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DESCONFINAMENTO  

PROGRESSIVO  

ENTRE MAIO E JUNHO 

INFORMAÇÃO DA DIRECÇÃO  
GERAL DE SAÚDE 
Agenda de Desconfinamento 
 

04 de maio 
O que abre / passa a ser possível 

 serviços públicos: balcões 
desconcentrados de atendimento ao 
público (por marcação prévia) 

 lojas com porta aberta para a rua até 
200 m2 (a partir das 10h) 

 livrarias e comércio automóvel, 
independentemente da área 

 cabeleireiros, barbeiros, manicures, 
pedicures e similares (por marcação 
prévia) 

 bibliotecas e arquivos 

 jardins zoológicos, oceanários, 
fluviários e afins 

 prática de desportos individuais ao ar 
livre (sem utilização de balneários nem 
piscinas) 

 pesca lúdica 
O que continua fechado / proibido 

 exercício profissional continua em 
regime de teletrabalho, sempre que as 
funções o permitam 

 lojas de cidadão 

 lojas com área superior a 200 m2 ou 
inseridas em centros comerciais 

 restaurantes, cafés e pastelarias 
(exceto em take away ou entregas ao 
domicílio) 

 esplanadas 

 discotecas e bares 

 termas, piscinas (cobertas e ao ar livre), 
ginásios, spas, massagens 

 escolas, jardins de infância e creches 

 equipamentos sociais na área da 
deficiência 

 ATLs 

 equipamentos culturais (museus, 
monumentos e palácios, galerias de 
arte, salas de exposições e similares) 

 cinemas, teatros, salas de espetáculos, 
auditórios 

 centros de congressos e salas de 
conferências 

 casinos e bingos 

 praças de touros 

 recintos e provas desportivas 

 eventos / ajuntamentos com mais de 10 
pessoas, exceto:  

 funerais: com a participação de 
familiares 

 

18 de maio 
O que abre / passa a ser possível 

 lojas com porta aberta para a rua até 
400 m2 ou partes de lojas até 400 m2 
(ou maiores, por decisão da autarquia) 

 restaurantes, cafés e pastelarias 
(lotação a 50%, funcionamento até às 
23h) 

 esplanadas 

 ensino secundário: 11.º/12.º anos ou 2.º 
e 3.º anos de outras ofertas formativas 
(10h-17h) 

 creches (com opção de apoio à família) 

 equipamentos sociais na área da 
deficiência 

 equipamentos culturais (museus, 
monumentos e palácios, galerias de 
arte, salas de exposições e similares) 

 
O que continua fechado / proibido 

 exercício profissional continua em 
regime de teletrabalho, sempre que as 
funções o permitam 

 lojas de cidadão 

 lojas com área superior a 400 m2 (salvo 
decisão da autarquia) ou inseridas em 
centros comerciais 

 discotecas e bares 

 termas, piscinas (cobertas e ao ar livre), 
ginásios, spas, massagens 

 ensino básico + 10.º ano de 
escolaridade 

 jardins de infância 

 ATLs 

 cinemas, teatros, salas de espetáculos, 
auditórios 

 centros de congressos e salas de 
conferências 

 casinos e bingos 

 praças de touros 

 recintos e provas desportivas 

 eventos / ajuntamentos com mais de 
10 pessoas, exceto: 

 funerais: com a participação de 
familiares 

01 de junho 
O que abre / passa a ser possível 
teletrabalho parcial, com horários 
desfasados ou equipas em espelho 
lojas de cidadão 
lojas com área superior a 400 m2 ou 
inseridas em centros comerciais 
creches 
pré-escolar 
ATLs 
cinemas, teatros, salas de espetáculos, 
auditórios (com lugares marcados, 
lotação reduzida e distanciamento 
físico) 
futebol: a partir de 30-31/05 retomam as 
competições oficiais da 1.ª Liga e a 
Taça de Portugal 
O que continua fechado / proibido 

 discotecas e bares 

 termas, piscinas (cobertas e ao ar 
livre), ginásios, spas, massagens 

 ensino básico + 10.º ano de 
escolaridade 

 centros de congressos e salas de 
conferências 

 casinos e bingos 

 praças de touros 

 provas desportivas em recintos 
fechados e/ou com público 

 eventos / ajuntamentos com mais de 
10 pessoas, exceto:  

 funerais: com a participação de 
familiares 

 cerimónias religiosas: desde 30-
31/05, seguindo orientações da DGS 

 
Notas: 
Confinamento obrigatório para pessoas 
doentes e em vigilância ativa 
Dever cívico de recolhimento 
domiciliário 
Uso obrigatório de máscara em 
transportes públicos, lojas, serviços de 
atendimento ao público e escolas 
(exceto crianças em jardins de infância 
e creches) 
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FICHA TÉCNICA 

ESTATUTO EDITORIAL 

O jornal "APOIAR" é o órgão de comuni-
cação 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 nú-
mero  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 in-
ternet para todos os que o desejem  ler.  

É  ainda a única publicação nacional 
que se dedica quase inteiramente à pro-
blemática do «Stress de Guerra».  

Preocupa-se principalmente em divulgar 
a problemática do stress pós traumático 
em Portugal e dá prioridade à investiga-
ção e às reivindicações dos ex-
combatentes mas é também o principal 
veículo da divulgação das actividades 
da Associação.  

Destas actividades destacamos a reali-
zação de caminhadas, festas, congres-
sos, colóquios sobre a Guerra Colonial e 
o Stress de Guerra, apoio médico, psi-
cológico e social e lutamos ainda pela 
Contagem do Tempo de Serviço Militar.  

Apelamos aos nossos associados e 
amigos um esforço no sentido de pro-
moverem o  "APOIAR"  e as actividades 
da Associação. 

 

FICHA TÉCNICA 
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Nos u ltimos dois meses temos vivido tem-
pos de excepça o. A APOIAR, enquanto ins-
tituiça o de sau de mental, viu-se obrigada a 
tomar a decisa o de encerrar as suas portas 
ao atendimento pu blico e passar para 
atendimento telefo nico.  

