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O JORNAL DO STRESS DE GUERRA 
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oficial, a realizar a habitual homenagem ao combatente no dia 10 de Junho, em Belém. 

ESPECIAL  

INFORMAÇÃO 

BENEFICIÁRIOS ADM 

VACINAS  

E CERTIFICADO 

DIGITAL 

CARTÃO ANTIGO 

COMBATENTE E 

TRANSPORTES 

[PP 4 e 5]  [Páginas Centrais]  [PP 3 e 10]  

[P. 12]  

Foto: Centro de Audiovisuais do Exército 



 

- 2 - APOIAR nº 129 Jun/Jul 2021  

INFORMAÇÃO APOIAR 

CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO 

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 

pelo que deverá SEMPRE agendar a sua 
visita às instalações da APOIAR. 

As consultas presenciais serão sempre 
marcadas PELO PROFISSIONAL DE 

SAÚDE, mesmo quando a pedido do 
utente. Assim, quando se deslocar à 
APOIAR tenha em conta a seguinte: 

É OBRIGATÓRIO O USO DE MÁSCARA 
DENTRO DAS INSTALAÇÕES 

A DESINFECÇÃO DE MÃOS  
É OBRIGATÓRIA À ENTRADA 

A MEDIÇÃO DE TEMPERATURA  
À ENTRADA É OBRIGATÓRIA 

NA SALA DE ESPERA NÃO PODERÃO 

ESTAR MAIS DO QUE TRÊS PESSOAS 

DEVERÁ COMPARECER  
O MAIS POSSÍVEL À HORA MARCADA 

NÃO É PERMITIDA A PERMANÊNCIA 
NAS INSTALAÇÕES APÓS A CONSUL-

TA OU ATENDIMENTO 

ACOMPANHANTES DO UTENTE DE-
VERÃO ESPERAR NO EXTERIOR DA 
SALA DE ESPERA (Entrada do edifício) 

É reconhecido o direito do acompa-
nhante entrar nas instalações sempre 

que se justifique.  

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 pesso-
ais (copos, telemóveis, etc.); 

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

Caso sejam identificados sintomas 
nas pessoas institucionalizadas como 
febre, tosse ou dificuldade respirató-
ria, ligar para  SNS 24: 808 24 24 24 e 

seguir as recomendações  

ATENÇÃO: Horário de atendimento 
por telefone e e-mail mantém-se das 

16:00 às 18:00 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL 
Com o fim do Estado de Emergência, a APOIAR volta a poder abrir ao público com atendimento presencial condicionado.  
Enquanto não houver alteração do Estado de Calamidade em que nos encontramos, a sede volta a abrir portas ao público. 
Apesar disso, e enquanto não houver um regresso total à normalidade,  o atendimento continua com horário condicionado e 

dependente das regras da Direcção Geral de Saúde.  

ATENÇÃO: LIGUE SEMPRE PRIMEIRO PARA A ASSOCIAÇÃO ANTES DE SE DESLOCAR À SEDE 
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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 
problemática 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, 
psicológico 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 

Propriedade/Editor: APOIAR Associa-
ção de  Apoio aos Ex-combatentes Víti-
mas do  Stress de Guerra Bairro da Li-
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EDITORIAL 

Por: Humberto Silva* 
 

Ao longo destes meses, desde Março de 
2020, te m sido va rios os mecanismos para 
tentar atrasar a subida de internamentos e 
mortes causados pelo Corona Virus. Va rios 
confinamentos e regras restritivas, te m, 
com mais ou menos sucesso, tentado impe-
dir que a pandemia esgote os recursos de 
sau de e que haja mais pessoas ví timas da 
Covid-19.  
Tentar controlar milho es de pessoas tem-
se tornado difí cil porque, se milho es cum-
prem, ha  sempre uns milhares que na o o 
fazem e isso acaba por ter conseque ncias.  
É  extremamente difí cil impedir que em 
milho es de pessoas na o existam algumas 
que na o cumpram as regras, portanto e  
virtualmente impossí vel evitar surtos e 
aumentos de conta gios ao mesmo tempo 
que na o se prejudique a economia, o traba-
lho e a vida das pessoas que dependem de 
sair de casa para sobreviver ou simples-
mente para preservar a sau de mental. 
Portanto, chega mos a uma conclusa o: num 
ano e meio a u nica soluça o verdadeiramen-
te eficaz para travar a pandemia foi a vaci-
naça o.  
A partir do momento em que começou o 
processo de vacinaça o, começou a haver 
uma diminuiça o dra stica no nu mero de 
doentes graves e mortes, mesmo com o 
mais recente aumento de casos.  
Isto acontece porque a vacina age de forma 
a evitar que as pessoas adoeçam de forma 
grave e eventualmente morram. A sua efi-
ca cia para impedir a transmissa o e  com-
provada, na o ao ponto de impedir total-
mente os  conta gios, mas para evitar a do-
ença grave e morte tem sido radicalmente 
eficaz.  
Éstamos num ponto da pandemia em que, 
para ale m de termos os cuidados que sem-
pre tivemos, devemos, acima de tudo, vaci-
narmo-nos. Porque a vacina e  o u nico cami-
nho para que possamos estar todos juntos 
como esta vamos ha  um ano e meio.  
Vacinar, vacinar vacinar, em vez de confi-
nar, confinar, confinar. Deve ser este o mo-
te a seguir. 
O excesso de informaça o e  tambe m prejudi-
cial. Uma overdose de nu meros de infecta-
dos pode induzir as pessoas em erro quan-
to ao verdadeiro progresso da vacinaça o. 
Tente na o consumir informaça o em exces-
so, muitas vezes na o filtrada e contradito -
ria. Faça uma pausa, na o oiça tudo o que e  
dito na televisa o e muito menos nas redes 
sociais.  

