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O ex-deputado do CDS-PP, João Rebelo e o  realizador  José Miguel Ribeiro na mesa de encer-
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A sala 1 da zona de congressos da Funda-
ça o Calouste Gulbenkian foi palco de um 
encontro sobre o trauma e stress de guer-
ra que juntou especialistas de va rias a reas 
e de todo o paí s para falarem de uma ma-
neira abrangente sobre o tema do stress 
po s trauma tico.  

Este evento serviu tambe m para assinalar 
o encerramento das comemoraço es do 
25º aniversa rio da Associaça o APOIAR e 
contou com a presença do psiquiatra e 
fundador da APOIAR, Afonso de Albuquer-
que, para fazer a alocuça o de abertura 
deste encontro. O psiquiatra lembrou a 
sua experie ncias na Guerra Colonial e as 
dificuldades do reconhecimento do stress 
de guerra no regresso desses soldados a 
Portugal. 

As mesas da manha  contaram com va rios 
te cnicos conhecidos na APOIAR que abor-
daram temas mais cla ssicos do stress de 
guerra.  

 Afonso Paixa o, psico logo clí nico na APOI-
AR recordou em que se baseia a doença e 
a forma como a APOIAR aborda terapeuti-
camente os seus utentes.  Nuno Duarte, 
Psico logo Clinico que trabalhou muitos 
anos com famí lias na APOIAR, falou de 
como os filhos e as mulheres sa o afectadas 
pelo trauma dos ex-combatentes e de co-
mo e  possí vel uma terapia. 

Apo s um pequenino intervalo foi tempo 
de se abordar como o stress de guerra 
impactou a vida dos ex-combatentes. Foi a 
vez de Ana Carolina Costa, assistente soci-
al e mestranda em Gerontologia Social 
falar acerca do seu trabalho de mestrado 
que investiga o impacto que a Guerra Co-
lonial teve no envelhecimento do soldados 
que nela participaram e de como isso afec-
tou a forma como envelhecem. Manuel 

STRESS DE GUERRA // A Funda-
ção Calouste Gulbenkian rece-
beu  o Encontro Trauma e Stress 
de Guerra: uma Evolução multi-
disciplinar” no dia 6 de Novem-
bro. Este encontro organizado 
pela APOIAR reuniu especialistas 
de diversas áreas que abordaram 
várias facetas do trauma e do 
stress de guerra. O ex-deputado 
do CDS João Rebelo encerrou o 
encontro e deixou o aviso. Muitos 
políticos da nova geração não 
querem saber dos ex-
combatentes. 
// Por: Humberto Silva 

Vicente da Cruz, clí nico Geral na APOIAR 
falou acerca da sua experie ncia com os ex-
combatentes e de como eles vivem tam-
be m com as doenças que afectam a maio-
ria da populaça o e como elas te m ou na o 
um peso adicional pelo facto de terem 
stress de guerra. 

Na parte da tarde o encontro contou com 
a colaboraça o do Ten. Coronel Garcia Lo-
pes, do Centro de Psicologia Aplicada do 

Exe rcito (CPAE), que explicou aos presen-
tes como e  que o CPAE prepara e apoia 
psicologicamente as Forças Nacionais Des-
tacadas (FND) para as operaço es de paz 
em cena rios que muita vezes sa o de confli-
to permanente, como e  o caso da Repu bli-
ca Centro Africana.  

A forma como os soldados das FND tam-
be m sa o afectados pelo trauma de guerra 
foi o tema abordado por Anto nio Correia, 
psico logo na Liga Dos Combatentes na 
mesa seguinte. Anto nio Correia explicou 
que tambe m existem inu meros casos de 
stress po s trauma tico nos militares portu-
gueses das forças de manutença o de paz e 
exemplificou alguns casos que acompa-
nhou. 

O trauma na o e  exclusivo nos militares e 
foi essa perspectiva que o psico logo da 
Cruz Vermelha, Randdy Ferreira veio 

A APOIAR abordou as várias  
facetas do trauma na Gulbenkian 

apresentar com uma apresentaça o sobre a 
intervença o psicolo gica em cena rios de 
cata strofe. O psico logo falou de como a 
CVP interveio em trage dias como os ince n-
dios de Pedro ga o e de como as equipas 
ajudam as ví timas a lidar com o trauma. 

A forma como o stress de guerra vive no 
imagina rio dos filhos foi o tema de Jose  
Miguel Ribeiro: realizador da curta metra-
gem de Animaça o: Estilhaços. Uma curta 
metragem de animaça o que retracta a 
forma como um filho tambe m e  afectado 
pela guerra que afectou o pai. O realizador 
falou da sua experie ncia enquanto filho de 
um ex-combatente e artista e como trans-
po s essa visa o para o cinema de animaça o. 

