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BOAS FESTAS  
E BOM ANO NOVO 
CONVÍVIO DE NATAL //  Foi uma 
tarde de sábado de celebração 
da Família APOIAR. A tradicional 
Festa de Natal trouxe à sede as-
sociados e amigos com muita 
iguarias para acompanhar o con-
vívio que  todos os anos marca o 
fim de um ano e a entrada num 
ano novo.  
// Por: Direcção.  
Coube à  Vogàl dà Direcçà o, Anàbelà Oli-
veirà,  dàr às boàs vindàs, àgràdecer e 
desejàr umàs festàs felizes àos àssocià-
dos que estiveràm àpresentes nà sede 
pàrà festejàrem màis um Nàtàl tràdicio-
nàl dà APOIAR., àssim como umàs exce-
lentes entràdàs no àno que àgorà come-
çà. É  o desejo de todos nà 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. Ou Siga o link  

www.apoiar-stressdeguerra.com 

Canetas  
do 25º Aniversário  
da APOIAR  

Adquira-as na Sede.  

Ajude-nos a ajudar. 

10 anos  
a contribuir 

//Por: Direcção da APOIAR 
Ao longo dà u ltimà de càdà foràm àjudà-
dàs centenàs de fàmí liàs com à càmpà-
nhà “Ajude-nos à àjudàr” que, todos os 
Nàtàis, recolhe àlimentos e roupà pàrà 
àjudàr os màis necessitàdos que procu-
ràm à APOIAR. Éssà àjudà nà o terià sido 
possí vel sem à contribuiçà o de centenàs 
de àssociàdos, àmigos e instituiço es que 
àjudàràm essàs fàmí liàs à terem um Nà-
tàl melhor.  
A todos o nosso agradecimento. 
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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  

QUEM DIZ MAL  
NÃO FAZ LEIS 
 
Por: Humberto Silva (*) 

O àno de 2020 entrà com muitàs 
novidàdes pàrà todos. O Éstàtuto do 
Combàtente, depois de sido posto de làdo 
hà  quàse um àno, àcàbà de ser recuperà-
do em sede de Concelho de Ministros 
pàrà ser inserido no orçàmento de Éstà-
do pàrà 2020. O Éstàtuto, que gozà de 
consenso entre os pàrtidos, pouco màis e  
do que um àgregàr de todà à legislàçà o jà  
existente relàtivà àos ex-combàtentes 
màs àpresentà àlgumàs novidàdes. Muità 
gente tem contàctàdo à APOIAR pàrà 
tentàr perceber o que mudà relàtivàmen-
te à àlgumàs leis ou benefí cios màs às 
àlteràço es àindà nà o sà o clàràs.  

Pàrà jà  e  importànte perceber que o És-
tàtuto àindà nà o entrou em vigor. Depen-
de de àprovàçà o em orçàmento de està-
do, que jà  àconteceu, màs necessità de 
ser àprovàdo nà especiàlidàde onde po-
derà  àindà sofrer àlteràço es. Éxistem 
outràs propostàs pàrà o Éstàtuto, vindàs 
de màis forçàs polí ticàs e essàs propostàs 
podem, ou nà o, fàzer pàrte do texto finàl.  

Depois disso terà  àindà de ser publicàdo 
em Dià rio dà Repu blicà e ter umà portà-
rià à regulà -lo. Nessà àlturà jà  podere-
mos dizer em definitivo o que implicà ter 
um càrtà o de combàtente e que àlterà-
ço es prà ticàs existem pàrà os veterànos 
portugueses. Ate  là  o estàtuto de combà-
tente e  àpenàs umà propostà de lei que 
àqui reproduzimos pàrà que se tenhà 
umà ideià do que poderà  vir à ser àpro-
vàdo. 

No Dià 18 de Abril à APOIAR irà  celebràr 
o seu 26º Aniversà rio e àproveitàr pàrà 
esclàrecer todàs às du vidàs que possàm 
surgir àcercà deste àssunto tà o impor-
tànte pàrà todos. 

Antes disso à APOIAR promove tàmbe m 
umà sessà o de esclàrecimento àcercà do 
Éstàtuto do Cuidàdor Informàl que foi 
recentemente àprovàdo, tràzendo àte  à  
APOIAR à Associàçà o Nàcionàl dos Cui-
dàdores Informàis. Nà o e  inocente à es-
colhà dàs comemoràço es do Dià Internà-
cionàl dà Mulher pàrà se fàzer està ses-
sà o de esclàrecimento. Ao longo dos ànos 

DEZEMBRO DE 2020: ELEIÇÕES NA APOIAR 
Este ano a Associação APOIAR realizará eleições para os Órgãos Sociais. É cada 

vez mais difícil conciliar a ajuda que se necessita com a gestão dessa ajuda mas 

é necessário que todos contribuam para continuar a fazer da APOIAR o abrigo 

da geração, muitas vezes esquecida, que tem sido até hoje. Apelamos aos asso-

ciados para ajudarem a APOIAR a ajudar quem precisa. 

A Direcção 

às mulheres dos ex-combàtentes te m-nos 
àcompànhàdo nà jornàdà que e  viver 
com à guerrà àpo s elà ter àcàbàdo. Mui-
tos tornàràm-se dependentes dàs suàs 
compànheiràs pàrà poderem viver com 
dignidàde. O Éstàtuto tentou tràzer àl-
gum reconhecimento e àjudà à essàs cui-
dàdoràs que, nà o sendo profissionàis, 
fizeràm dà suà vidà o cuidàr dos compà-
nheiros. 

Numà e pocà de populismos em que e  
muito fà cil àcusàr os polí ticos de nàdà 
fàzerem, estàs iniciàtivàs legislàtivàs 
servem pàrà nos lembràr que, muitàs 
vezes, às soluço es pàrà os problemàs do 
dià à dià so  podem ser encontràdàs àtrà-
ve s de leis que obriguem à, ou protejàm, 
essàs soluço es.  