Uma decisa o particularmente difí cil no 
contexto da populaça o que serve. Todo o 
ADN da APOIAR e  acabar com o isolamen-
to dos seus utentes, faze -los sair de casa, 
vir a  APOIAR, promover o conví vio.  

Parte fundamental da sua actuaça o sa o as 
terapias de grupo. A APOIAR tem sido a 
casa de muitos ex-combatentes ví timas de 
stress de guerra. A pandemia obrigou-nos 
a travar a fundo e tivemo-nos de nos rea-
daptar.  

A opça o pelo  apoio telefo nico foi a possí -
vel para na o abandonar os utentes. A res-
posta tem sido positiva mas obviamente 
na o substitui o apoio presencial. Ha  coisas 
que a tecnologia na o pode substituir.  

E  neste contexto que chegamos a  fase de 
desconfinamento. Sem saber ainda como 
ira  correr e quais sera o as conseque ncias 
deste desconfinamento gradual, a APOIAR 
ira  acompanhar as deciso es da DGS. Ate  ao 
fim do me s de Maio  ira  preparar a sede 
para a possibilidade de passar a atender 
presencialmente. No entanto, esse atendi-
mento sera  sempre condicionado a s regras 
impostas pela Direcça o Geral de Sau de.  

EDITORIAL 

A regra mais importante que a APOIAR ira  
adoptar e  aquela com que sempre se regeu. 
Todos os atendimentos tera o de ser por 
marcaça o pre via.  

Neste caso ficam condicionados a  validaça o 
do te cnico que ira  atender o utente. Depois, 
as regras de permane ncia na sede seguira o 
as indicaço es para os espaços fechados, a 
saber, uso de ma scara, limite de presenças 
e de tempo.  

Temos de compreender os tempos em que 
vivemos e so  assim poderemos evitar que a 
doença se espalhe para ale m daquilo que e  
aceita vel.  

A APOIAR continua ca  com todos,  por to-
dos e para todos. 

Por: Direcção 

ESTAMOS CÁ 

Com o fim do estado de emerge ncia a partir 
de 4 de Maio, começa assim uma nova fase 
de controlo da pandemia em Portugal, 
caracterizada por uma tentativa de 
reabertura gradual da economia no paí s. 

Durante o perí odo de estado de emerge ncia 
e assim como no SNS, a APOIAR,  no a mbito 
do combate a  propagaça o da Covid-19, 
implementou um conjunto de medidas de 
prevença o com o objetivo de garantir a 
segurança dos utentes, acompanhantes e 
profissionais de sau de, encerrando as suas 
portas durante este perí odo e suspendendo 
as actividades assiste ncias presenciais de 
consultas. 

Com o fim do estado de emerge ncia a 
actividade da Associaça o, ira  gradualmente 
retomar a normalidade. 

O fim do estado de emergência, não 
significa o fim da pandemia ou a 
diminuição do risco para a doença. 

As medidas para prevenir o conta gio 
devem ser mantidas. 

 

Por: Lucília Bravo 

(Directora Clínica APOIAR) 

 

MENSAGEM  

DA DIRECTORA CLÍNICA 



 

- 4 - APOIAR nº 122 Mar/Abr 2020  

DESCONTOS IRS NOS RECTRO-
ACTIVOS DAS PENSÕES DFA/ 

PENSIONISTA  

 

QUESTÃO DA APOIAR 

Exmos. Senhores, 

A Direcção da APOIAR, Associação de Apoio 
aos Ex-combatentes Vítimas de Stress 
de Guerra, em nome dos seus associados vem 
expor o seguinte: 

- Em anos anteriores, após a conclusão do 
processo, os requerentes foram e são benefi-
ciários dos respectivos retroactivos, aconte-
ce que este valor não constava na decla-
ração de IRS; 

- Atendendo que alguns associados, con-
siderados como pensionistas de invali-
dez, já nos questionaram porque ra-
zão estão a aparecer nas suas declara-
ções este valor, solicitamos que nos escla-
reçam se foram lapsos ou se realmente 
este valor vai passar a constar nas decla-
rações de IRS e qual a legislação que a 
define. 

Gratos pela atenção e urgência ao assun-
to, subscrevemo-nos com os melhores 
agradecimentos. 

Com os nossos melhores cumprimentos e 
elevada estima. Atentamente, 

O Presidente da Direcção da APOIAR 

Jorge Manuel de Lemos Gouveia 

 

RESPOSTA DO EXÉRCITO: 

Boa tarde, 

Relativamente ao assunto em epígrafe, 
informa-se que: 

1. De acordo com despacho nº 547/2012-
XIX, de 02Nov2012, do SEAF, que veio 
esclarecer o âmbito de aplicação do pre-
visto no nº 1 do artigo 12º do Código do 
IRS, o regime de exclusão de tributação 
a que se refere o artigo 12º do Código do 
IRS apenas abrange os rendimentos rela-
tivos a indemnizações pagas em conse-
quência de lesão corporal ou doença, 
resultantes de acidente ocorrido no cum-
primento do serviço militar. 

2. As demais importâncias pagas, que 
não resultem de lesão corporal ou doen-
ça ocorrida no cumprimento do serviço 
militar, mas da contagem de tempo de 
serviço, não se enquadram nos pressu-
postos de exclusão. 

3. Solicitado à CGA, entidade que deter-
mina o valor da pensão de invalidez, o 
valor da componente indemnizatória in-
cluído no valor da pensão do ex-militar, 

foi-nos comunicado que o valor da pen-
são não incluía nenhuma componente 
indemnizatória, razão pela qual deveria 
ser declarada pela sua totalidade. 

 

Repartição de Abonos,  
Direcção dos Serviços de Pessoal 

 

PRONÚNCIA DA APOIAR 

Exmo. Senhor, 

A APOIAR - Associação de Apoio aos Ex-
Combatentes Vitimas de Stress de Guerra, 
vem reportar junto de V. Exa uma situação 
anómala denunciada pelos seus associados e 
pedir que se digne diligenciar junto à Caixa 

Geral de Aposentações para que cesse. 