 
Portanto, se tem du vidas acerca do proces-
so de vacinaça o, informe-se com o seu me -
dico de famí lia ou consulte o site imune.pt, 
informaça o verificada sobre vacinas. Todas 
as questo es sera o respondidas.  
 
Va  tomar a vacina, sem medos e com espe-
rança. 

 
OS TRANSPORTES? OS TRANSPORTES? 
Com a aprovaça o do Éstatuto do Antigo 
Combatente e os benefí cios previstos no 
Carta o de Antigo Combatente (CAC), mui-
tas pessoas te m procurado informaço es 
acerca de como obter acesso a esses bene-
fí cios. Muitos procuram ajuda no Balca o 
U nico da Defesa mas nem sempre conse-
guem ser atendidos. Quando isso acontece 
acabam por procurar a APOIAR.  
A gratuitidade dos transportes pu blicos 
tem sido uma du vida permanente de quem 
contacta para saber mais acerca dos bene-
fí cios do CAC. Com a notí cia de que um ex-
combatente foi multado por ter mostrado o 
seu Carta o no Metro do Porto em vez do 
passe, a comunicaça o social procurou a 
APOIAR para obter declaraço es que tive-
ram eco na televisa o e imprensa escrita.  
Sabemos bem que disponibilizar passes 
sem custos para o utilizador na o e  tarefa 
simples, na o porque operacionalizar seja 
difí cil (quem paga metade por um passe 
se nior pode perfeitamente pagar zero por 
um passe para um antigo combatente) mas 
porque, pelos vistos, publicou-se a lei sem 
se ter atempadamente feito um acordo com 
as operadoras de transportes relativamen-
te a s formas de pagamento, por parte do 
Éstado, desses passes gratuitos.  
O Éstatuto do Antigo Combatente foi um 
passo importante para o reconhecimento 
dos ex-combatentes por parte do Éstado. 
Na o o tornemos num pesadelo burocra tico, 
por favor. 

 
 

*(responsável editorial do APOIAR) 

 

VACINAR É PREVENIR! 

OBITUÁRIO A Associação APOIAR tem o doloroso dever de informar que fale-
ceu o seu associado nº 383, Fernando Óscar Jesus Mendonça neste mês de Julho. 
Aos seus familiares e amigos, as nossas mais sentidas condolências. 
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O Governo vai ceder gratuitamente 
os medicamentos antipsicóticos 
simples em contexto de 
acompanhamento clínico, pelos 
estabelecimentos do Serviço 
Nacional de Saúde (SNS), sendo a 
sua administração acompanhada e 
da responsabilidade dos respetivos 
serviços locais de saúde mental. 

De acordo com o despacho, publicado hoje 
em Dia rio da Repu blica, o Governo, pelo 
Secreta rio de Éstado da Sau de, Diogo 
Serras Lopes, determina “a gratuitidade da 
cede ncia em ambulato rio hospitalar dos 
medicamentos antipsico ticos simples para 
administraça o oral e intramuscular, 
indicados no anexo ao presente despacho, 
que dele faz parte integrante, concretiza-
se no contexto do acompanhamento 
clí nico dos doentes no Serviço Nacional de 
Sau de (SNS), destinando-se ao 
acompanhamento de pessoas com doença 
mental”. 