É  necessà rio perceber que às leis sà o 
feitàs por polí ticos, polí ticos eleitos por 
pessoàs, e nà o por opinàdores de càfe  
que criticàm e àpontàm o dedo, màs nà o 
sà o càpàzes de levàntàr esse dedo pàrà 
àrrànjàr soluço es.   

Os estàtutos do combàtente e do cuidà-
dor informàl nàscem dà vontàde polí ticà 
de resolver necessidàdes do dià-à-dià dàs 
pessoàs. Muitàs vezes estàs leis sà o àpe-
nàs cosme ticà màs, em vez de estàrem 
sentàdos em frente à um ecrà  de compu-
tàdor à vociferàr imprope rios contrà os 
polí ticos que às fizeràm, os interessàdos, 
representàdos por àssociàço es como à 
APOIAR e à Cuidàdores, mexeràm-se, 
insistiràm, despertàràm conscie nciàs e à 
obrigàràm os polí ticos à servir quem 
devem servir. Ésse e  o mote pàrà 2020. 
NÃO DESISTIR. 

 

(*) Responsável editorial do APOIAR 

Draco: O primeiro legislador ateniense 
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Conselho de Ministros aprova  
o Estatuto do Combatente 

Foi àprovàdo, em Conselho de Ministros, 
o novo Éstàtuto de Antigo Combàten-
te.  Com està medidà concretizà-se «o 
reconhecimento do Éstàdo àos militàres 
que combàteràm ào serviço de Portugàl, 
fornecendo o enquàdràmento jurí dico 
que lhes e  àplicà vel e reunindo, numà so  
peçà legislàtivà, o conjunto de direitos e 
benefí cios consàgràdos pelà lei». 
O diplomà estàbelece tàmbe m «os direi-
tos dos deficientes militàres» e 
«incorporà os instrumentos de àpoio 
econo mico e sociàl desenvolvidos pelo 
Ministe rio dà Defesà Nàcionàl, com resul-
tàdos comprovàdos».   
«Sà o tàmbe m criàdos instrumentos des-
tinàdos à àpoiàr o envelhecimento digno 
e àcompànhàdo dàqueles que serviràm o 
Pàí s em teàtros de guerrà». 
A propostà de lei preve  àindà um plàno 
de àpoio àos àntigos combàtentes em 
situàçà o de sem-àbrigo e define o dià 9 
de àbril – dàtà em que se comemoràm os 
feitos histo ricos dos Antigos Combàten-
tes nà Bàtàlhà de Là Lys - como o Dià 

Nàcionàl do Combàtente. 
Nà confere ncià de imprensà àpo s à reu-
nià o, à Secretà rià de Éstàdo de Recursos 
Humànos e Antigos Combàtentes, Càtàri-
nà Sàrmento e Càstro, àfirmou que «este 
e  um momento importànte no quàl pre-
tendemos reconhecer e dignificàr» o con-
tributo dos àntigos combàtentes. 
«Nà o e  àpenàs o reconhecimento por 
àquilo que prestàràm, e  tàmbe m o reco-
nhecimento dà suà situàçà o de envelheci-
mento», àcrescentou. 
Durànte à suà intervençà o, Càtàrinà Sàr-
mento e Càstro referiu àindà o 
«reconhecimento simultà neo àos defici-
entes militàres», àos quàis sà o àlàrgàdàs 
e concedidàs «novàs gàràntiàs». 
Novidàdes do Éstàtuto 
Éntre às novidàdes do novo estàtuto, à 
Secretà rià de Éstàdo destàcou: o reforço 
«do complemento especiàl de pensà o que 
e  àtribuí do àos ex-combàtentes e, em 
especiàl, àqueles que sà o màis desfàvore-
cidos»; o «direito à  utilizàçà o dos museus 
de formà gràtuità»; e, finàlmente, à crià-

LEGISLAÇÃO // Após ter sido retirada a votação na última legislatura, 
o Estatuto do Combatente Regressa através do Conselho de Ministros 
e entra o orçamento de estado para 2020. A votação  do OE realiza-
se a 10 de Janeiro com votação final em Fevereiro. Aqui fica o comu-
nicado do Conselho de Ministros relativamente ao Estatuto do Com-
batente. // Por: Conselho de Ministros 

çà o «de um càrtà o de àntigo combàten-
te», pàrà àle m dàs «reconhecidàs medi-
dàs de simplificàçà o àdministràtivà». 
Càtàrinà Sàrmento e Càstro referiu tàm-
be m que este nà o serà  «màis um càrtà o». 
O que se pretende e  «desburocràtizàr à 
relàçà o com os serviços pu blicos, de mà-
neirà à que se fàcilite à vidà, sobretudo à s 
«pessoàs que està o numà fàse màis fràgi-
lizàdà». 
O novo estàtuto àpresentà àindà, segun-
do à Secretà rià de Éstàdo, «o Bàlcà o Ú ni-
co dà Defesà como um dos pontos de 
àpoio à este universo de pessoàs que 
està o fràgilizàdàs» e que precisàm de 
sàber màis sobre «os àpoios à que te m 
direito». 
Os militàres portugueses que està o hoje 
envolvidos ou estiveràm em misso es de 
pàz forà do territo rio nàcionàl tàmbe m 
poderà o ser àbràngidos por està propos-
tà de Lei. 
(Comunicàdo retiràdo do site oficiàl do 
Governo) 

Proposta de Lei  

nº 3/XIV 

(Estatuto do Combatente) 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

O reconhecimento e a solidariedade para 
com os aos antigos combatentes pelo 
serviço prestado à pátria nas campanhas 
militares entre 1961-1975, e outras mis-
sões que se seguiram, é um dever do 
Estado português. O estatuto do antigo 
combatente representa a expressão des-
se dever, que é da mais elementar justi-
ça, perante os militares que combateram 
com coragem, lealdade, abnegação e 

sacrifício, em vários teatros operacionais. 