A Caixa Geral de Aposentações tem informa-
do a repartição de Abonos do Exército para 
proceder a descontos de IRS sobre os retro-
activos das pensões devidas aos Deficientes 
das Forças Armadas e aos militares que 
auferem pensões devido ao cumprimento do 
serviço militar obrigatório tendo informado 
aos mesmos que aqueles não têm carácter 
indemnizatório. 

Tal entendimento vem ao arrepio do n.º 1 do 
art.º 12º do Código do IRS e do entendimen-
to estabelecido pelo Despacho nº 547/2012-
XIX, de 2 de Novembro de 2012, do Sr. Secre-
tário de Estado dos Assuntos Fiscais, no qual 
foi sancionado o seguinte: 

“a) Estão abrangidas pelo nº 1 do art.º 12º 
do Código do IRS as importâncias pagas 
pela Caixa Geral de Aposentações a título de 
pensão /indemnização, devidas em conse-
quência de lesão corporal ou doença, resul-
tantes do cumprimento do serviço militar, 

Para responder a algumas questões levantadas pelos seus associados, a Direcção da APOIAR pediu 
os seguintes esclarecimentos: 

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO 

ainda que os respectivos beneficiários não se 
encontrem qualificados como DFA, GDFA ou 
GDSEN;” 

Esta posição está também em flagrante vio-
lação à lei n.º 43/76 que no seu preâmbulo 
diz claramente: 

“O Estado Português considera justo o direi-
to à plena reparação de consequências so-
brevindas no cumprimento do dever militar 
aos que foram chamados a servir em situa-
ção de perigo ou perigosidade.......” 

Vem assim a APOIAR- Associação de Apoio 
aos Ex-Combatentes Vitimas de Stress de 
Guerra muito respeitosamente pedir a V. Exa 
que sejam tomadas medidas a fim de impe-

dir o alastramento e as consequências 
daquele entendimento. 

Com elevada consideração por V. Exa 
somos, 

A Direcção da APOIAR 

 

ADM - EQUIPAMENTO DE 
PROTECÇÃO INDIVIDUAL 

COBRADO À PARTE 

 

QUESTÃO DA APOIAR 

Exmos. Senhores, 
A Direcção da APOIAR, Associação de 
Apoio aos Ex-combatentes Vítimas de 
Stress de Guerra, em nome dos seus asso-
ciados vem expor o seguinte: 
Temos vindo a receber, por parte dos 
nossos associados, beneficiários da ADM, 
informações de que alguns hospitais pri-

vados estariam a cobrar um valor na factura 
relativamente a um Kit de protecção indivi-
dual. 
A questão prende-se se este valor será reem-
bolsado ao utente, por parte do ADM/IASFA? 
Gratos pela atenção e urgência ao assunto, 
subscrevemo-nos com os melhores agradeci-
mentos. 
Com os nossos melhores cumprimentos e 
elevada estima, 
Atentamente, 

O Presidente da Direcção da APOIAR 
Jorge Manuel de Lemos Gouveia 

 
 

RESPOSTA ADM 
Boa noite, 

Em resposta ao solicitado, informamos 
que o item referido não é comparticipado 
pela a ADM. 

Direção de Serviços da ADM 

Divisão de Gestão de Beneficiários e Benefícios 
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COVID-19 é uma infecção causada por 
uma estirpe de coronavírus, relacionado 
com os vírus do resfriado comum. Os 
indivíduos afetados apresentam sintomas 
com gravidade variável: 

 

 Febre; 

 Tosse; 

 Dificuldade respiratória; 

 Dores de cabeça; 

 Cansaço; 

 Fraqueza muscular;  

 Podem ainda apresentar náuseas e 
diarreia.  

 

Estes podem surgir cerca de 2-14 dias 
após a infeção.  

Em alguns casos, as pessoas com 
infeção podem não apresentar quaisquer 
sintomas. 

 

A COVID-19 não é igual à gripe sazonal; 
é considerada uma gripe pandémica, e 
de muito maior gravidade e com taxa de 
mortalidade mais elevada. 

 

A Organização Mundial da Saúde que 
atribuiu o nome de COVID-19 -  o nome 
da doença resulta das palavras “Corona”, 
“Vírus” e “Doença” com indicação do ano 
em que surgiu (2019). 

 

A infeção atual por coronavírus SARS-
CoV2 foi inicialmente identificada em 
2019 em Wuhan, a capital da província 
de Hubei na China.  Este vírus surgiu 
naturalmente e terá origem animal, sendo 
então uma zoonose (doenças infecciosas 
transmitidas de uma espécie de animal 
para outra). 

 

No entanto, em dezembro de 2019 esta 
transmissão era exclusivamente entre 
humanos. 

 

 

O que é o COVID19?  
O que é uma Pandemia?  

Pandemia, palavra de origem grega, 
formada com o prefixo neutro pan e 
demos, povo, foi pela primeira vez 
empregada por Platão, em seu livro Das 
Leis (11). Platão usou-a no sentido 
genérico, referindo-se a qualquer 
acontecimento capaz de alcançar toda a 
população. 

O conceito moderno de pandemia é o de 
uma epidemia de grandes proporções, 
que se espalha a vários países e a mais 
de um continente. 

Exemplo tantas vezes citado é o da 
chamada "gripe espanhola", que se 
seguiu à I Guerra Mundial, nos anos de 
1918-1919, e que causou a morte de 
cerca de 20 milhões de pessoas em todo 
o mundo. 

A 11 de março de 2020, a OMS declarou 
o surto de infeção por SARS-CoV2 uma 
pandemia. 

 

Como se transmite?                                                          

As principais vias de transmissão são: 

de pessoa a pessoa, através de gotículas 
que se emitem, por exemplo, quando se 
tosse ou espirra através do contacto de 
mãos contaminadas que, posteriormente, 
contactam os olhos, nariz ou a boca (as 
mãos contaminam-se facilmente em 
contacto com objetos ou superfícies por 
sua vez contaminadas com gotículas de 
pessoa infetada). 

 

Como evitar a transmissão?  