Os medicamentos abrangidos “sa o 

Governo vai ceder gratuitamente os 

medicamentos antipsicóticos simples 

prescritos por me dicos especialistas em 
psiquiatria, psiquiatria da infa ncia e 
adolesce ncia ou neurologia, nos 
estabelecimentos hospitalares do SNS”, le -
se no diploma. Consulte:  

Despacho n.º 5609/2021 164706454 
Sau de – Gabinete do Secreta rio de Éstado 
da Sau de. Determina que o Éstado dispensa 

a tí tulo gratuito, no Serviço Nacional de 
Sau de, os medicamentos antipsico ticos 
simples, indicados no anexo ao presente 
despacho, pertencentes ao grupo 2 – 
sistema nervoso central. 

Fonte: https://www.sns.gov.pt/
noticias/2021/06/07/medicamentos-

antipsicoticos/ 

Vacinação em regime 
Casa Aberta 

A iniciativa “Casa Aberta” permite aos uten-
tes com idade igual ou superior a 40 anos 
serem vacinados, com a primeira dose e 
sem agendamento prévio, devendo para 
esse efeito dirigirem-se ao Centro de Vaci-
nação do local onde está inscrito no 
Centro de Saúde, normalmente corres-
pondendo ao da sua área/zona de resi-
dência.  Verifique na sua área quais os 
centros que aceitam regime “Casa Aberta”, 
sem ser necessário marcação através da 
ligação:   

https://covid19.min-saude.ptcasa_aberta/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO: A Casa Aberta está depen-
dente da disponibilidade das vacinas e  
tem um horário específico para estas 
inoculações. Informe-se previamente da 
disponibilidade e horários no centro de 
vacinação.  

Certificado Digital Covid: Como obter 
ATRAVÉS DO SITE www.sns24.gov.pt/

certificado-digital-covid/ 

 Deverá escolher o tipo de certificado, a 
sua data de nascimento e número do 
SNS. Receberá no seu telemóvel (que 
tem de ser o que está registado no 
SNS, normalmente aquele em que re-
cebeu o sms da marcação da vacina) 
uma mensagem com um código que de-
verá colocar na página que surge após 
fazer o pedido. Assim que colocar o códi-
go pode guardar o certificado no seu PC, 
telemóvel ou imprimir. 

ATRAVÉS DA Aplicação SNS 24 

Deve aceder no seu telemóvel à loja de 
aplicações (Google, Apple ou Huawei) e 
procurar “SNS24”. Após instalar deverá 
inserir a sua data de nascimento, número 
de utente SNS e telemóvel. Irá receber 
um código no telemóvel que tem regista-
do no SNS. Deverá inserir esse código na 
aplicação e definir um código pessoal de 
acesso ou usar a sua impressão digital. 
Já poderá aceder ao seu certificado digi-
tal, assim como a muitas outras funciona-
lidades tais como as suas receitas elec-
trónicas, boletim de vacinas e exames ou 
marcações. 
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O Que são consideradas Taxas moderadores 

no Serviço Nacional de Saúde? 

Ésta  na constituiça o que o acesso aos 
serviços de sau de deve ser 
tendencialmente gratuito:  

 

“2. O direito à protecção da saúde é 
realizado: a) Através de um serviço 
nacional de saúde universal e geral e, 
tendo em conta as condições 
económicas e sociais dos cidadãos, 
tendencialmente gratuito;”  

(Artª 64º da Constituição da República 
Portuguesa) 

Para regular as condiço es econo micas e 
sociais dos cidada os foi criada a figura da 
taxa moderadora para mediar o acesso dos 
cidada os a  sau de.  

Assim,  em que situações é exigível o 
pagamento de taxas moderadoras? 

“Está previsto o pagamento de taxas 
moderadoras pelos utentes quando acedem 
a determinadas prestações de cuidados de 
saúde no Serviço Nacional de Saúde (SNS), 
designadamente, consultas, exames 
complementares de diagnóstico e 
terapêutica e urgência hospitalar, devendo 
no entanto e a cada momento, ser 
ressalvadas as situações de isenção e de 
dispensa deste pagamento”. 

Uma boa parte, no entanto, esta  isento da 
aplicaça o desta taxa, sejam algumas 
consultas, exame sou actos me dicos ou 
sejam os utentes que, pela sua situaça o 
especí fica, estejam eles pro prios, isentos. 

Falamos hoje especificamente da isença o 
devida aos Antigos Combatentes por via do 
Éstatuto do Combatente, nomeadamente o 
artigo 7º do respectivo estatuto. 