Há muito reclamado pelos antigos com-
batentes, o estatuto é tão mais inclusivo 
quanto integra todos aqueles que padece-
ram e padecem de inúmeras marcas per-
manentes desse período crítico, incluindo 
os recrutados locais que permaneceram 
nas ex-colónias após a Guerra, sem terem 
os respetivos apoios devidamente acaute-

lados. É, igualmente, justo homenagear 
as famílias e as pessoas mais próximas 
destes combatentes, que, por força da 
guerra, viram a sua perspetiva de vida 
alterada e, muitas vezes, profundamente 
desestruturada. Neste reconhecimento 
está expressa a gratidão do povo portu-
guês. Já num período mais recente, nas 
últimas décadas, muitos milhares de mili-
tares portugueses têm integrado as for-
ças nacionais destacadas nas missões da 
Organização das Nações Unidas (ONU), 
da Aliança Atlântica (OTAN) e da União 
Europeia, assegurando o cumprimento 
das obrigações internacionais de Portugal 
no âmbito de missões de caráter militar 
com objetivos humanitários, ou de esta-
belecimento e manutenção da paz, algu-
mas das quais com elevados níveis de 
perigosidade, designadamente, em paí-
ses ou territórios em situação de guerra, 
conflito armado interno ou insegurança 
generalizada. É, também assim, de inteira 
justiça que o contributo destes militares 

seja reconhecido pelo Estado português. 

Para além de materializar o reconheci-
mento do Estado português aos militares 
que combateram ao serviço de Portugal, 
o estatuto do antigo combatente fornece 
o enquadramento jurídico que lhes é apli-
cável, bem como incorpora instrumentos 
existentes de apoio económico e social e 
estabelece, claramente, o caráter intermi-
nisterial dos apoios públicos devidos aos 

antigos combatentes. 

É criado o cartão do antigo combatente, 
um documento pessoal e vitalício que se 
constitui como elemento facilitador entre 
o Estado e o antigo combatente. Para 
além do seu caráter simbólico, o cartão 
constitui um instrumento de simplificação 
do acesso aos direitos sociais e económi-
cos consagrados na legislação portugue-

sa. 

O dia 11 de novembro é definido como o 
dia do antigo combatente. Marcando a 
data do Armistício que pôs fim à Primeira 

De seguida publicamos na integra a proposta de Lei do Conselho de Ministros de Dezembro de 2019 que aprova e introduz 

algumas novidades e alterações ao estatuto do combatente que foi adiada em Abril do ano passado. A negrito colocamos os 

principais destaques desta lei, seja aquilo de mais importante introduz ou aquilo que de mais importante não altera.  

// ESPECIAL ESTATUTO DO COMBATENTE 
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Guerra Mundial, esta data é utilizada por 
muitos dos nossos aliados para homena-
gear os antigos combatentes, na medida 
em que evoca o fim de um conflito global 
e celebra a Paz. E ninguém melhor do que 
os antigos combatentes para perceber a 
importância do fim de uma guerra. A cele-
bração do dia do antigo combatente nes-
ta data tão simbólica confere-lhe, assim, 
maior visibilidade e dignidade institucio-

nal. 

O estatuto do antigo combatente reúne 
numa só peça legislativa o conjunto de 
direitos e benefícios consagrados pela lei 
aos ex-militares ao longo do tempo, inclu-
indo os direitos dos deficientes militares. 
Embora não preveja a consagração de 
novos direitos, o estatuto tem a vantagem 
de clarificar e, assim, promover o conheci-
mento aos cidadãos do regime jurídico 
aplicável aos antigos combatentes e defi-
cientes militares. Para além disso, a pre-
sente lei pretende ser um ato jurídico 
evolutivo, permitindo acomodar novos 
direitos sociais e económicos que ve-

nham a ser legalmente consagrados. 

O estatuto do antigo combatente consa-
gra em lei instrumentos já existentes de-
senvolvidos pelo Ministério da Defesa 
Nacional, com resultados comprovados, e 

cria novos instrumentos destinados a 
apoiar o envelhecimento digno e acompa-
nhado daqueles que serviram o país em 
teatros de guerra, considerando as neces-

sidades que enfrentam atualmente.  

Consciente de que muitos dos antigos 
combatentes padecem de dificuldades 
físicas e mentais, e de carências sociais e 
económicas, o Ministério da Defesa Naci-
onal disponibiliza aos antigos combaten-
tes, através do balcão único da defesa, 
um ponto de apoio e de reencaminha-
mento para os diversos serviços públicos, 

consoante as suas necessidades.  

Através do Centro de Recursos de Stress 
em Contexto Militar e da Rede Nacional 
de Apoio, o Ministério da Defesa Nacional 
assegura a produção de conhecimento 
sobre as patologias provocadas pelo 
stress pós-traumático de guerra, bem 
como a prestação de serviços de apoio 
médico, psicológico e social, não apenas 
aos antigos combatentes que sofrem des-
tas patologias, mas também às suas fa-

mílias. 

É criado um plano de apoio aos antigos 
combatentes em situação de sem-abrigo, 
que permitirá sinalizar as situações exis-
tentes desta natureza no sentido de pro-

mover a possibilidade de uma habitação 

digna para todos. 

Os combatentes que se tornaram defici-
entes nas campanhas de 1961-1975 e, 
posteriormente, em missões internacio-
nais de apoio à paz são a face mais visí-
vel da guerra. Se, no passado, a preocu-
pação foi sobretudo apoiar a sua reabilita-
ção física e psíquica e a reinserção na 
sociedade, sobretudo através do empre-
go, o Estado tem agora o dever de apoiar 
o envelhecimento digno destes antigos 
combatentes, bem como apoiar as suas 
famílias. Com este objetivo, o Estatuto 
consagra em lei o Plano de Ação para 
Apoio aos Deficientes Militares, criado em 
2015 para promover a saúde, a qualida-
de de vida, a autonomia e o envelheci-
mento bem-sucedido dos deficientes mili-
tares, e cujo trabalho se pretende venha 

a ser aprofundado e alargado. 