Para encerrar o encontro, o Ex-deputado 
do CDS Joa o Rebelo,  e um dos deputados 
que levou o reconhecimento do stress de 
guerra na lei ao Parlamento, veio falar de 
como se sentiu honrado pelo facto de po-
der ter colaborado neste importante reco-
nhecimento para os ex-combatentes. 

Em vias de despedir-se de uma carreira 
de deputado de mais de vinte anos, Joa o 
Rebelo na o quis deixar de avisar que as 
novas geraço es eleitas para o Parlamento 
na o te m o mesmo interesse nas questo es 
dos ex-combatentes e pode-se correr o 
risco de  ter uma classe polí tica que genui-
namente so  esteja a  espera que o proble-
ma dos ex-combatentes se resolva por si. 

O encontro teve uma sala cheia com deze-
nas de participantes de todo o paí s e con-
tou com a presença da comunicaça o social 
com eco em reportagens do Pu blico, Jornal 
de Notí cias, SAPO, entre outras que repro-
duziram a cobertura da age ncia Lusa. Re-
portagens adicionais no JN e noutros o r-
ga os de comunicaça o sera o tambe m publi-
cadas. 
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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  

O conceito de necessidade e  largamente 
utilizado em psicologia para designar o 
dinamismo fundamental da motivaça o 
humana, tanto no plano individual como 
no social. Na origem das actividades hu-
manas sempre que nos deparamos com 
uma necessidade que na o e  nada mais do 
que uma expressa o de que algo nos faz 
falta, esta vem sempre associada a  vonta-
de de a satisfazer.  

Os ex-combatentes na o sa o mais do que 
seres vivos que presta-
ram o serviço militar nas 
Ex Proví ncias Ultramari-
nas, os que sobreviveram 
te m hoje para ale m de 
um ou va rios problemas 
de sau de associamos o 
social, o isolamento, a 
solida o, a falta de capaci-
dade para desenvolver 
uma actividade, entre 
outros. As nossas famí -
lias, os nossos cuidado-
res, embora sejam os 
nossos pilares esta o can-
sadas e na o podemos 
exigir mais, mas o enve-
lhecimento e  um proces-
so dina mico e progressi-
vo quem nos pode ajudar 
sena o eles. O que me preocupa e  que nin-
gue m parece mudar nada. Os Centros de 
sau de na o conseguem dar resposta, mui-
tas vezes nem nos respeitam, talvez pela 
falta de formaça o e informaça o. 

Na incapacidade de acompanhar no seu 
dia-a-dia as pessoas sa o obrigadas a deslo-
carem-se aos hospitais e a deixar la  os 
pais. Faltam serviços de apoio domicilia rio 
ajustados a s nossas necessidades reais, 
bem como centros de dia. 

Um Exemplo Um utente nosso, que ja  fale-
ceu, precisou de apoio e acompanhamento 
no domicí lio, estava acamado e em colabo-
raça o com o centro de sau de da a rea de 
reside ncia foi possí vel dar resposta ao 
pedido, mas foi sol de pouca dura, pois 
havia outros tantos a precisar do mesmo e 
os profissionais que o cuidavam na o con-
seguiam chegar a todo o lado. Uma forma 
de colmatar esta falha foi a esposa e a filha 
aprenderem com estes profissionais a 
tratar do seu familiar e assim foi ate  ao seu 
falecimento. Por fim, tivemos que cuidar e 
apoiar estas duas familiares que para ale m 
do sofrimento de perderem um ente que-
rido o desgaste fí sico e emocional era de-
masiado.     

Um exemplo, este ano, mais precisamente 
no Vera o, faleceu um nosso utente de uma 
forma que me emocionou devido ao con-

texto. Por diversos problemas de sau de 
estava internado no hospital de S. Jose  e 
como a esposa na o tinha sau de para cuidar 
dele, procurou-se atrave s da Assistente 
Social deste hospital uma instituiça o, pu-
blicas ou privadas para lhe prestarem to-
dos os cuidados, mas como seria de espe-
rar na o havia vagas. Este homem quando 
soube que provavelmente teria de ir para 
casa, disse a  esposa, “na o te preocupes que 
tudo farei para morrer e tu na o tens que te 

preocupar comigo. Cuida
-te!”. E assim aconteceu. 
O ridí culo e  que apo s a 
sua morte, a famí lia foi 
avisada que havia uma 
vaga. 

Sugiro a criaça o de par-
cerias entre a sau de e a 
segurança social e alar-
guem as equipas destas 
respostas sociais, adap-
tem edifí cios, tornando-
os seguros e acessí veis a 
doentes com incapacida-
de fí sica e cognitiva, pro-
movam transporte aces-
sí vel para que as pessoas 
idosas e com incapacida-
des na o fiquem em casa 
por ause ncia de trans-

portes, por exemplo adaptados a cadeiras 
de rodas. Alarguem os apoios a s IPSS que 
desenvolvem estas respostas para que 
haja menos casos sociais na Rede Nacional 
de Cuidados Continuados Integrados e 
mais pessoas a viverem nos seus contextos 
de vida normais, tal como deveria de ser. 