As principais medidas para evitar ser 
contagiado/a são: 

 Evitar proximidade com outras pessoas-
afastamento de pelo menos 2m; 

 Evitar frequentar sítios e eventos com 
muita gente; 

 Lavar as mãos frequentemente, com 
água corrente e sabão, durante 20 
segundos e com uma técnica correta; 

 Não cumprimentar as pessoas 
conhecidas com um aperto de mão ou 
beijinhos; 

 Tossir/espirrar para a dobra do cotovelo 
ou para um pano - não para a mão; 

 Evitar tocar com as mãos na cara. 

 

Por: Lucília Bravo  

(Directora Clínica da APOIAR) 
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SERVIÇOS LOCAIS DE SAÚ-
DE MENTAL DO SNS: O QUE 
MUDA? 

 

A atual situaça o de pandemia determinada 
pela COVID-19 implica mudança das roti-
nas e, sobretudo, respostas adaptadas a 
novas realidades nos Serviços de Sau de 
Mental. 

As habituais respostas aos doentes psi-
quia tricos mante m-se, continuando a exis-
tir consultas (agora “na o presenciais”, via 
telefone), internamento e urge ncias psi-
quia tricas. 

A psiquiatria de ligaça o aos outros serviços 
do hospital tambe m esta  mantida. 

Existem novas respostas adaptadas a  pan-
demia COVID-19? 

SAÚDE MENTAL  

EM TEMPO DE PANDEMIA 

A Direcção Geral de Saúde, consciente das questões que se levantam sobre a saúde mental 
de quem está confinado lançou um microsite dedicado a essa área da saúde, que não pode ser 
descurada em tempos em que as prioridades têm estado a pender para o lado da pandemia. 
Destacamos aqui alguns dos recursos disponibilizados pela DGS [Por: Redacção/Info: DGS] 

INFORMAÇÃO DGS 

Sim, os Serviços de Psiquiatria e Sau de 
Mental organizaram-se no sentido de res-
ponder a eventuais pedidos de apoio dos 
profissionais da sau de e a solicitaço es dos 
Cuidados Prima rios de Sau de (CSP). 

Ha  uma resposta dirigida a doentes COVID+ 
e suas famí lias. 

Existem, tambe m, apoios telefo nicos a es-
truturas e organismos externos ao Serviço 
Nacional de Sau de, como e  o caso de autar-
quias, segurança social, lares de idosos, 
cuidados continuados ou estruturas regio-
nais de apoio a s ví timas de viole ncia do-
me stica. 

Porque  a mudança para atendimento na o 
presencial, feito pelo telefone? 

 

Para cumprir as indicaço es de confinamen-
to em casa dadas pelo Governo e pela Dire-

ça o Geral de Sau de, destinadas a conter o 
conta gio o mais possí vel. 

Na o se pode ir a  urge ncia de psiquiatria? 

O recurso presencial das pessoas a  urge n-
cia de psiquiatria e  possí vel, mas deve ser 
evitado. Antes de decidir ir a uma urge ncia 
psiquia trica ligue para o seu Centro de Sau -
de, que contactara  o Serviço de Psiquiatria 
e Sau de Mental da sua a rea de reside ncia 
em caso de necessidade. Tambe m pode 
contactar diretamente o Serviço de Sau de 
Mental do Hospital da sua regia o –
 Adultos, Infa ncia e Adolesce ncia. 

Cumpra as orientaço es que lhe forem da-
das. So  devera  deslocar-se ao serviço de 
urge ncia se for essa a indicaça o dada pelo 
profissional de sau de com quem falar pelo 
telefone. 
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QUESTÕES RELACIONADAS 
COM A SAÚDE MENTAL 

A minha medicação habitual está a ter-
minar | o que devo fazer? 

Caso necessite da sua medicaça o habitual, 
deve contactar o seu Me dico de Famí lia, 
atrave s do telefone ou email. 

No caso de ser seguido habitualmente em 
consulta de Psiquiatria deve contactar o 
Serviço de Sau de Mental do Hospital da sua 
regia o 

 

Houve alterações à Lei de Saúde Mental? 

Na o. Alguns procedimentos podem, ainda 
assim, ter de ser adaptados conforme deci-
sa o do juiz. 

No caso de um internamento de urge ncia, a 
pessoa deve ser conduzida ao Serviço de 
Urge ncia onde a avaliaça o da necessidade, 
ou na o, de se fazer um internamento com-
pulsivo e  feita pela Psiquiatria. 

Mante m-se todos os direitos da pessoa in-
ternada referidos na Lei de Sau de Mental. 

 

E as avaliações bimestrais dos doentes 
em ambulatório compulsivo? 

Te m, legalmente, de se manter. Podera  ha-
ver alteraça o nos procedimentos de acordo 
com o que for ordenado pelo juiz, nomea-
damente as avaliaço es poderem ser efetua-
das via telefone. 

Sinto-me incapaz de lidar com a situa-
ção | o que devo fazer? 

E  normal que durante uma crise como esta 
possa sentir-se assustado, ansioso ou preo-
cupado. O fluxo contí nuo de notí cias na 
televisa o e na internet sobre a pandemia, o 
ví rus e todos os acontecimentos associados 
sucedem-se de forma ra pida, o que pode 
ser perturbador. No caso de sofrer de al-
gum problema de sau de mental, essas difi-
culdades podem ser aumentadas. 

Se se sentir muito angustiado ou perturba-
do, procure ajuda, contacte o seu Me dico de 
Famí lia ou o Serviço de Sau de Mental do 
Hospital da sua regia o 

 

COMO CUIDAR DE SI 

E  normal que durante uma crise como esta 
possa sentir-se assustado, ansioso ou aflito. 
O fluxo contí nuo de notí cias na televisa o e 
na internet sobre a pandemia, o ví rus e 

todos os acontecimentos que se sucedem 
de forma ra pida podem ser perturbadores. 
Com grande facilidade podemos ficar de-
masiado envolvidos no que se esta  a pas-
sar. 

Damos algumas sugesto es que ajudam a 
manter a serenidade. 

Converse sobre os seus receios com algue m 
em quem confie 

Falar com pessoas em quem confia pode 
ajudar a lidar com as suas emoço es. Contac-
te os seus amigos e familiares. E  possí vel 
que perceba que tambe m eles sentem o 
mesmo. 