É criada a unidade técnica para os anti-
gos combatentes que tem como missão 
coordenar a implementação da presente 
lei. A unidade, que funciona na dependên-
cia direta do membro do Governo respon-
sável pela área da defesa nacional, visa 
também comprometer os ministérios rele-
vantes nesta matéria transversal, e garan-
tir um reporte direto e regular das ações 
de implementação desenvolvidas ao nível 
técnico e dos principais obstáculos en-

contrados.  

Foram ouvidas a Liga dos Combatentes, a 
Associação dos Deficientes das Forças 
Armadas, a Associação de Apoio aos Ex-
Combatentes Vítimas do Stress de Guer-
ra, a Federação Portuguesa das Associa-
ções de Combatentes, a Associação Por-
tuguesa dos Veteranos de Guerra, a Asso-
ciação de Comandos, a Associação dos 
Combatentes Vilacondenses, a Associa-
ção de Fuzileiros, a Associação do Movi-
mento Cívico dos Antigos Combatentes, a 
Associação Nacional de Sargentos e a 

União Portuguesa de Pára-quedistas. 

Foi promovida a audição da Associação 
dos Combatentes do Ultramar Português 
e da Associação Nacional dos Combaten-

tes do Ultramar. 

Paralelamente à criação do Estatuto do 
Antigo Combatente, dá-se resposta a rei-
vindicações das associações de antigos 
combatentes, através do aumento do 
valor do complemento especial de pensão 
para os beneficiários da pensão social de 
velhice da Segurança Social, do regime 
especial das atividades agrícolas e do 
transitório rural, e da Associação de Defi-
cientes das Forças Armadas, introduzindo
-se uma alteração ao Decreto-Lei n.º 
503/99, de 20 de novembro, no sentido 
de afastar a aplicação deste diploma aos 
militares que contraíram doenças e le-
sões no cumprimento do serviço militar, 
quando os factos que dão origem à pen-
são de reforma ou de invalidez tenham 
ocorrido antes da sua entrada em vigor, 
aplicando-se nesses casos as disposições 
do Estatuto da Aposentação, pondo-se, 
assim, termo a uma reivindicação há mui-

to reclamada e confirmada pela jurispru-
dência do Supremo Tribunal Administrati-

vo. 

O Governo procederá, ainda, à revisão do 
processo por agravamento de lesões e 
deficiências dos deficientes militares, nos 

diplomas próprios. 

Assim: 

Nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 
197.º da Constituição, o Governo apre-
senta à Assembleia da República a se-

guinte proposta de lei: 

Artigo 1.º 

Objeto 

A presente lei tem por objeto: A aprova-

ção do estatuto do antigo combatente; 

A sistematização dos direitos de natureza 
social e económica especificamente reco-

nhecidos aos antigos combatentes; 

A criação da unidade técnica para os 

antigos combatentes. 

A presente lei procede ainda: 

À sétima alteração ao Decreto-Lei n.º 
503/99, de 20 de novembro, que aprova 
o regime jurídico dos acidentes em servi-
ço e das doenças profissionais no âmbito 
da Administração Pública, alterado pelas 
Leis n.os 59/2008, de 11 de setembro, 
64‑A/2008, de 31 de dezembro, 
11/2014, de 6 de março, e 82-B/2014, 
de 31 de dezembro, e Decretos-Leis n.os 
33/2018, de 15 de maio, e 84/2019, de 

28 de junho; 

À primeira alteração à Lei n.º 9/2002, de 
11 de fevereiro, que aprova o regime jurí-
dico dos períodos de prestação de serviço 
militar de ex-combatentes, para efeitos de 

aposentação e reforma; 

À primeira alteração à Lei n.º 3/2009, de 
13 de janeiro, que regula os efeitos jurídi-
cos dos períodos de prestação de serviço 
militar de antigos combatentes para efei-
tos de atribuição dos benefícios previstos 
nas Leis n.os 9/2002, de 11 de fevereiro, 

e 21/2004, de 5 de junho. 

Artigo 2.º 

Estatuto do antigo combatente 

É aprovado o estatuto do antigo comba-
tente que se publica no anexo I à presen-

te lei, da qual faz parte integrante. 

Artigo 3.º 

Direitos dos antigos combatentes 

Os direitos de natureza social e económi-
ca especificamente reconhecidos aos 
antigos combatentes são os constantes 
do anexo II à presente lei, sem prejuízo de 
quaisquer outros que lhes sejam reconhe-

cidos. 

Artigo 4.º 

Unidade técnica para  

os antigos combatentes 

É criada a unidade técnica para os anti-
gos combatentes que tem como missão 
coordenar, a nível interministerial, a im-
plementação do estatuto do antigo com-
batente e garantir um reporte direto e 
regular das ações de implementação de-
senvolvidas ao nível técnico e dos princi-
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pais obstáculos encontrados. 

Artigo 5.º 

Alteração ao Decreto-Lei n.º 503/99, de 

20 de novembro 

O artigo 55.º do Decreto-Lei n.º 503/99, 
de 20 de novembro, na sua redação atu-

al, passa a ter seguinte redação: 

«Artigo 55.º 

[…] 

[…]. 

[…]. 

O disposto no n.º 1 não se aplica aos 
militares das Forças Armadas que contraí-
ram doenças no cumprimento do serviço 
militar, quando os factos que dão origem 
à pensão de reforma ou de invalidez te-
nham ocorrido antes da entrada em vigor 
do presente diploma, aplicando-se nesse 
caso as disposições do Estatuto da Apo-
sentação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
498/72, de 9 de dezembro, na sua reda-

ção atual. 