Para terminar Podem-nos chamar velhos, 
mas ainda na o morremos todos e para que 
saibam estamos de pe , servimos a Pa tria e 
so  pretendemos que ela olhe por no s.  

Estou velho mas tenho 75 anos e estou 
aqui perante uma plateia cheia a falar a  
vossa frente com a plena conscie ncia do 
que passei, do que os meus camaradas 
passaram e do que na o tive direito durante 
45 anos. Se sou capaz de aqui estar e  por-
que posso estar velho mas na o estou mor-
to. Por isso, para os mais novos e a quem 
de direito, uma mensagem, la  por sermos 
velhos na o quer dizer que na o podemos 
ser activos e merecedores de respostas 
sociais. 

Obrigado 

 

(*) Presidente da Direcção da APOIAR 

(Alocução feita por ocasião das III Jornadas 
Defesa+Saúde, no dia 22 de Novembro de 

2019) 

 

APOIAR: O último abrigo de uma geração! 

Por: Jorge Gouveia (*) 
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Apo s o ano passado, na Fundaça o Cham-
palimaud, o Ministe rio da Defesa ter de-
dicado algumas mesas a  tema tica do 
Stress de Guerra,  as jornadas Defesa + 
Sau de deste ano foram dedicadas ao 
stress em contexto militar, com o audito -
rio do Instituto de Acça o Social das For-
ças Armadas (IASFA), em Oeiras, a en-
cher-se de especialistas, representantes 
dos ramos, das associaço es e de Foças 
Armadas internacionais. 

Segundo palavras dos responsa veis da 
Defesa, “dada a evidente exige ncia ine-
rente a  condiça o e vida militar, o estu-
do e o reconhecimento do stress con-
texto militar, tem merecido, ao longo 
do tempo, a preocupaça o das estrutu-
ras da Defesa, incidindo esta atença o, 
na o apenas, no reconhecimento e na 
implementaça o de polí ticas de apoio 
dirigidas a Antigos Combatentes, mas 
tambe m, na crescente preocupaça o 
com o impacto do stresse nos militares 
que se encontram actualmente nas 
fileiras”. 

O dia começou com uma das primeiras 
intervenço es da nova secreta ria de esta-
do dos Recursos Humanos e Ex-
combatentes, Catarina Sarmento Castro, 
seguido dos responsa veis pela DGDRN e 
RNA, Alberto Coelho, Isabel Madeira e 

Catarina Cardoso. Entre muitas interven-
ço es sobre questo es da intervença o psi-
colo gica em diversos contextos militares 
nos va rios ramos, uma das intervenço es 
que recebeu mais atença o foi a do 
Col.Eric Vermetten, me dico militar no 
Centro Me dico da Universidade de  
Leiden. 

O Col. Vermeeten explicou como as 
forças militares passaram a lidar com o 
stress das tropas e de como a aborda-
gem, principalmente no chamado de-
briefing, ou seja, quando as tropas aca-
bam um comissa o, na o tem sido por-
ventura a mais correcta. As novas tec-
nologias permitem ter uma maior 
abrange ncia na forma de lidar com 
episo dios de stress experienciado em 
combate, incluí do aplicaço es de tele-
mo vel, ou terapias medicamentosas 
menos convencionais como e  o caso do 
MDMA (ecstasy) ou cannabis 
(marijuana). 

Da parte da tarde,  grande parte do 
tempo das intervenço es foi dedicado a s 
associaço es militares que fazem parte 
da Rede Nacional de Apoio ou te m al-
gum tipo de resposta para com os ex-
combatentes. A APOIAR (*), a ADFA,  a 
APVG, a ANCU e a ACUP, assim como a 

Liga dos Combatentes, apresentaram a 
suas histo rias e exemplos de como da o 
respostas a s necessidades sociais dos 
ex-combatentes com Stress de guerra. 

Para terminar foi a vez de interven-
ço es de responsa veis das forças de 
segurança e intervença o civil.  

Este foi um dos mais importantes en-
contros dedicados ao stress em contex-
to militar realizado em muitos anos, 
prova da importa ncia e atença o que a s 
instituiço es militares da o ao assunto. 

 

(*) Intervenção do Presidente da Direcção da 
APOIAR publicada na integra neste jornal, no 

Editorial da página 3.  