Para além das habituais isenções, o que 
diz o Estado acerca da isenção de 
pagamento para militares e ex-
militares? 

Éxistem duas modalidades de isença o 
relativamente a  isença o de Taxas 
moderadoras para ex-militares.  

A primeira é relativa aos deficientes 
militares e ex-militares aposentados por 
invalidez . 

A segunda é relativa aos portadores do 
carta o de ex-combatente.  

A u ltima informaça o da Administraça o 
Central dos serviços de sau de, em Junho de 
2021, e  a seguinte: 

Como usufruo da isenção do pagamento 
de taxas moderadoras pelo facto de ser 
Antigo Combatente/viúvo(a) de Antigo 
Combatente?  

A Lei n.º 46/2020 de 20 de agosto veio 
aprovar o Estatuto do Antigo Combatente. 
Uma das medidas prevista neste estatuto é o 
benefício por isenção de taxas moderadoras 
para os Antigos Combatentes e respetivo 
cônjuge sobrevivo. Para o efeito é necessário 
que os utentes apresentem junto do centro 
de saúde os cartões de reconhecimento de 
antigo combatente, conforme estipulado no 
artigo 4.º do Estatuto e cartão de viúvas ou 
viúvos de antigos combatentes, conforme 
estipulado no artigo 7.º do mesmo Estatuto. 
Considerando que o referido cartão ainda 
não se encontra emitido pela Direção-Geral 
de Recursos da Defesa Nacional (DGRDN), o 
benefício de isenção de taxa moderadora aos 
utentes abrangidos pela referida Lei, e 
identificados pela DGRDN, foi registado 
centralmente no Registo Nacional de 
Utentes. Salienta-se que, a apresentação do 

INFORMAÇÃO TAXAS MODERADORAS 

ISENÇÕES 

Devido à entrada em vigor dos benefícios do Cartão de Antigo Combatente têm existido algumas ques-
tões acerca da isenção de taxas moderadoras no Serviço Nacional de Saúde. Deixamos aqui um apa-
nhado do que está previsto na lei relativamente ao que é uma taxa moderadora e em que situações 
elas estão isentas. [Por: Redacção] 

cartão de antigo combatente ou viúva/viúvo 
de antigo combatente, nas unidades de 
saúde, ocorrerá após a emissão do referido 
documento pela DGRDN, pelo que, nessa 
fase, será atualizada esta informação.  

Neste momento os Carto es de Antigo 
Combatente ja  começaram a chegar a s 
casas dos pro prios, portanto com a posse 
do carta o devera  ter acesso a esta isença o.  

ATENÇÃO 

Lembre-se que esta isenção é 
APENAS, para os actos previstos no 
Serviço Nacional de Saúde. 

Só deverá ter acesso à isenção com 
o Cartão de Antigo Combatente na 
mão mas é possível que os seus 
dados já estejam actualizados. 
Contacte o seu centro de saúde para 
confirmar se já está isento. Se não 
tiver informe-se com o Balcão Único 
da Defesa para confirmar os dados 
(contactos na página 10 deste 
jornal). 

 

Informação taxas moderadoras 

https://www.ers.pt/pt/utentes/perguntas-
frequentes/faq/taxas-moderadoras-do-sns/ 

 

http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/
uploads/2016/09/

FAQ_taxas_moderadoras_14062021.pdf 
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Os casos em refere ncia sa o: Deficientes das 
Forças Armadas (DFA), Aposentados por 
Invalidez e Grandes Deficientes das Forças 
Armadas. 

Sempre que esteja perante uma situaça o 
semelhante devera  ter em conta e informar 
o seguinte: 

De acordo com o Decreto-Lei nº 113/2001, 
de 29 de Novembro, na sua redacça o actual, 
artigo 4º, alí nea i), cabe aos centros de 

Actualização de dados: Beneficiário da ADM 

sau de fazer esta mesma actualizaça o para 
que o ex-militar possa beneficiar do 
subsistema de Sau de ADM - assiste ncia na 
doença aos militares. 

Caso na o seja feita essa actualizaça o o ex-
militar na o podera  beneficiar deste 
subsistema. 

INFORMAÇÕES BENEFICIARIOS ADM 

FORÇA AÉREA 

Contactos 

Para esclarecimentos adicionais, contacte 
os serviços. 