[Anterior n.º 3]. 

[Anterior n.º 4]..» 

Artigo 6.º 

Alteração à Lei n.º 9/2002,  

de 11 de fevereiro 

O artigo 6.º da Lei n.º 9/2002, de 11 de 

fevereiro, passa a ter a seguinte redação: 

«Artigo 6.º 

[…] 

Aos beneficiários do regime de solidarie-
dade do sistema de segurança social é 
atribuído um complemento especial de 
pensão de 7% ao valor da respetiva pen-
são por cada ano de prestação de serviço 
militar ou duodécimo daquele comple-
mento por cada mês de serviço, nos ter-

mos do artigo 2.º». 

Artigo 7.º 

Alteração à Lei n.º 3/2009, de 13 de 

janeiro 

O artigo 5.º da Lei n.º 3/2009, de 13 de 

janeiro, passa a ter a seguinte redação: 

«Artigo 5.º 

[…] 

O complemento especial de pensão pre-
visto no artigo 6.º da Lei n.º 9/2002, de 
11 de fevereiro, atribuído aos pensionis-

tas dos regimes do subsistema de solida-
riedade é uma prestação pecuniária cujo 
montante corresponde a 7% do valor da 
pensão social por cada ano de prestação 
de serviço militar ou o duodécimo daque-

le valor por cada mês de serviço. 

[…].» 

Artigo 8.º 

Entrada em vigor 

Sem prejuízo do disposto no número se-
guinte, a presente lei entra em vigor no 
primeiro dia do mês seguinte ao da sua 

publicação. 

Os artigos 6.º e 7.º da presente Lei en-

tram em vigor a 1 de janeiro de 2021. 

Visto e aprovado em Conselho de Minis-

tros de 5 de dezembro de 2019 

 

O Primeiro-Ministro 

O Ministro da Defesa Nacional 

O Secretário de Estado dos Assuntos 

Parlamentares 

 

ANEXO I 

(a que se refere o artigo 2.º)  

Artigo 1.º 

Objeto 

O Estatuto do Antigo Combatente, dora-
vante designado por estatuto, estabelece 
o enquadramento jurídico que é aplicável 
aos militares que combateram ao serviço 

de Portugal.  

Artigo 2.º 

Âmbito de aplicação 

São considerados antigos combatentes 

para efeitos do presente estatuto: 

Os ex-militares mobilizados, entre 1961 e 
1975, para os territórios de Angola, Guiné

-Bissau e Moçambique; 

Os ex-militares que se encontrassem em 
Goa, Damão, Diu, bem como em Dadra e 
Nagar-Aveli, aquando da integração des-

tes territórios na União Indiana; 

Os ex-militares que se encontrassem no 
território de Timor-Leste entre o dia 25 de 
abril de 1974 e a saída das Forças Arma-

das portuguesas desse território; 

Os ex-militares oriundos do recrutamento 
local que se encontrem abrangidos pelo 

disposto nas alíneas anteriores; 

Os militares dos quadros permanentes 

abrangidos por qualquer uma das situa-

ções previstas nas alíneas a) a c). 

São ainda considerados antigos comba-
tentes os militares e ex-militares que te-
nham participado em missões humanitá-
rias de apoio à paz ou à manutenção da 
ordem pública em teatros de operação 
classificados nos termos da Portaria n.º 

87/99, de 30 de dezembro de 1998.  

 

O estatuto do antigo combatente apenas 
se aplica aos deficientes das Forças Ar-
madas que estejam incluídos no âmbito 

dos números anteriores. 

 O estatuto do antigo combatente não 
prejudica a natureza e as necessidades 
específicas dos deficientes das Forças 
Armadas, nem exclui a possibilidade de 
adotarem um estatuto próprio, tendo em 
conta o regime legal específico que lhes é 

aplicável. 

Artigo 3.º 

Dia do antigo combatente 

Como forma de reconhecimento aos anti-
gos combatentes identificados nos ter-
mos do artigo anterior pelos serviços pres-
tados à Nação, é estabelecido o dia do 
antigo combatente, para que sejam re-
lembrados, homenageados e agraciados 
pelo esforço prestado no cumprimento do 

serviço militar. 

O dia do antigo combatente é celebrado 
anualmente no dia 9 de abril, data em 
que se comemoram os feitos históricos 

dos antigos combatentes por Portugal. 

Não obstante o expresso no número ante-
rior, o Estado, através do Ministério da 
Defesa Nacional, pode evocar a memória 
e feitos dos antigos combatentes no Dia 
de Portugal, de Camões e das Comunida-
des e no dia 11 de novembro, data em 
que se comemora o fim da Primeira Gran-
de Guerra, em colaboração com a Liga 
dos Combatentes e as associações de 

antigos combatentes. 

 Artigo 4.º 

Cartão de antigo combatente 

A todos os antigos combatentes que se 
enquadrem no âmbito de aplicação do 
presente estatuto é emitido um cartão de 
antigo combatente, que simplifica o rela-
cionamento entre o antigo combatente e 

a Administração Pública. 

A Direção-Geral de Recursos da Defesa 
Nacional (DGRDN) é a entidade compe-
tente para a emissão do cartão de antigo 

combatente.  

O cartão de antigo combatente é pessoal 
e intransmissível e não substitui o cartão 
de cidadão nem o bilhete de identidade 

militar. 

O cartão de antigo combatente é vitalício. 

O modelo de cartão de antigo combaten-
te é aprovado por portaria do membro de 
Governo responsável pela área da defesa 

nacional. 

 Artigo 5.º 

Balcão único da defesa 

A DGRDN, através do balcão único da 
defesa, disponibiliza toda a informação 
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relevante de apoio aos antigos combaten-
tes, além de permitir a apresentação de 
pedidos de informação específica ou de 
exposições sobre os direitos e benefícios 

a que tenham direito. 