III Jornadas Defesa + Saúde  
dedicadas ao stress de guerra 

STRESS DE GUERRA // Jorge Gouveia, Presidente da Direcção da APOIAR, 
lembrou a uma plateia cheia como a APOIAR tem sido o último abrigo de uma 
geração envelhecida mas não acabada que só precisa de mais apoios, num 
encontro inédito sobre o stress de guerra organizado pelo Ministério da Defe-
sa Nacional. // Por: Humberto Silva 
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LINHAS GERAIS 

O ano  de 2020 marca um ponto crítico 
na questão dos ex-combatentes. Depois 
de comemorar 25 anos de existência a 
tratar de ex-combatentes com stress de 
guerra e as suas famílias, a APOIAR pre-
para-se para entrar numa fase crucial da 
vida dos seus utentes.  

A Decisão do Governo em nomear pela 
primeira vez uma Secretária de Estado 
dos Antigos Combatentes é uma oportu-
nidade para poder ser concluído um 
caminho que começou em 2002 aquan-
do a criação da Rede Nacional de Apoio 
mas que nunca foi verdadeira Rede e o 
apoio que deu foi apenas clínico. Ao 
longo destes anos tem ficado muito por 
fazer relativamente a muitas revindica-
ções que têm de ter solução política e 
legislativa. 

Com uma legislatura de quatro anos e 
novos actores no Parlamento, numa 
altura em que o envelhecimento da po-
pulação dos ex-combatentes tem conse-
quências cada vez mais visíveis, é mais 
importante do que nunca fazer valer a 

voz aos associados para não deixar es-
quecer que há ainda muita gente sem 
apoio.  

Para essa luta será também fundamen-
tal a participação dos associados, especi-
almente na formação de listas candida-
tas às eleições dos novos órgãos sociais 
da APOIAR, a eleger em Dezembro do 
2020.  

 

Ajudem a APOIAR  a ajudar.  

 

REINVINDICAÇO ES LEGISLATIVAS 

O plano de acça o reivindicativo da 
APOIAR para 2020 deve centrar-se na 
luta contra a discriminaça o entre os 
que sa o considerados deficientes das 
forças armadas e os que apenas rece-
bem uma pensa o de invalidez, uma di-
ferenciaça o que se tem baseado apenas 
num limite de percentagem. Devemos 
apresentar propostas de alteraça o le-
gislativa que acabe com esta discrimi-
naça o. 

 

RELAÇO ES INSTITUCIONAIS 

Manter a estrita colaboraça o com as 
tutelas dos Ministe rios da Defesa Naci-
onal e de Trabalho e da Segurança Soci-
al no sentido de reforçar a importa ncia 
do trabalho da APOIAR com uma popu-
laça o cada vez mais desprotegida; 

Manter a independe ncia e equidista n-
cia entre todas as Associaço es de Ex-
combatentes, ao mesmo tempo que 
pugna pela defesa dos superiores inte-
resses dos ex-combatentes procurando 
sempre o apoio e a colaboraça o de to-
dos os envolvidos nesta causa; 

A partir do saber e experie ncia acumu-
lada do seu trabalho especializado ao 
longo de duas de cadas e meia, procurar 
contactos, parcerias e protocolos com 
associaço es e organizaço es das restan-
tes forças de segurança e protecça o 
civil no a mbito da perturbaça o po s 
stress trauma tico. 

 

JORNAL E COMUNICAÇA O 

A distribuiça o do Jornal APOIAR conti-
nuara  a ser feita, prioritariamente, aos 

Propostas da APOIAR para 2020  
aprovadas pelos associados 

Programa de Acção e Orçamento para 2020 

ASSOCIATIVISMO // Os associa-
dos da APOIAR reuniram em As-
sembleia Geral Ordinária de mo-
do a aprovar o plano de Acção e 
Respectivo orçamento para o 
ano de 2020. As propostas forma 
aprovadas com algumas altera-
ções.// por: Redacção 
 
Os associados presentes na Assembleia 
Geral de 14 de Novembro na o deixaram 
de fazer ouvir a sua voz na aprovaça o 
das propostas de actividades para o ano 
que em breve começa. 

O texto foi lido e revisto e aprovado 
apo s algumas sugesto es dadas pelos 
presentes. Foram aprovados tambe m a 
adequaça o de alguns pontos dos estatu-
tos para adequaça o a  Lei geral das IPSS. 
O texto final aprovado vai pulicado neste 
jornal. 
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associados com a situaça o regularizada, 
bibliotecas, autarquias da a rea de actua-
ça o e entidades pu blicas e governamen-
tais, privilegiando a divulgaça o nacional 
e internacional atrave s da internet. 

O site oficial e a pa gina de facebook da 
associaça o, em conjugaça o com as redes 
sociais onde a APOIAR tem presença, 
passara  cada vez mais a ser o principal 
veí culo de comunicaça o com a comuni-
dade, visto ter uma abrange ncia nacional 
e internacional muito maior e com um 
acesso directo e permanente tanto a s 
pessoas como a s entidades. 