E  muito fa cil sentirmo-nos tomados pelas 
nossas emoço es negativas. Procure falar 
com pessoas que esta o a lidar melhor com 

as dificuldades e evite as que estejam muito 
ansiosas. 

Em caso de necessidade, pode contactar o 
seu Me dico de Famí lia ou o Serviço de Sau -
de Mental da sua regia o – Adultos, Infa ncia 
e Adolesce ncia. 

Tenha um estilo de vida sauda vel 

Na o poder sair de casa durante um tempo 
prolongado pode ser difí cil. Manter uma 
dieta adequada, perí odos de sono e descan-
so, exercí cio fí sico e uma rotina estruturada 
ajudam a manter-se centrado e mais tran-
quilo. 

Lembre-s-e que isolamento fí sico na o e  
igual a isolamento social. Use e abuse do 
telefone, e-mail e redes sociais para se 
manter em contacto com familiares e ami-
gos. 

Se se sentir muito angustiado ou perturba-
do, procure ajuda junto do seu Me dico de 
Famí lia ou do Serviço de Sau de Mental da 
sua regia o – Adultos, Infa ncia e Adolesce n-
cia. 

Na o fume, na o consuma a lcool e na o consu-
ma drogas na tentativa de lidar com as suas 
emoço es. E se tiver problemas com a lcool e 
drogas procure ajuda. 

Aproveite o seu tempo 

Distraia-se com as atividades que lhe da o 
prazer, que possa fazer dentro de casa e 
que lhe de em mais tranquilidade, como ler, 
ver filmes ou cozinhar. Aproveite este perí -
odo para fazer coisas para as quais na o 
costuma ter tempo. Aproveite para apren-
der um novo hobby. 

O isolamento fí sico e o confinamento na o 
significam isolamento social. Apesar de 
cada um de no s ficar em sua casa, podemos 
usar a tecnologia para nos aproximarmos 
das pessoas. Ligue para os seus avo s que 
esta o sozinhos em casa, para os irma os 
durante as refeiço es ou marque um cafe  
virtual com uma pessoa amiga. 

Tenha atença o a s suas fontes de informa-
ça o 

Tenha uma visa o crí tica relativamente a s 
informaço es que encontra (Facebook e 
outras redes sociais) e que na o sa o disponi-
bilizadas por instituiço es oficiais. 

Procure consultar fontes de informaça o 
fia veis e em que possa confiar, tais como: 

Informaço es e Esclarecimentos Oficiais do 
Governo Sobre a COVID-
19covid19estamoson.gov.ptcovid19.min-
saude.pt 

Direça o-Geral de Sau deww.dgs.pt 

Limite as suas preocupaço es e inquieta-
ço es, e as da sua famí lia, diminuindo o tem-
po durante o qual esta  a ver ou a ouvir notí -
cias que considere perturbadoras. 

 

Somos mais fortes do que julgamos 

Recorra a capacidades e compete ncias que 
ja  o ajudaram no passado a lidar com situa-
ço es adversas. Use-as para lidar com as 
suas emoço es nos momentos mais desafi-
antes deste surto e siga as orientaço es das 
autoridades. 

Obtenha conhecimentos acerca dos seus 
fatores de risco e sobre as precauço es a 
tomar.  As autoridades de sau de pu blica e 
os especialistas em todo o mundo esta o a 
trabalhar para assegurar a disponibilidade 
dos melhores cuidados de sau de para to-
dos. 

https://saudemental.covid19.min-saude.pt 
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INFORMAÇÃO APOIAR 

RECORTA, PREENCHE E ENVIA, FAZ-TE SÓCIO DA APOIAR 

N
O

M
E

:__________________________________________________________________________________ 

 M
O

R
A

D
A

:________________________________________________________________________________ 

 C
Ó

D
. P

O
S

T
A

L: _______________
--__________ LO

C
A

LID
A

D
E

: ____________________________________ 

 T
E

LE
F

O
N

E
: ___________________________________T

E
LE

M
Ó

V
E

L: _______________________________
 

 E
-M

A
IL: ______________________________________________F

ILH
O

 D
E

: __________________________ 

 E
 D

E
:___________________________________ 

 E
S

T
A

D
O

 C
IV

IL: _____________ N
A

T
U

R
A

LID
A

D
E

: _____________________  

 F
R

E
G

U
E

S
IA

__________________________________: C
O

N
C

E
LH

O
:________________________________  

 D
IS

T
R

IT
O

: ____________________________ D
A

T
A

 D
E

 N
A

S
C

IM
E

N
T

O
: ____/____ /____  

     B
.I./C

.C
: _________________________  E

M
IT

ID
O

 ____/____ /____  A
R

Q
U

IV
O

:___________    
      N

IF
: _________________ C

. U
T

E
N

T
E

 M
S

: _____________________  C
. U

T
E

N
T

E
 A

D
M

: ________________
 

 P
R

O
F

IS
S

Ã
O

:____________________________________________ 
 S

IT
U

A
Ç

Ã
O

 A
T

U
A

L:________________________ H
A

B
ILIT

A
Ç

Õ
E

S
 LIT

E
R

Á
R

IA
S

_________________________
 

 H
A

B
ILIT

A
Ç

Õ
E

S
 P

R
O

F
IS

S
IO

N
A

IS
: _____________________________________________________________

 

 C
O

M
B

A
T

E
N

T
E

 E
M

: ________________________ D
E

 ______/______ /______  A
 ______/______ /______  

 P
O

S
T

O
:  _______________________ E

S
P

E
C

IA
LID

A
D

E
: _____________________________________ 

F
E

R
ID

O
?  S

IM
 ______ N

Ã
O

______ 

 Q
U

O
T

A
 M

ÍN
IM

A
 A

N
U

A
L: 30€

 -  P
R

E
T

E
N

D
O

 P
A

G
A

R
: _________€

  

 S
Ó

C
IO

S
 P

R
O

P
O

N
E

N
T

E
S

  
 

LIS
B

O
A

, ______ D
E

 ______________ D
E

 20______ 

 N
º________ N

O
M

E
__________________ 

 
          A

S
S

IN
A

T
U

R
A

 S
Ó

C
IO

 P
R

O
P

O
S

T
O

 

  N
º________ N

O
M

E
__________________         

__________________________________ 

 D
E

S
P

A
C

H
O

 D
A

 D
IR

E
Ç

Ã
O

                                                   A
U

T
O

R
IZ

A
D

O
 E

M
 ____/____ /____  

  

O
s dados recolhidos neste form

ulários estão protegidos segundo a política de protecção da cedência de dados da  U
nião E

uropeia cujas condições podem
 

ser consultadas na A
P

O
IA

R
 e no jornal nº 109 A

o inscrever-se na A
ssociação está autom

aticam
ente a aceitar as condições.  