O balcão único da defesa é disponibiliza-
do em sítio na Internet, através de atendi-
mento presencial ou atendimento telefó-

nico. 

Artigo 6.º 

Unidade técnica para os antigos comba-

tentes 

A unidade técnica para os antigos comba-
tentes tem competência para coordenar e 
monitorizar, a nível interministerial, a im-

plementação do presente estatuto. 

A unidade técnica para os antigos comba-
tentes funciona junto do membro do Go-
verno responsável pela área da defesa 

nacional. 

A unidade técnica apresenta à tutela 
relatórios semestrais de monitorização e 
implementação do estatuto e, designada-
mente, recomendações suscetíveis de se 
revelarem úteis ao cabal desenvolvimento 
das medidas de apoio económico-social e 

à saúde dos antigos combatentes. 

A composição da unidade técnica para os 
antigos combatentes é fixada por despa-
cho do membro do Governo responsável 
pela área da defesa nacional e do mem-
bro do Governo com competência em 

razão da matéria. 

O exercício de funções por parte dos 
membros da unidade técnica para os 

antigos combatentes não é remunerado. 

Artigo 7.º 

Rede nacional de apoio 

É garantida aos antigos combatentes, 
através da rede nacional de apoio, a infor-
mação, identificação e encaminhamento 
dos casos de patologias resultantes da 
exposição a fatores traumáticos de stress 
durante o serviço militar e a necessária 
prestação de serviços de apoio médico, 

psicológico e social. 

Nos casos devidamente sinalizados pelas 
estruturas da rede nacional de apoio, 
este apoio é prestado, também, aos fami-
liares, bem como aos cônjuges e unidos 
de facto sobrevivos dos antigos comba-
tentes que padeçam de patologias relaci-
onadas com o stress pós-traumático de 

guerra sofrido pelo antigo combatente. 

Os serviços previstos nos números anteri-
ores são prestados pelas instituições e 
serviços que compõem a rede nacional de 
apoio e pelas organizações não-
governamentais protocoladas e financia-
das pelo Ministério da Defesa Nacional, 
bem como outras entidades com quem 

sejam celebrados protocolos. 

As entidades protocoladas prestam todos 
os contributos às investigações e traba-
lhos realizados pelo Centro de Recursos 
de Stress em Contexto Militar (CRSCM), 
colaborando através da prestação de 
informação, sempre que lhes seja solicita-
da, assegurando a confidencialidade dos 

dados facultados. 

 

Artigo 8.º 

Centro de Recursos de Stress em Contex-

to Militar 

O CRSCM tem como missão de recolher, 
organizar, produzir e divulgar conheci-
mento disperso sobre a temática do 
stress pós-traumático de guerra em con-

texto militar. 

O CRSCM tem os seguintes objetivos: 

Recolha, análise e disponibilização de 
informação e conhecimento já produzido 
e relacionado com o impacto de fatores 
de stress sofridos durante o serviço mili-
tar, nomeadamente, a perturbação stress 

pós-traumático de guerra; 

Desenvolvimento de estudos e pesquisas 
sobre temáticas relacionadas com o im-
pacto de fatores de stress sofridos na 
saúde e bem-estar psicossocial dos mili-

tares e dos seus familiares; 

Elaboração de recomendações e propos-
tas de desenho de medidas de política de 
apoio aos antigos combatentes e vítimas 
de stress pós-traumático de guerra e ou 
perturbação crónica resultante da exposi-

ção a stress em contexto militar. 

Os objetivos descritos no número anterior 
serão operacionalizados através de proto-
colos celebrados ou a celebrar com as 

instituições de ensino superior.  

Artigo 9.º 

Plano de ação para apoio aos deficientes 

militares 

O plano de ação para apoio aos deficien-
tes militares (PADM) constitui uma plata-
forma de mediação entre os deficientes 
militares e as estruturas de apoio, promo-
ve a mobilização articulada dos recursos 
existentes no âmbito militar e da comuni-
dade, por forma a apoiar a saúde, a quali-
dade de vida, a autonomia e o envelheci-
mento bem-sucedido dos deficientes mili-
tares, prevenindo a sua dependência, 
precariedade, isolamento e exclusão soci-

al. 

Os objetivos descritos no número anterior 
abrangem, igualmente, os cuidadores dos 
deficientes militares em situação de auto-

nomia limitada ou de dependência. 

Artigo 10.º 

Plano de apoio aos antigos combatentes 

em situação de sem-abrigo 

É criado o plano de apoio aos antigos 
combatentes em situação de sem-abrigo 
que promove, em articulação com o 
PADM, a Liga dos Combatentes e a estra-
tégia nacional para a integração das pes-

soas em situação de sem-abrigo, o reen-
caminhamento das situações devidamen-
te assinaladas para as estruturas oficiais 
existentes de apoio, designadamente, a 
Segurança Social e a União das Misericór-

dias Portuguesas. 

Os objetivos descritos no número anterior 
são operacionalizados pela DGRDN ou 
através de protocolos celebrados ou a 
celebrar entre o Ministério da Defesa 
Nacional e a Liga dos Combatentes e ou 

as associações de antigos combatentes.    

Artigo 11.º 

Gratuitidade dos transportes públicos das 
áreas metropolitanas e comunidades 

intermunicipais 

Durante o ano de entrada em vigor da 
presente lei, o Governo, em articulação 
com as autoridades de transportes de 
cada área metropolitana e comunidade 
intermunicipal, adota as medidas neces-
sárias a assegurar a gratuitidade do pas-
se intermodal para todos os antigos com-
batentes detentores do cartão referido no 

artigo 4.º do estatuto. 