Horário: 
2ª, 4ª e 6ª feira 
Das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 
16h00 
3ª e 5ª feira 
Das 09h00 às 12h00 (encerrado ao aten-
dimento no período da tarde) 
 

Morada: 
Centro de Recrutamento da Força Aérea 
Departamento de Apoio aos Militares Fora 
da Efetividade de Serviço 
Sector de Ação Social 
Azinhaga dos Ulmeiros 
1649-020 Lisboa 
 

Telefone: 
CRFA: 211 954 133 
Delegação Norte do CRFA: 225 506 120 
Fax: 211 594 140 
E-mails: 
crfa_damfes_sas@emfa.pt 
 

 

MARINHA 

Direcção de Apoio Social 
Rua do Arsenal, letra I 
Lisboa 
1100-038 LISBOA 
Telefone: 211909855 

 

EXÉRCITO 

Os beneficiários do ramo Exército, das 
tipologias EQ, EG, ED, ES, EP e os 
membros do seu agregado familiar,  têm 
a possibilidade de efectuar a entrega dos 
seus pedidos de renovação utilizando 
uma das seguintes formas: 

Efetuando a entrega dos seus pedidos 
num qualquer (PA) Posto de Atendimen-
to da ADM, ou num qual-
quer CAS (Centro de Apoio Social), 
do IASFA; 

Enviando os seus pedidos por correio 
para a seguinte morada : DIREÇÃO DE 
SERVIÇOS DE PESSOAL-ADM, Quartel 
da Serra do Pilar,  Rua Rodrigues de 
Freitas, 4430-211 VILA NOVA DE GAIA; 

Digitalizando os seus pedidos, em forma-
to PDF para ficheiro único, e enviando-os 
por  e-mail para  

adm.dsp@exercito.pt  colocando no as-
sunto o número de beneficiário, efetuando 
à posteriori o envio dos documentos origi-
nais para a morada indicada no ponto an-
terior, com a indicação de quando foram 
enviados por email. 

Todas as solicitações de informação refe-
rentes a processos em processamento, 
tem de fazer referência ao número de be-
neficiário e ofício emitido pelos serviços. 

Após o processamento dos documentos, a 
recepção do novo cartão ocorre num pra-
zo médio de 8 dias úteis. 

A emissão de credencial de substituição 
só ocorre em casos urgentes e após a 
recepção e processamento dos documen-
tos, sendo enviada para os endereços 
email identificados nos cadastros dos res-
pectivos beneficiários. 

 

Para mais informações consulte os sites 
dos respectivos ramos das Forças Arma-
das.  

Cartão ADM: Primeiro Pedido,  

Renovação e Segundas vias 

Estes pedidos devem ser feitos por escrito para o respectivo ramo das Forças Armadas. O 
requerimento deverá ser preenchido e devidamente assinado anexando os documentos necessários e 
enviado para os contactos que aqui deixamos. 

INFORMAÇÃO AOS CENTROS DE SAÚDE 

A Associação APOIAR tem recebido várias reclamações de nossos 
utentes devido ao facto dos Centros de Saúde ou Unidades de Saú-
de Familiar não actualizarem os dados do utente quando é portador 
do Cartão ADM.  [Por: Redacção] 
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Os Centros de Apoio Social de Oeiras, 
Lisboa, Alfeite, Runa, Tomar, Viseu, 
Porto e Ponta Delgada disponibilizam, 
a todos os beneficiários da ASC, servi-
ços de apoio médico. Estes serviços 
são gratuitos para os beneficiários 
titulares, sendo que aos restantes apli-
cam-se a tabela de preços e as regras 
do regime convencionado da ADSE. 
Para marcações e mais informações, 
contacte diretamente os postos clíni-
cos e serviços de apoio médico dos 
seguintes Centros de Apoio Social:   

 

CENTRO DE APOIO SOCIAL  

DO PORTO  

Rua 9 de Abril, 912 4250-345 Porto  

Tel: 228346640  

Mail: casporto@iasfa.pt  

Especialidades: Clínica Geral; Medicina 
Interna; Exames Auxiliares de Diagnósti-
co; Exames de Enfermagem; Tratamen-
tos Enfermagem; Fisioterapia   

 

CENTRO DE APOIO SOCIAL  

DE VISEU   

Rua Direita 3504-503 Viseu   

Tel: 232429358  

Mail: casviseu@iasfa.pt  

Especialidades: Clínica Geral; Medicina 
Interna  

 

CENTRO DE APOIO SOCIAL DE TO-
MAR – CENTRO MÉDICO DE TOMAR  

Av. General Bernardo Faria,  

2300-535 Tomar  

Tel: 249329090  

Mail: castomar@iasfa.pt  

Especialidades: Clínica Geral 

 