As relaço es com a comunicaça o social 
sera o feitas de um modo criterioso, 
anunciando atrave s de press releases 
todas as actividades da associaça o e sem-
pre que se revelar importante e relevan-
te, mantendo de uma maneira regular a 
comunicaça o social informada acerca dos 
problemas, questo es e demais novidades 
sobre o stress de guerra e os ex-
combatentes e seus familiares. 

 

DIVULGAÇA O E EVENTOS 

Encontro sobre stress de guerra e repre-
sentaço es culturais. Pretendemos fazer 
um encontro que debata as va rias repre-
sentaço es dos efeitos da guerra colonial 
na memo ria colectiva dos portugueses 
assim como as representaço es do trauma 
dos soldados em literatura, mu sica, cine-
ma e demais expresso es culturais e artí s-
ticas; 

Sesso es de esclarecimento sobre sau de. 
Pretendemos fazer uma sessa o de escla-
recimento sobre nutriça o e medicamen-
tos; 

Manter as campanhas de divulgaça o e 
distribuiça o de informaça o nos eventos e 
atrave s do contacto directo com as pes-
soas e com as instituiço es. 

 

ASSOCIAÇA O, SEDE E FUNCIONAMENTO 

Dar-se-a  continuidade ao processo de 
pedido de regularizaça o da quotizaça o 
dos associados, notificando-os pessoal-
mente e por carta, facilitando o paga-
mento das quotas em atraso. 

Dentro da disponibilidade e orçamento 
pretende-se fazer melhoramentos da 
sede de modo a facilitar a vida aos uten-
tes e colaboradores de modo a poder 
prestar o melhor serviço possí vel e que 
se sintam bem vindos e acolhidos. 

Apresentaça o de listas e eleiça o dos cor-
pos sociais para o quadrie nio 2021/2024  

 

APOIO JURI DICO 

1. Continuaremos a dar o apoio jurí dico 

necessa rio aos associados principal-
mente aos assuntos inerentes aos pro-
cessos da sua doença – problemas psi-
colo gicos adquiridos no a mbito da 
prestaça o do serviço militar, nomeada-
mente com o requerimento para inicio 
de processo DFA por stress de guerra. 

 

APOIO ME DICO, SOCIAL E PSICOLO GI-
CO 

Assim como esta  previsto nos estatutos 
e nos protocolos assinados, a Associa-
ça o continuara  a fazer da sua principal 
actividade o apoio Me dico, Psicolo gico 
e Social a associados e familiares que 
necessitem e sejam clinicamente elegí -
veis e devidamente encaminhados para 
esse apoio, de acordo com o seu objec-
to, de modo a poder gerir os seus re-
cursos de maneira a que todos os seus 
utentes e associados possam ser devi-
damente atendidos.  

O preenchimento do Modelo 2 continu-
ara  a ser efectuado no cumprimento do 
protocolo estabelecido.  

Dar-se-a  continuidade a s relaço es es-
treitas com os centros de sau de e os 
departamentos de psiquiatria e sau de 
mental dos hospitais, de modo a dar o 
melhor encaminhamento aos utentes 
que desejem ser acompanhados clinica-
mente e/ou ver o seu Modelo 2 preen-
chido. 

 

Reforçaremos os nossos apoios com a 
contribuiça o dos : 

Banco de Voluntariado; 

Banco de Alimentos e Vestua rio;  

Sesso es Psico-educativas; 

Dinamizaça o de sesso es de esclareci-
mento por parte das instituiço es 
(Polí cia, Bombeiros, Outras associa-
ço es). 

 

ACTIVIDADES LU DICAS, LAZER E SAU -
DE 

Passeios; 

Ateliers; 

Caminhadas; 

Rastreios. 

 

COMEMORAÇO ES 

Dia Internacional da Mulher; 

26º Aniversa rio da APOIAR; 

Festa de Natal. 

 

GRUPOS DE AJUDA MU TUA 

Os GAM de homens e mulheres conti-
nuara o a desenvolver as suas activida-
des uma vez que sa o os principais dina-
mizadores da Associaça o com partici-
paça o activa em:  

NATALIS, Feira de Natal de Lisboa 
(Venda de produtos de produça o pro -
pria); 

Participaça o no Jornal. 

 PARCERIAS E PROTOCOLOS 

No a mbito dos protocolos celebrados, 
continuaremos a colaborar com: 

APDPk - Associaça o Portuguesa dos 
Doentes de Parkinson; 

Projecto Alkantara – Associaça o de 
Luta Contra a Exclusa o Social; 

APAV - Associaça o Portuguesa de 
Apoio a  Ví tima; 

Santa Casa da Miserico rdia de Lisboa; 

Grupo de farma cias GAP; 

Grupo Comunita rio promovido pela JF 
Campolide e Fundaça o Aga Khan. 