Artigo 12.º 

Gratuitidade da entrada nos museus e 

monumentos nacionais 

Durante o ano de entrada em vigor da 
presente lei, o Governo adota as medidas 
necessárias a assegurar a gratuitidade da 
entrada nos museus e monumentos naci-
onais para todos os antigos combatentes 
detentores do cartão referido no artigo 4.º 

do estatuto. 

Artigo 13.º 

Protocolos e parecerias 

O Ministério da Defesa Nacional pode 
celebrar protocolos e parcerias com ou-
tras entidades, públicas ou privadas, que 
proponham conceder benefícios na aqui-
sição e utilização de bens e serviços aos 

antigos combatentes. 

Os protocolos e parcerias vigentes são 
divulgados na página da internet do Mi-

nistério da Defesa Nacional. 

Iniciativa parlamentar disponível em: https://
www.parlamento.pt/

ActividadeParlamentar/Paginas/
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ATENÇÃO 
O Estatuto do Combatente ainda 

NÃO ENTROU EM VIGOR. 
O Estatuto foi retirado antes do fim da 
anterior legislatura e recuperado pela 
aprovação em Conselho de Ministros em 
Dezembro último. Está previsto na Propos-
ta de Lei do Orçamento de Estado e de-
pendente da aprovação do mesmo pela 
Assembleia da República que a votará em 
Janeiro e Fevereiro.  A proposta de Lei 
padece de aprovação pelo parlamento e 
posterior regulamentação por portaria. É 
apenas uma proposta de lei pelo que 
nenhum dos benefícios previstos está 

disponível ainda.  

Muitos partidos entregaram propostas de 
alteração que deverão ser negociadas na 
especialidade. A APOIAR informará assim 

que a lei final estiver em vigor. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44296
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44296
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44296
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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, para o e-mail apoiar.secretaria@gmail.com, ou por cor-

reio para a sede. 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.  
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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 2019 e 2020 

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 
 

76ª ASSEMBLEIA GERAL  
ORDINÁRIA  

Sábado, 21 de Março 2020, Às 14:00 

Relatório de Actividades e Contas do Exercício de 2019 
 

Nos termos do Artigo 29º, n.º 2, àlí neà b), dos Éstàtutos dà APOIAR – As-
sociàçà o de Apoio àos Éx-combàtentes Ví timàs do Stress de Guerrà, con-
vocàm-se todos os Associàdos pàrà à Assembleià Geràl Ordinà rià à reàli-
zàr no dià 21 de Màrço de 2020, sà bàdo, à s 14H00 horàs, nà sede dà Asso-
ciàçà o, com à seguinte Ordem de Tràbàlhos:  

Discussão e Votação do Relatório de Actividades e Contas do Exercí-
cio de 2019, bem como do Parecer do Conselho Fiscal;  

Assuntos e informações diversas de interesse para a Associação.  

(Notà: Nos termos do Art.º 31, n.º 1, dos Éstàtutos dà APOIAR, à Assembleià Geràl reunirà  
à  horà màrcàdà nà Convocàto rià se estiverem presentes ou representàdos màis de metàde 
dos àssociàdos com direito à voto, ou meià horà màis tàrde com quàlquer nu mero de pre-
sentes.  Notà: Antes do perí odo dà ordem do dià serà  lidà e postà à votàçà o à Actà dà As-
sembleià Geràl reàlizàdà ànteriormente.) 

 

Lisboa, 21 de Janeiro de 2020 

O Presidente da Mesa de Assembleia Geral 

Álvaro Manuel Martins Santinho Coelho 
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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/ 

// REVISTA DE IMPRENSA 

Os pàrtidos concordàràm nestà quintà-
feirà, no Pàrlàmento, no àpoio à um Éstà-
tuto do Antigo Combàtente, comprome-
tendo-se à tentàr um àcordo àlàrgàdo nà 
Comissà o de Defesà Nàcionàl. Pàrà isso, 
fizeràm bàixàr à  comissà o, sem que fos-
sem votàdos nà generàlidàde, os projec-
tos àpresentàdos pelo CDS, PAN e PCP. A 
estes diplomàs irà  juntàr-se à propostà 
de lei do Governo sobre o mesmo àssun-
to que deu entràdà nà quàrtà-feirà nà 
Assembleià dà Repu blicà. 

Éstà discussà o so  àcontecerà , pore m, 
depois do processo de àpreciàçà o e votà-
çà o do Orçàmento do Éstàdo de 2020, 
que terminà em Fevereiro. Os tre s pàrti-

dos àpresentàràm propostàs de estàtuto 
que preve em benefí cios pàrà os àntigos 
combàtentes, nomeàdàmente quànto ào 
complemento de pensà o, àle m de outràs 
medidàs como à criàçà o de càrtà o especi-
àl. 

(…) 

Excerto das notícia publicada em: https://
www.publico.pt/2019/12/12/politica/noticia/
partidos-prometem-trabalhar-consenso-

estatuto-antigo-combatente-1897179  

Partidos prometem trabalhar 
em consenso para Estatuto  
do Antigo Combatente 

MILITARES // Projectos do CDS, PAN e PCP baixaram à 
Comissão de Defesa Nacional sem votação // Por: Público 

Saúde mental será  
"claramente uma prioridade" 

ORÇAMENTO DE ESTADO // A ministra da Saúde garantiu hoje que a 
saúde mental vai ser "claramente uma prioridade" da atual legislatura, 
que será refletida na proposta do Orçamento do Estado para o próxi-
mo ano.  // Por: Lusa 

"A sàu de mentàl vài ser clàràmente umà 
prioridàde destà legislàturà e às reco-
mendàço es do Conselho Nàcionàl de 
Sàu de està o muito em linhà com às preo-
cupàço es dà nossà àçà o governàtivà e 
com o que và o ser às nossàs prioridàdes, 
desde logo à questà o dàs equipàs comu-
nità riàs de sàu de mentàl", àfirmou à mi-
nistrà àos jornàlistàs no finàl dà sessà o 
de àpresentàçà o do documento, que de-
correu em Lisboà. 