CENTRO DE APOIO SOCIAL  

DE TOMAR – CENTRO MÉDICO DE 
ABRANTES   

Rua de Angola, n.º 5, R/c Esq. 2200-390 
Abrantes  

Tel: 241332602  

Mail: pclinicabt@gmail.com  

Especialidades: Clínica Geral 

 

CENTRO DE APOIO SOCIAL DE RUNA  

Rua Princesa Maria Francisca Benedita 
2565-752 Runa  

Tel: 261330070/081  

Mail: casr.centromedico@gmail.com  

Especialidades: Clínica Geral; Fisiatria.  
Exames Auxiliares de Diagnósti-
co: Exames de Enfermagem. Tratamen-
tos: Enfermagem; Fisioterapia; Psicolo-
gia. 

 

CENTRO DE APOIO SOCIAL  

DE OEIRAS  

Rua D. Duarte nº. 2 2780-064 Oeiras  

Tel: 214464200  

Mail: casoeiras@iasfa.pt  

Especialidades: Clínica Geral; Medicina 
Dentária; Fisiatria; Oftalmologia; Pneu-
mologia. Exames Auxiliares de Diagnósti-

co: Análises Clínicas. Tratamentos: En-
fermagem; Fisioterapia; Terapia Ocupaci-
onal; Psicologia.  

 

CENTRO DE APOIO SOCIAL  

DE LISBOA – POSTO MÉDICO DO CAS 
LISBOA   

Rua de S. José, 24, 1150-323 Lisboa,   

Tel: 213 407 600   

Mail: caslisboa@iasfa.pt  

Especialidades: Clínica Geral. 

 

CENTRO DE APOIO SOCIAL DE LIS-
BOA – POSTO MÉDICO DOS OLIVAIS  

Rua Almada Negreiros, L 475 R/C, 1800-
016 Lisboa  

Tel: 211 594 383 

Mail: caslisboa@iasfa.pt  

Especialidades: Clínica Geral; Medicina 
Dentária. 

 

POSTOS CLÍNICOS DO IASFA 

INFORMAÇÕES BENEFICIARIOS ADM 

CENTRO DE APOIO SOCIAL  

DO ALFEITE  

Base Naval de Lisboa, Rua José Carlos 
de Melo, Laranjeiro, 2810-239 Almada  

Tel: 212 736 360   

Mail: casalfeite@iasfa.pt  

Especialidades: Clínica Geral; Medicina 
Dentária. Exames Auxiliares de Diagnós-
tico:  Exames de Enfermagem. Tratamen-
tos: Enfermagem; Terapia da Fala; Psico-
logia; Neuropsicologia.  

 

CENTRO DE APOIO SOCIAL  

DE PONTA DELGADA  

Rua José Maria Raposo Amaral, 22, 
9500-078 Ponta Delgada  

Tel: 296101600  

Mail: samed.caspdelgada@hotmail.com  

Especialidades: Medicina Geral e Famili-
ar; Ortopedia; Medicina Dentária; Próte-
ses Dentárias; Psicologia; Nutrição. Exa-
mes Auxiliares de Diagnóstico: Exames 
de Enfermagem. Exames Complementa-
res de Diagnóstico. Tratamentos: Enfer-
magem; Reabilitação.  

 

ATENÇÃO: Os CAS do IASFA estão com 
medidas de contingência e atendimento 
condicionado. Consulte os horários, con-
tactos e condições no sitio de internet do 
IASFA, aqui: https://www.iasfa.pt/covid-
19-medidas-do-iasfa/ 

 

mailto:pclinicabt@gmail.com
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INFORMAÇÃO APOIAR 

RECORTA, PREENCHE E ENVIA, FAZ-TE SÓCIO DA APOIAR 
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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 PRESENCIAL 2ª A 6ª.  

O atendimento presencial está ainda condicionado.  

09:00 a s 13:00 e 14:00 a s 16:00 
Ligue sempre primeiro  
antes de vir à APOIAR  

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 numerário ou 
cheque, no multibanco ou homebanking, para: 

IBAN da Caixa Geral de Depósitos:  

PT50 003507520000157233024  
Seja por cheque ou transfere ncia indique sempre o seu nº de so cio. Éx: 
“Quota APOIAR 1234” ou “Quota 1234”  

NOTA IMPORTANTE: Énvie SÉMPRÉ 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-
mento de quotas. 

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. 



 

- 9 - APOIAR nº 129 Jun/Jul 2021  

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 a utilizar para fazer pedidos 
de receitas 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 2020 e 2021 

Conforme os art.ºs 10, 11 e 14 dos Éstatutos da Associaça o, de modo a poder 
continuar a usufruir dos seus direitos de associado e utente, deverá pa-
gar as suas quotas anuais dentro do prazo definido. 