 

PROTOCOLOS 

Continuaremos a procurar novas par-
cerias com empresas de modo a facili-
tar e oferecer condiço es vantajosas de 
acesso a va rios serviços. 

 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 

A Associaça o APOIAR tem, ao longo 
dos anos, tido a colaboraça o de va rias 
empresas que, ofereceram e doaram 
um sem nu mero de bens e serviços que 
te m sido fundamentais para o funciona-
mento. Continuar-se-a  a procurar no-
vas parcerias e apoios no a mbito da 
responsabilidade social. 

 

INVESTIGAÇA O CIENTIFI CA 

Sempre que solicitado, a APOIAR conti-
nuara , tal como no passado, e sempre 
que se justifique, a dar todas as condi-
ço es a  investigaça o cientí fica na a rea do 
Stress de Guerra. 

 

EVENTOS  DA APOIAR PARA 2020 

Dia Internacional da Mulher - Março; 

Aniversa rio da APOIAR - Abril; 

Encontro Divulgaça o APOIAR - Outu-
bro; 

Natalis - Dezembro; 

Festa de Natal - Dezembro; 

Passeios/excurso es. 
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PROPOSTA DE ORÇAMENTO 2020 

CÓDI-
GO DE 
CON-
TAS 

DESPESAS  EUROS  

 

CÓDI-
GO DE 
CON-
TAS 

PROVEITOS  EUROS  

62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS   
     79 891,27 

€   74 
SUBSIDIOS A  
EXPLORAÇA O       133 450,00 €  

11 Electricidade            950,00 €   11 
Comparticipaça o protocolada do 
MDN     118 000,00 €  

13 A gua              580,00 €   13 Comparticipaça o Segurança Social       15 450,00 €  

        76 
OUTROS PROVEITOS OPERACIO-
NAIS       12 120,00 €  

15 
Ferramentas e Utensí lios de Desgas-
te Ra pido             300,00 €     Quotizaço es          9 000,00 €  

16 Livros e documentaça o te cnica              30,00 €     
Alienaça o de 
imobilizado             100,00 €  

17 Material de Escrito rio            300,00 €     
Proveitos fisca-
is          1 700,00 €  

19 Rendas e Alugueres de Instalaço es  
       1 700,00 

€     Donativos          1 000,00 €  

33 
Outros Serviços (Farma cia; A gua; 
Cafe )  

       1 250,00 
€     

Juros e Aplica-
ço es             120,00 €  

3830 Comunicaço es  
       3 830,00 

€     Vendas Va rias              200,00 €  

23 Seguros            560,00 €        

17 
Propaganda e divulgaça o (inclui Jornal e 
leasing ma quina)) 

       4 800,00 
€       

1512 Deslocaço es, estadias e transportes  
       1 800,00 

€       

29 Honora rios (inclui retenço es)  
     56 001,27 

€     
TOTAL DE 

PROVEITOS       145 570,00 €  

           

30 Trabalhos especializados*  
       1 000,00 

€       

27 Limpeza, Higiene e Conforto  
       3 100,00 

€       

              

62 Segurança e Vigila ncia            540,00 €   88 

RESULTADO 
LÍQUIDO PRE-
VISÍVEL                  2,77 €  

34 
Manutença o Informa tica e licenças 
de software  

       2 500,00 
€       

650 Taxas (ERS e ERC)            650,00 €       

             

  
*manutença o ar condicionado e extintores/
obras extra        

          
SALDO DO 
EXERCI CIO                 2,77 €  

64 
DESPESAS COM PESSOAL (Inclui 
retenço es e TSU)   

     62 055,96 
€       

65 
OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERA-
CIONAIS             120,00 €       

66 AMORTIZAÇO ES   
       2 500,00 

€       

68 CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS             500,00 €       

69 
CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINA -
RIAS            500,00 €       

  TOTAL DE DESPESAS   
   145 567,23 

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

ulários estão protegidos segundo a política de protecção da cedência de dados da  U
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 ser 
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P

O
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R
 e no jornal nº 109 A
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ssociação está autom
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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 d 

e 2018 e 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€. 

INFORMAÇÃO 
Caros associados e utentes. Informamos 

que por motivos de tolerância de ponto, 

a APOIAR irá estar encerrada nos dias 24 

e 31 de Dezembro. Informamos também 

que nos dias 23, 26, 27 e 30 a APOIAR 

encerra às 17:00. 

Desejamos a todos umas Boas Festas 



// O JORNAL DO STRESS DE GUERRA // 

// Nº 119 // NOV/DEZ  // 2019 //  PÁGINA 10 // 

Informações  
Úteis 

BALCÃO ÚNICO  

DA DEFESA 
Morada: Estrada da Luz,  

n.º 153  - 1600-153  

Lisboa.  