A
sso

ciaça o
 d
e A

p
o
io
 ao

s E
x-co

m
b
aten

tes V
í tim

as d
o
 Stress d

e G
u
erra 

F
IC
H
A
 D
E
 IN

S
C
R
IÇ
Ã
O
 - N

O
V
O
 S
Ó
C
IO

 

CONTACTOS 
GERAL: Contactos relativos à Associ-
ação, questões institucionais e a proble-
mática do stress de guerra:  

apoiar.stressdeguerra@gmail.com 

 

DIRECÇÃO:  Cartas à Direcção, dúvi-
das de associados,  

apoiar.direccao@gmail.com 

 

JORNAL: Questões editoriais do jor-
nal. Cartas ao director, textos para publi-
cação, críticas, sugestões e comentários: 

apoiar.jornal@gmail.com 

 

SECRETARIA: Tesouraria e quotiza-
ções (envio de comprovativo de paga-
mento e outras dúvidas): 

apoiar.secretaria@gmail.com 

 

CONSULTAS. Pedidos de consultas e 
receitas médicas: 

apoiar.consultas@gmail.com 

 

MORADA: Rua C,Lt. 10, Lj. 1.10. Piso 1 
B.º  da Liberdade   1070-023 Lisboa 

TELEFONES:  
213 808 000 || 961 953 963 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO (2ª A 6ª) 

09:00 a s 13:00 e 14:00 a s 18:00  
ATENÇÃO: Durante as medidas de contingência do COVID-19, o atendi-
mento presencial só será feito entre as 09:00 e as 13:00 e em condi-
ções específicas.  Entre as 14:00 e as 18:00 o atendimento será apenas 

feito por telefone ou e-mail.  
Com medidas mais restritivas, o atendimento será apenas por telefo-
ne e e-mail. Consulte o site da APOIAR para se manter actualizado. 

PAGAMENTO DE QUOTAS 

A quota mí nima anual (30€ ate  Dezembro de 2018, 40€ a partir de Janeiro 
de 2019) poderá ser paga na sede da Associação, por cheque ou vale 

postal, ou no multibanco ou homebanking, para: 
IBAN da Caixa Geral de Depósitos:  

PT50 003507520000157233024  
Seja por cheque, vale postal ou transfere ncia indique sempre o seu nº de 

so cio. Ex: “Quota APOIAR 1234” ou “Quota 1234”  

NOTA IMPORTANTE: Envie SEMPRE o comprovativo da transferência, 
para o e-mail apoiar.secretaria@gmail.com, ou por correio para a sede. 

Pagamentos sem nu mero de associado na o sera o considerados como paga-

CARTÕES DE ASSOCIADO E UTENTE 

Se ainda na o os tem, solicite os seus carto es na secretaria. Lembra-
mos que deve sempre traze -los quando vem a  APOIAR. 
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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 CLÍ-
NICAS - Devem ser sempre solicita-
dos pelo próprio com antecedência míni-
ma 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 - Informa-
mos os utentes associados que deverão 
ter a sua situação de quotas regulariza-
da com a APOIAR para terem direito às 
consultas. Saiba como pagar as suas 
quotas na página anterior. 

 

CARTÃO RNA - Se lhe tiver sido atri-
buído um cartão da Rede Nacional de 
Apoio deverá sempre trazê-lo às consul-
tas, 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 s utilizar para fazer pedidos de recei-
tas e consultas deve ser o   

apoiar.consultas@gmail.com  

que e  usado exclusivamente para este fim. Devemos informar que pedidos feitos para 
outro e-mail da APOIAR que na o seja o acima indicado na o sera o 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, devera  
pagar as suas quotas anuais, no prazo de um ano, a contar da sua data de inscriça o, 

caso contra rio a sua inscriça o sera  suspensa e posteriormente eliminada.  

Seja solida rio, ajude-nos a ajudar. 

INFORMAÇÃO APOIAR 

DESCONFINAMENTO  

NA APOIAR: 
ATENÇÃO: Sem outro motivo que não 

seja consulta, antes de se deslocar  
à Associação, deverá sempre contactar a 

APOIAR primeiro.  

O atendimento ao público  
continua a estar condicionado. 

Até novas indicações,  

as consultas na APOIAR continuarão  
a ser feitas por telefone.   

A haver consulta presencial ela será sem-
pre marcada PELO PROFISSIONAL  

DE SAÚDE.  

 

Se for mesmo necessário deslocar-se à 
APOIAR tenha em conta a seguinte: 

É OBRIGATÓRIO O USO DE MÁSCARA 
DENTRO DAS INSTALAÇÕES 

A DESINFECÇÃO DE MÃOS  
É OBRIGATÓRIA À ENTRADA 

NA SALA DE ESPERA NÃO PODERÃO 
ESTAR MAIS DO QUE DUAS PESSOAS 

DEVERÁ COMPARECER  
O MAIS POSSÍVEL À HORA MARCADA 

NÃO É PERMITIDA A PERMANÊNCIA 
NAS INSTALAÇÕES  
APÓS A CONSULTA 

 

O ATENDIMENTO DA SECRETARIA 
ESTÁ A SER FEITO AO POSTIGO 

Em linha com as recomendações da 
DGS, a APOIAR implementou nas suas 
instalações o seguinte plano de contin-

gência: 

LAVAGEM DE MÃOS 
Lave as mãos à entrada e à saída da 

APOIAR, antes e depois da sua consulta 
e de idas à casa de banho; 