Seja solidário, ajude-nos a ajudar. 

 

ATENÇÃO: A partir de Janeiro de 2019 a quota anual 

passou a ter o valor de 40€. 

INFORMAÇÃO AOS ASSOCIADOS 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE:  

PEDIDO DE RELATÓRIO CLÍNICO 
Os pedidos de relatórios com informação clinica dos doentes, deverão 
ser solicitados pelo próprio doente. Deverá ser presencial feito por escrito 
e assinado pelo próprio. 

Não serão aceites pedidos feitos por terceiros, mesmo que sejam 
familiares do doente, para elaboração de relatórios ou outra informação 
acerca dos doentes. 

São excepção casos com estado de Maior acompanhado, em que a 
pessoa que solicita o relatório ou outra informação seja o representante 
legal. 
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REVISTA DE IMPRENSA 

ATENÇÃO: NOVA  

MORADA DO BALCÃO  

ÚNICO DA DEFESA 

Morada:  
Av. Infante Santo, nº 49 
1399-056 Lisboa 

Telefone: 213 804 200   

Email: antigos.combatentes 

@defesa.pt 

Site: https://bud.gov.pt/ 

Horário de Atendimento: 

Segunda-Feira a Sexta-Feira: 
10h00 às 17h00 

SEGURANÇA SOCIAL 
Novo número para atendimento telefó-
nico  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 

INFORMAÇÃO CARTÃO 

DO COMBATENTE: 
Foi confirmado na Comissão de Defesa 
Nacional que o Cartão de Antigo 
Combatente (CAC) já começou a ser 
enviado directamente para a morada 
dos ex-militares e respectivas/os 
viúvas/os, não sendo necessário 
qualquer requerimento.  Relativamente 
aos transportes públicos gratuitos o 
MDN informa que “é uma medida que 
carece ainda da adoção de um conjunto 
de atos de natureza regulamentar que 
não dependem exclusivamente da área 
governativa da Defesa Nacional, 
encontrando-se este Ministério a 
desenvolver todos os esforços para que 
possa ser implementada no mais curto 
espaço de tempo.” ATENÇÃO: Este 
benefício ainda não se encontra em 
vigor. Saiba mais em:  

https://bud.gov.pt/ac/esclarecimentos/
eac.html 

Acreditar em teorias  

da conspiração é um sinal  

de crise de saúde mental 

Online sa o difundidas diariamente 
milhares de teorias da conspiraça o, de 
informaça o errada e de desinformaça o. 
A diferença estara  entre quem as le  nas 
suas redes sociais e na o lhes da  cre dito 
ou tenta saber mais sobre o assunto, 
apurando origens e conseque ncias e os 
que preferem acreditar sem duvidar, 
nem questionar e partilham essas teses 
com os outros. Teorias da conspiraça o 
sempre existiram, “a transposiça o para 
as redes sociais faz com que haja uma 
maior multiplicaça o de canais. O que 
nem sempre existiu e  o maior alcance, 
velocidade e impacto”, explica Felisbela 
Lopes, professora do Instituto de 
Cie ncias Sociais da Universidade do 
Minho.  

SAÚDE MENTAL E INFORMAÇÃO FALSA 

A incerteza, a ansiedade, a depressão, o medo e o isolamento soci-
al agigantados pela pandemia fazem com que muitas pessoas dê-
em crédito a crenças que lhes dão uma sensação de segurança e 
auto-estima positiva. O fact-checking é cada vez mais uma arma 
para combater a relação entre desinformação e saúde mental.  
[Por: Sónia Calheiros/Revista Visão] 

Jornal I e RTP destacam a ajuda  

da APOIAR relativamente ao 

Cartão de Antigo Combatente 

(…) Sa o pessoas que, legitimamente, 
desconfiam das autoridades 
governamentais, consideram a 
polarizaça o polí tica revigorante e 
procuram informaço es que confirmem os 
seus pro prios pontos de vista, o que pode 
torna -las mais vulnera veis a mentiras. E  
cada vez mais importante existir uma 
cultura dos media, em que o fact-
checking [a verificação de factos] e a 
capacidade de um pensamento crítico 
vai ajudar a combater a relação entre 
desinformação e saúde mental 
debilitada. (…) 

Leia o resto na Revista Visa o ou em:  

https://visao.sapo.pt/atualidade/
sociedade/2021-07-07-acreditar-em-teorias

-da-conspiracao-e-um-sinal-de-crise-de-
saude-mental/ 

Um relato publicado no Jornal de Notí cias 
dava conta de um ex-combatente no Porto 
que foi multado por ter apresentado o Car-
ta o de Antigo Combatente  em vez do passe 
para andar neste transporte pu blico.  

