encontro, 
como em anos anteriores, mas a partici-
parem directamente como prelectoras 
das va rias mesas que se ira o debruçar 
sobre o stress po s trauma tico.  

Convidadas esta o a APOIAR e as restan-
tes associaço es que fazem parte da Rede 
Nacional de Apoio. As associaço es ir-se-
a o debruçar sobre a tema tica das 
“Necessidades Sociais” dos seus utentes, 
visto trabalharem em primeira ma o com 
a populaça o ex-combatentes.  

Mais informaço es sobre o encontro po-
dera o ser encontradas no site da Associa-
ça o APOIAR mais perto da data das Jor-
nadas. 

viole ncia, nos seus paí ses de origem, ou 
na rota migrato ria. 

(…)  

O relato rio propo e o reforço na forma-
ça o do pessoal e o acesso a psiquiatras 
externos, assim como de transfere ncia 
dos casos mais graves para estruturas 
especializadas. 

 

(Excerto. Leia a notícia na integra em https://
lifestyle.sapo.pt/saude/noticias-saude/

artigos/estados-unidos-relatorio-do-governo
-descreve-trauma-das-criancas-separadas-

dos-pais-nas-fronteiras  

 

Gomes Cravinho 
mantém-se como  
Ministro da Defesa 
Nacional 

DEFESA NACIONAL // Na lista de 
Ministros que o Secretário-geral 
do Partido Socialista entregou ao 
Presidente da República há mais 
ministérios algumas novidades 
mas mantém-se os principais Mi-
nistros. // Por: Redacção. 
O Ministro da Defesa,  Joa o Gomes cravi-
nho, mante m-se no cargo apo s ter substi-
tuí do Azeredo Lopes. Espera-se que na o 
haja grandes alteraço es no ministe rio 
mas na o se sabe ainda ao fecho desta 
ediça o se Ana Santos Pinto mante m o 
cargo de Secreta ria de estado da Defesa 
Nacional. 

https://lifestyle.sapo.pt/saude/noticias-saude/artigos/estados-unidos-relatorio-do-governo-descreve-trauma-das-criancas-separadas-dos-pais-nas-fronteiras
https://lifestyle.sapo.pt/saude/noticias-saude/artigos/estados-unidos-relatorio-do-governo-descreve-trauma-das-criancas-separadas-dos-pais-nas-fronteiras
https://lifestyle.sapo.pt/saude/noticias-saude/artigos/estados-unidos-relatorio-do-governo-descreve-trauma-das-criancas-separadas-dos-pais-nas-fronteiras
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// O JORNAL DO STRESS DE GUERRA // 

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/ 

 

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 

Canetas do 25º  
Aniversário  
da APOIAR  

Adquira-as na Sede.  

Ajude-nos a ajudar. 

Saquinhos  
de cheiro feitos 
em crochet 

Recebemos uma colaboraça o de Fa tima 
Vicente que ofereceu a  Associaça o va rios 
saquinhos aroma ticos para serem adqui-
ridos na sede da Associaça o. O nosso 
agradecimento a Fa tima Vicente.   

Venha cheirá-los.  

Ajude-nos a ajudar.  

mailto:antigos.combatentes@defesa.pt
mailto:antigos.combatentes@defesa.pt


www.apoiar-stressdeguerra.com  

facebook.com/stressdeguerraapoiar 

Visite o Palácio  
de São Bento 
As visitas guiadas são marcadas por ses-

são legislativa, com início a 15 de setem-

bro, habitualmente. Os pedidos de visita 

para o período de uma nova sessão legisla-

tiva devem ser feitos a partir do dia 15 de 

agosto de cada ano, só se realizando agen-

damentos para o período em questão a 

partir desta data. As visitas guiadas ao 

Palácio de S. Bento são gratuitas. 

Para mais informações, contactar: Divisão 

Museológica e para a Cidadania Tel.: 

213919625 | 213919209 

E.mail: DMC.correio@ar.parlamento.pt 

www.parlamento.pt/EspacoCidadao/

Paginas/VisitasPalacioSBento.aspx  

Inscrição prévia obrigatória e exclusiva online em www.apoiar-stressdeguerra.com.  

Estudantes 5€, Público em geral 10€. Associados da APOIAR: gratuito (com as quotas em dia). 

// VÁ COM  

A SUA FAMÍLIA  

Festa  

de Natal 

APOIAR 
Dia 14  

de Dezembro 

15:00 

https://www.parlamento.pt/EspacoCidadao/Paginas/VisitasPalacioSBento.aspx
https://www.parlamento.pt/EspacoCidadao/Paginas/VisitasPalacioSBento.aspx