ETIQUETA RESPIRATÓRIA 
Ao espirrar ou tossir deve tapar o nariz e 
a boca com o braço ou com um lenço de 
papel que deverá ser colocado imediata-

mente no lixo; 

Evite tocar nos olhos, nariz e boca com as 
mãos; 

ETIQUETA SOCIAL 
Evite partilhar comida ou objectos pessoa 

(copos, telemóveis, etc.); 

Evite proximidade e cumprimentar com 
beijos, apertos de mão ou abraços  

Caso sejam identificados sintomas nas 
pessoas institucionalizadas como fe-
bre, tosse ou dificuldade respiratória, 
ligar para  SNS 24: 808 24 24 24 e se-

guir as recomendações  
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REVISTA DE IMPRENSA 

Serviço de Psicologia 

cria conjunto de 

Desafios Cognitivos 

para treino mental 

 

O Hospital de São João 
disponibiliza no seu sitte uma  
série de exercícios cognitivos 
para manter a sua saúde mental 
activa durante estes tempos de 
confinamento. [Por: Hospital São  
João] 

Porque viver nesta pandemia COVID-19 
nos convida a lidar com novos estí mulos 
e ajustar as rotinas dia rias, o Serviço de 
Psicologia, atrave s da sua Unidade de 
Neuropsicologia considerou pertinente 
partilhar com os doentes, familiares e a 
restante comunidade alguns DESAFIOS 
COGNITIVOS desenvolvidos pela equipa 
da Unidade de Neuropsicologia do 
CHUSJ, e assim promover 5 a 10 minutos 
dia rios de treino mental, bem como 
fornecer ideias e pistas para a criaça o de 
novos exercí cios em casa.  

Use o leitor de QR Code do seu telemo vel 
para aceder. 

 

Ou aceda no seu computador ao site do 
Hospital de Sa o Joa o atrave s deste atalho. 

https://bit.ly/2X1LDyy 

 

SAÚDE MENTAL 

(…) 

Um estudo da Sociedade Chinesa de 
Psicologia descobriu em fevereiro que 
42,6% dos 18.000 cidada os chineses 
testados apresentavam sintomas de 
ansiedade relacionada ao coronaví rus. E 
16,6% dos 14.000 examinados mostraram 
sinais de depressa o em diferentes ní veis de 
gravidade. 

Um grande desafio para o setor de sau de 
mental da China, um paí s onde os 
problemas psicolo gicos ainda sa o um tabu 
enorme e que padece da falta de 
profissionais qualificados. Segundo 
a Organizaça o Mundial da Sau de (OMS), a 
China possui apenas 2,2 psiquiatras para 
cada 100.000 pessoas, bem abaixo dos 9,6 
na Espanha ou dos 21 na Argentina. 

Embora o bloqueio da cidade tenha 
sido suspenso nesta quarta-feira, Liu e seus 
colegas preveem que a longa quarentena, 
que continuara  restringindo durante um 
bom tempo os movimentos em Wuhan, 
afetara  a sau de mental de seus habitantes. 
Estudos sobre o principal precedente da 
pandemia atual, a epidemia de SARS, em 
2003, que matou quase 800 pessoas em 
todo o mundo, encontraram problemas 
persistentes de depressa o, ansiedade ou 
estresse po s-trauma tico entre os pacientes 
que sobreviveram e os me dicos que os 

trataram. Uma revisa o de 24 estudos sobre 
psicologia das quarentenas, realizada por 
pesquisadores do King’s College e 
publicada na revista The Lancet em 
fevereiro, constata que mesmo tre s anos 
depois do isolamento foram reportados 
episo dios de estresse po s-trauma tico. 

Uma pesquisa de especialistas da 
Universidade de Pequim, ainda na o 
publicada, mas citada pela prestigiada 
revista Caixin, constatou que de 311 
profissionais de sau de que trabalhavam na 
linha de frente da epidemia em Wuhan, um 
terço sofria de algum tipo de problema 
psicolo gico. 

(…) 

A linha de apoio da psico loga ainda recebe 
“seis ou sete vezes mais ligaço es” do que 
antes do iní cio da crise. Mas na o e  mais a 
enxurrada que multiplicou por 50 ou 60 o 
nu mero habitual, uma indicaça o de que a 
situaça o em Wuhan voltou ao normal. Liu 
detectou o retorno de outro feno meno: 
voltaram as chamadas de pervertidos 
sexuais. “Tinham desaparecido durante a 
quarentena. As pessoas esta o recuperando 
seus comportamentos de sempre.”  

In: https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-04-
10/todo-mundo-em-wuhan-padece-de-um-

trauma.html  

O jornal espanhol El Pais indica, na sai edição em portu-
guês do Brasil, que existe um aumento de stress pós trau-
mático na cidade de Wuhan, após a pandemia. Os espe-
cialistas preparam-se para lidar com as consequências da 
pandemia na saúde mental Publicamos aqui um excerto 
dessa reportagem [Por: El Pais] 

TRAUMA E PANDEMIA 

“Todo mundo em Wuhan 

padece de um trauma” 

https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-04-10/todo-mundo-em-wuhan-padece-de-um-trauma.html
https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-04-10/todo-mundo-em-wuhan-padece-de-um-trauma.html
https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-04-10/todo-mundo-em-wuhan-padece-de-um-trauma.html
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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/ 

 

INFORMAÇÕES  

ÚTEIS 

De acordo com a alí nea a) do Art.º 29 dos 
estatutos da APOIAR, Associaça o de Apoio 
aos Ex-combatentes, Ví timas do Stress de 
Guerra, as eleiço es para os O rga os Sociais 
devem-se realizar em Dezembro, em 
Assembleia Geral Eleitoral Ordina ria.  

Para tal, e de modo a que sejam 
apresentadas e comunicadas 
atempadamente aos associados as listas 
para os O rga os Sociais da APOIAR para 
eleger, os associados interessados devera o 
apresentar ao Presidente da Mesa da 
Assembleia Geral, em ma o ou correio 
registado dirigido a  APOIAR, a  respectiva 
composiça o de cada lista, ate  ao dia 30 de 
Outubro inclusive. 