Telefone: 213 804 200   

Fax: 213 013 037 

Email:  

antigos.combatentes 

@defesa.pt 

 

Horário de Atendimento: 

Segunda-Feira  

a Sexta-Feira  

10h00 às 17h00 

SEGURANÇA  

SOCIAL 
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/ 

// REVISTA DE IMPRENSA 

Stress pós-traumático de guerra, 
“bomba no cérebro” dos ex-militares: 
O stress trauma tico de guerra afeta cen-
tenas ou milhares de militares portugue-
ses, 45 anos depois da guerra colonial, 
na o se sabe ao certo, e ainda hoje emoci-
onou os participantes de um colo quio, 
em Lisboa. 

Afonso de Albuquerque, me dico milicia-
no em Moçambique (1961-64), psiquia-
tra, pioneiro da primeira consulta de 
tratamento do stress po s-trauma tico de 
guerra, foi um dos convidados do encon-

tro da Associaça o de Apoio aos ex-
Combatentes Ví timas do Stress de Guer-
ra (APOIAR) para falar da sua experie n-
cia e emocionou-se quando lembrou os 
soldados que morreram "inutilmente" na 
guerra do Ultramar (1961-1975). 

Na sala, da Fundaça o Calouste Gulbenki-
an, uma plateia de cerca de 50 pessoas, 
entre te cnicos, associados da APOIAR e 
antigos combatentes em Angola ou na 
Guine -Bissau, ouviram-se la grimas e 
palmas a s palavras do psiquiatra que era 
contra a guerra e por isso foi preso num 
quartel de Moçambique, em 1961, por 
uma denu ncia de um agente da PIDE, a 
polí cia polí tica da ditadura. 

(…) 

Afonso de Albuquerque na o falou so  da 
doença e da experie ncia de tratamento, 
relembrando que muitos dos soldados 

da sua companhia, que foi para o Norte 
de Moçambique, "nunca tinha visto um 
negro na vida", estavam sujeitos a  propa-
ganda do regime para se "matar" o inimi-
go, nem que fossem crianças, para "na o 
virem a ser terroristas", terminologia do 
regime para os guerrilheiros pro -
independe ncia em A frica.  

(…) 

Quando voltaram a Portugal, lembrou, 
estes soldados que foram enviados pelo 
regime de Salazar, "para a guerra como 
hero is", regressaram, ja  depois do 25 de 

Abril, quase "como assassinos". 

E durante mais de 20 anos, ate  a  primei-
ra consulta do stress po s-trauma tico, 
apenas os deficientes fí sicos tiveram 
tratamento e apoio da parte do Estado, 
enquanto o tratamento desses traumas 
ficou adiado. 

A doença e , na explicaça o do me dico, 
"uma bomba ao retardador colocada no 
ce rebro" e que pode "deflagrar" ate  anos 
depois, e que na o tem cura. 

Mais do que medicamentos, os efeitos 
podem ser reduzidos ou controlados 
atrave s do apoio psicolo gico, explicou o 
me dico psiquiatra e um dos fundadores 
da APOIAR, que faz 25 anos em 2019. 

(Por: Agencia LUSA. Notícia replicada 
em 24.sapo.pt; www.jn.pt; publico.pt; 
sabado.pt, entre outros.) 

Encontro sobre stress de guerra  
organizado na Gulbenkian pela APOIAR  
em destaque na imprensa nacional 

APOIAR NOS MEDIA // A agência LUSA esteve presente a cobrir o 
evento realizado na Fundação Calouste Gulbenkian que depois fez 
eco nos principais jornais online portugueses. Fica o excerto da re-
portagem e onde pode ser encontrada: Por: Agência LUSA. 

mailto:antigos.combatentes@defesa.pt
mailto:antigos.combatentes@defesa.pt
https://www.jn.pt/
https://www.jn.pt/
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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. Ou Siga o link  

www.apoiar-stressdeguerra.com 

// ÚLTIMAS 

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.  

// DIVULGAÇÃO APOIAR 

Conheça a nova Secretária de Estado  
dos Recursos Humanos e Antigos Combatentes 

MDN// Numa reorganização su-
pressa o Ministério da Defesa 
Nacional cria duas secretarias de 
estado. Para além do Secretário 
de Estado Adjunto e da Defesa, 
Jorge Seguro Sanches, o MDN 
cria a figura da Secretaria de Es-
tado dos Antigos Combatentes.  

// Por Redacção 
 

Catarina Sarmento e Castro vai ter mui-
tos dossiers em ma os. Com a aprovaça o 
do estatuto do combatente e as reivindi-
caço es dos ex-combatentes, assim como 
ainda os milhares de processos de quali-
ficaça o como Deficiente das forças Arma-
das por stress de guerra e na o so , a nova 
Secreta ria de Estado dos Antigos Comba-
tentes ira  ter uma legislatura preenchida.  