Màrtà Temido àdiàntou àindà que o Go-
verno quer gàràntir que todos os hospi-
tàis de àgudos te m internàmento de psi-
quiàtrià e sàu de mentàl, indicàndo que 
hà  quàtro unidàdes que àindà nà o dispo -
em dessà vàle ncià. (…) 

A fàltà de recursos humànos nà à reà 

dà sàu de mentàl e  tàmbe m àpontàdà 
no relàto rio, que àdmite contudo um 
àumento de profissionàis nos u ltimos 
quàtro ànos. 

 

Excerto das notícia da Agência Lusa replicada 
em vários jornais nacionais 
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Portugal  reedita a viagem de circum-
navegação de Fernão de Magalhães  
pelo seu 500º aniversário 
VOLTA AO MUNDO // O Navio Escola Sagres vai dar a volta ao globo para assinalar 
os quinhentos anos do feito do navegador português. Será uma viagem de um  ano 
passando pêlos principais pontos por onde Magalhães  passou há meio milénio.  
// Por: Redacção 

Úm dos màiores feitos reàlizàdos por um 
portugue s tàlvez tenhà sido à viàgem de 
circum-nàvegàçà o ào plànetà Terrà. Úmà 
àventurà pàrà provàr de umà vez por 
todàs que à Terrà e  redondà.  

Apesàr do finànciàmento dà viàgem ter 
sido feito pelà coroà espànholà, foi Màgà-
lhà es que zàrpou rumo ào desconhecido 
em 20 de Setembro de 1519, juntàmente 
com o cosmo gràfo portugue s Rui Fàleiro  

O nàvegàdor portugue s nà o àcàbàrià à 
viàgem, tendo sido morto por nàtivos nàs 
Filipinàs em 1521. A viàgem so  terminà-
rià tre s ànos depois do seu iní cio, com-
pletàdà pelo càpità o Juàn Sebà stiàn Él-
càno. 

A Màrinhà portuguesà decidiu àssinà-
làr o feito ào longo dos ànos de 2019 e 
2020 com và rios eventos, destàcàndo-
se à viàgem de um àno do Nàvio Éscolà 
Sàgres à  voltà do mundo. 

Segundo o Ministro dà Defesà Nàcio-
nàl, que lànçou à viàgem em Dezembro 
u ltimo, o Sàgres, que “vài estàr em 23 
portos, 20 pàí ses e nàvegàr 41 mil mi-
lhàs, mànte m à nobre tràdiçà o destà 

embàixàdà portuguesà itinerànte. Vài 
mostràr Portugàl ào mundo”. 

O Ministro do Màr, Ricàrdo Serrà o Sàn-
tos, que se juntou à Gomes Cràvinho nes-
te lànçàmento dàs comemoràço es, lem-

brou que o progràmà do V Centenà rio dà 
Circum-Nàvegàçà o serà  àssinàlàdo por 
và riàs instituiço es governàmentàis e 
privàdàs, dà à reà dà cie ncià, economià, 
educàçà o e culturà. 

«Éxiste um vàsto progràmà de eventos 
de 2019 à 2022. A viàgem do nàvio e  
umà oportunidàde pàrà reàlizàr àço es 
concretàs de promoçà o e divulgàçà o, ou 
investigàçà o cientí ficà. É  tàmbe m umà 
oportunidàde pàrà umà àfirmàçà o exter-
nà de Portugàl», disse Ricàrdo Serrà o 
Sàntos. 

Segundo o progràmà dà Màrinhà, “o nà-
vio-escolà Sàgres vài tàmbe m pàrtici-
pàr nàs comemoràço es dà Descobertà 
do Éstreito de Màgàlhà es, em Puntà 
Arenàs (Chile), efetuàr umà nàvegàçà o 
conjuntà com o nàvio Juàn Sebàstiàn 
Élcàno e ser à càsà de Portugàl em To -
quio nos Jogos Olí mpicos de 2020”.  

A àcompànhàr à viàgem estàrà  o nàvio 
dà àrmàdà espànholà Juàn Sebàstiàn 
Élcàno, o nome do nàvegàdor que ter-
minou à àventurà de Màgàlhà es.  

O NAVIO-ÉSCOLA  

SAGRÉS VAI MOSTRAR 

PORTÚGAL AO MÚNDO 

Gráfico pela WikiCommons 



www.apoiar-stressdeguerra.com  

facebook.com/stressdeguerraapoiar 

Jardim Botânico  
da Casa da Cerca -
Almada 

Este Jardim é 

uma iniciativa 

pioneira na 

especificidade 

da articulação 

destas duas 

vertentes – 

científica e artística – concretizado num 

projecto inspirado no modelo de jardim 

tradicional português de quinta de recreio 

que a própria Casa da Cerca foi outrora. 

Para além da Estufa, do Herbário e do anfi-

teatro ao ar livre, o Jardim organiza-se em 

torno de seis zonas estruturantes – Mata, 

Pomar das Gomas, Jardim dos Óleos, Jar-

dim das Telas, Jardim dos Pigmentos e 

Jardim dos Pintores – onde se encontram 

espécie botânicas cujos componentes ve-

getais originam materiais que dão corpo e 

forma à realização artística. 

Morada: Rua da Cerca, 2800-050 Almada  

Horário de funcionamento:  

Terça a domingo - 10h às 18h 

[última entrada - 17h45] 

CAMINHADAS  
EM MONSANTO 
 

 

 

 

 

 
VENHA CAMINHAR 

CONNOSCO EM 2020 
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  

XXVI Aniversário  

Associação APOIAR 
18 de Abril 2020 
Sábado, 15:00  

na sede da Associação 
 

Sessão solene 

Sessão de esclarecimento sobre  

o Estatuto do Combatente 