A APOIAR, como sempre, disponibiliza as 
instalaço es para reunio es de listas de 
associados, desde que o pedido seja feito 
previamente 

As listas devem ser compostas pelos 
seguintes cargos: 

MESA  DA ASSEMBLEIA GERAL 

Um (1) Presidente e  

dois (2) Secreta rios 

CONSELHO FISCAL 

Um (1) Presidente e  

dois (2) Vogais 

DIRECÇÃO 

Um (1) Presidente: 

Um (1) Vice-Presidente: 

Um (1) Secreta rio: 

Um(1) Tesoureiro: 

Um (1)Vogal: 

SUPLENTES 

Cinco (5) suplentes da Direcça o mais tre s
(3) suplentes do Conselho Fiscal. 

 

AS PRÓXIMAS ELEIÇÕES 

APOIAR SÃO EM DEZEMBRO  

A actual direcção entrou, em 2020, no último ano do mandato 
quadrienal para o qual foi eleita.  A Associação APOIAR apela 
aos seus associados para se mobilizarem de modo a que exis-
tam listas candidatas aos órgãos sociais a serem eleitos para o 
quadriénio 2021-2024. [Por: Direcção] 

FAÇA A SUA LISTA 

ASSEMBLEIA GERAL APOIAR 

27 DE JUNHO 

A Assembleia Geral da APOIAR 
adiada por força do Estado de 
Emergência é remarcada para dia 
27 de Junho às 14:30. Mantém-se 
a convocatória já publicada. Muda 
apenas a data.[Por: Direcção] 

ASSOCIATIVISMO 

A APOIAR viu-se obrigada a adiar a 
Assembleia Geral de Março devido a  
pandemia. Desde esse adiamento que foi 
dada a indicaça o para que todas as AG 
adiadas fossem remarcadas ate  dia 30 de 
Junho. De modo a cumprir essa indicaça o a 
Assembleia Geral fica remarcada para dia 
27 de Junho, sábado às 14:30, desde que 
na o haja uma alteraça o do Estado de 
Calamidade decretado pelo Governo e que 
para ja  permite a realizaça o desta 
assembleia. NOTA: A AG tera  de cumprir 
todas as regras de higiene e segurança. 

A APOIAR necessita dos seus associados. Seja solidário.  



Acompanhe todas as informações acerca da APOIAR no nosso site e página de facebook: 

www.apoiar-stressdeguerra.com  || facebook.com/stressdeguerraapoiar 

DOE  
SEU IRS 
À APOIAR 

Como em todos os 
anos, poderá consig-
nar 0,5% do que terá 
de pagar no seu IRS 
ou IVA a uma institui-
ção de solidariedade 
social. 
 

Ajudar a APOIAR quando entre-
ga a sua declaração seus impos-
tos é fácil e sem custos. Nos últi-
mos dois anos a APOIAR conse-
guiu angariar valores que ajuda-
ram a manter a ajuda aos ex-
combatentes, graças a este sim-
ples gesto. 

 

Este ano, antes de confirmar a 
entrega do seu IRS não se es-
queça:  

Pode  confirmar previamente a 
entidade a quem consignar. Bas-
ta que entre no seu portal das 
finanças e na entrega do IRS de-
verá ir ao Quadro 11, na  consig-
nação IRS, escolher 
“Instituições Particulares de 
Solidariedade Social: Coloque 
o NIPC da APOIAR e o Estado 
consigna 0,5% do que pagar à 
Associação APOIAR: 

503 288 004 

CERIMÓNIAS DO 10  

DE JUNHO ALTERADAS 

Assim como a maioria dos eventos, as cerimónias do 10 de Junho 
foram limitadas ou canceladas. A Comissão Executiva da habitual 
cerimónia de homenagem aos ex-combatentes em Belém, vai ape-
nas realizar uma pequena homenagem simbólica junto ao monu-
mento aos ex-combatentes.   [Por: Redacção] 

DIA DO COMBATENTE 

Pela primeira vez desde o seu iní cio, a 
cerimo nia de homenagem ao combatente 
que sempre se fez no dia 10 de Junho junto 
ao Monumento aos Combatentes, no Forte 
do Bom Sucesso em Bele m, na o se ira  
realizar nos modos habituais.  

Devido a  pandemia todas as cerimo nias 
oficiais e oficiosas foram proibidas nos 
moldes habituais, muitas tendo sido 
canceladas ou alteradas para modelos mais 
seguros e compatí veis com as 
recomendaço es da Direcça o Geral de 
Sau de.  

Assim como as comemoraço es oficiais do 
Dia de Portugal, Camo es e Comunidades, a 
cerimo nia de homenagem ao combatente 
sera  mí nima e simbo lica.  

Num e-mail enviado a todas as associaço es 
que estiveram presentes no dia 10 de 
Março na Bataria da Lage para preparar a 
cerimo nia, antes de o paí s entrar em 
Estado de Emerge ncia, a Comissa o 
Executiva propo s um modelo mais limitado 
para que a homenagem na o deixasse de ser 
feita, mesmo em tempos de pandemia:  

Segundo o Secreta rio da Comissa o “foi 
decidido levar avante o seguinte programa: 

Presença de elementos da Comissa o 
Promotora e da Comissa o Executiva pelas 
12H00 do dia 10 de Junho 2020 na a rea do 
Monumento; 

Toques da ordenança, por um Requinta, e 
deposiça o de uma coroa de flores junto ao 
Monumento, a s 12H15, pelos Presidentes 
das Comisso es; toque do Hino Nacional por 
um gravador de som; 

Terminada a deposiça o, os elementos das 
Comisso es presentes contornam o 
Monumento passando pelas la pides. Fim 
da cerimo nia. 

Face a  singeleza extrema da cerimo nia, que 
visa unicamente lembrar que, no Dia de 
Portugal, a Homenagem aos Combatentes 
na o pode ser esquecida, na o se 
recomenda a presença de todos aqueles 
que, ao longo dos u ltimos 26 anos, sempre 
ali foram verter uma la grima de saudade. 
Para o ano que vem as condiço es sera o 
diferentes e poderemos voltar a honrar e 
homenagear, com presença fí sica, os 
Camaradas caí dos no cumprimento do 
dever.”! 

 