Catarina Sarmento e Castro nasceu em 
Coimbra, em 1970 e e  Doutorada, Mestre 
e Licenciada em Direito pela Faculdade 
de Direito da Universidade de Coimbra. E  
docente da Faculdade de Direito de Co-
imbra desde 1994, sendo, actualmente, 
Professora Auxiliar.  

Entre muitos outros cargos, foi membro 
do Conselho Consultivo da Procuradoria 
Geral da Repu blica e desempenhou fun-
ço es de juí za do Tribunal Constitucional. 

Catarina Sarmento e Castro, SERHAC (Foto MDN) 

Mestrado em Gerontologia 
Social aborda o envelheci-
mento dos ex-combatentes 

INVESTIGAÇÃO: A Assistente Social 
Ana Carolina Costa, que participou no 
encontro sobre trauma e stress de guer-
ra da APOIAR na Gulbenkian, mestrou-se 
no Instituto de Cie ncias Sociais e Polí ti-
cas com uma tese sobre as causas da 
Guerra Colonial no envelhecimento dos 
ex-combatentes portugueses. O trabalho 
foi realizado com a colaboraça o da APOI-
AR, da ADFA e do IASFA. A APOIAR da  os 
parabe ns a  Mestre Ana Carolina Costa HS 



www.apoiar-stressdeguerra.com  

facebook.com/stressdeguerraapoiar 

FESTAS DE 
FIM DE ANO 
NA RUA. 
Sente-se com espirito para festejar na rua? 

Não precisa de gastar muito dinheiro. Este 

ano a oferta é muita…. E de Borla!  

ALMADA/CACILHAS  Ana Bacalhau (22h30) 

e Boss AC (00h30) celebram o Ano Novo 

junto ao Tejo, 

em Cacilhas. À 

meia noite, o 

céu irá ilumi-

nar-se com o 

tradicio-

nal fogo de artifício que dará as boas vin-

das a 2020, num espectáculo de música e 

cor a não perder.  LISBOA/TERREIRO DO 

PAÇO  Recebe Recebemos o Ano Novo em 

Lisboa com fogo de artifício durante 15 

minutos. A música da noite de passagem 

de ano está assegurada por duas das mai-

ores bandas do pop rock português: Xutos 

& Pontapés e Ornatos Violeta. 

 

CAMINHADAS  
EM MONSANTO 
 

 

 

 

 

 
VENHA CAMINHAR 

CONNSOCO A PARTIR  

DE JANEIRO 
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. 

// VÁ COM  

A SUA FAMÍLIA  

APOIAR na maior feira  
de Natal de Lisboa 

Fomos visitar  

o Douro Internacional 

No me s de Novembro la  fomos no s a mais 
um passeio organizado pela associaça o. 
Desta vez fomos ate  Castelo Branco onde 
visita mos a bela cidade e ainda houve en-
contros familiares. Saí mos de Castelo Bran-
co, directos ao hotel em Penacova. Almoça-
mos e depois la  fomos no s ate  Ceclavine em 
Espanha. Apanha mos o barco para fazer 
um cruzeiro pelo Rio Tejo, do lado espa-
nhol, onde se viram va rias aves, como 
a guias, falco es e muitas outras. Foi um pas-
seio muito agrada vel e com muito conví vio.  

De volta ao hotel janta mos. Uns foram des-
cansar e outros ficaram em ameno conví -

vio. No dia seguinte, depois de almoço, fo-
mos ate  Castelo de Vide e Marva o, onde 
fomos a  Festa da Castanha que era dentro 
do Castelo. Cada um divertiu-se a  sua ma-
neira, dançando, pois estava la  um conjun-
to a animar, outros a comer castanhas e 
bolos de castanha, outros foram comprar 
tambe m castanhas. Foi muito engraçado. 
Na hora do regresso la  viemos no s mais 
uma vez felizes pois o passeio correu muito 
bem e foi muito animado. 

Esperamos ja  pelo pro ximo para mais con-
ví vio. Obrigado a todos. .  

PASSEIO // Na fronteira com Espanha o Rio Tejo permane-
ce uma beleza natural. A APOIAR foi visitar o rio que banha 
a capital onde entra no nosso país. // Por: Anabela Oliveira 

FEIRA DE NATAL// No início do 
mês de Dezembro a FIL recebeu 
mais uma feira de Natal de Lis-
boa. A  maior da capital. A APOI-
AR como não podia deixar de 
ser, esteve presente a receber os 
visitantes // Por: Redacção 
A maior feira solida ria de Natal da capi-
tal realiza-se todos os anos no pavilha o 2 
da Feira Internacional de lisboa no Par-
que das Naço es. Dezenas de Associaço es 
podem vender os seus produtos solida -
rio que servem para encher o sapatinho 
de algue m neste Natal. APOIAR foi uma 
das associaço es presentes e muito do 
que la  levou ira  fazer isso mesmo. Ate  
para o ano! 