Instada a comentar pela RTP e pelo Jornal I 
a APOIAR alertou acerca do facto de muitos 
ex-combatentes tentarem pedir esclareci-
mentos sobre o Carta o de Antigo Comba-
tente ao Balca o U nico da Defesa e este mui-
tas vezes na o estar a atender, o que os leva 
a contactarem a APOIAR para obter essas 
respostas. 

A estes o rga os de comunicaça o social a 
APOIAR indicou que, apesar de na o ser da 
sua responsabilidade ou a mbito directo, 
visto na o poder esclarecer mais do que 
aquilo que e  pu blico, tem tentado ao ma xi-
mo informar as pessoas a perceberem os 
benefí cios previstos no Éstatuto do Antigo 
Combatente e se esta o ou na o em vigor. Fez 
tambe m um apelo a que este benefí cio pos-
sa entrar em vigor o mais rapidamente 
possí vel. Éstas notí cias podem ser acedidas 
atrave s do site da APOIAR.  

Por: Redacção 
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ÚLTIMAS 

PARA TODOS OS CONGRÉSSISTAS  
INSCRITOS. 

Antes de mais,   

BOM DIA. 

A tí tulo de informaça o o Congresso Nacio-
nal de Antigos Combatentes, foi marcado no 
final de Novembro para o dia 24/07/2021, 
dia que em o nosso Éstatuto do Antigo Com-
batente, completava o seu primeiro aniver-
sa rio. 

Pretendia-se e preten-
de-se que a assembleia 
do Congresso Nacional 
de Antigos Combaten-
tes (CNAC) refletisse 
sobre os benefí cios que 
o Éstatuto do Antigo 
Combatente contem-
pla, quanto a no s ina-
ceita veis, votando ou 
alterando uma propos-
ta a apresentar pela 
Comissa o Organizado-
ra, que contempla uma 
pensa o de guerra men-
sal, equivalente ao va-
lor me dio que cada 
Antigo Combatente 
gasta na compra de 
medicamentes por 
me s; Gratuitidade nos 
transportes pu blicos, 
em todas as redes nacionais; Acesso imedia-
to aos Hospitais militares; Prioridade nos 
serviços de sau de dos Hospitais e clinicas 
pu blicas e gratuitidade nos lares pu blicos 
para antigos combatentes e suas viu vas. 

Ora, este Congresso, e  o momento de dar 
voz aos Antigos Combatentes do Ultramar, 
para manifestar o seu descontentamento a 
uma Pa tria, que mais se tem comportado 
como uma pa tria-madrasta,  continuando a 
humilhar e a esquecer os seus filhos, os 
seus combatentes, no fundo os seus hero is. 

Certamente que nenhum Antigo Combaten-

te pretende relembrar o momento da ago-
nia do nosso camarada antes de dar o u lti-
mo suspiro. Ningue m quer recordar os sa-
crifí cios, a dor, a ansiedade, o medo, a bru-
talidade e a irracionalidade da guerra, mas 
apenas exigir um direito extensivo a todos 
os Antigos Combatentes que e  o RÉSPÉITO 
e a DIGNIDADÉ. 

Pore m, na u ltima quinta-feira, depois da 
reunia o do Conselho de Ministros e de um 

contacto da Comissa o 
Organizadora do 
CNAC , com a Direça o 
Geral de Sau de 
(DGS),  os quais fe-
charam a porta e no s 
Comissa o Organiza-
dora de forma res-
ponsa vel e sensata, 
na o nos restou outra 
alternativa que na o 
fosse o ADIAMÉNTO 
dos trabalhos para 
data a designar. 

Voltaremos a  tua 
presença, pois conta-
mos contigo e com 
todos os Antigos 
Combatentes para 
mostrar ao Governo e 
aos senhores deputa-
dos, ja  inscritos no 
Congresso, o carta o 
vermelho da nossa 

indignaça o pela injustiça de que estamos a 
ser ví timas, representativa de uma cruel 
memo ria patrio tica,  ha  mais de 47 anos.  

Camaradas, contamos contigo para este 
confronto com o poder polí tico, na o vamos 
baixar as calças e muito menos desistir de 
uma luta que e  justa. 

Abraço de combatente. (…) 

JOSE MARIA MONTEIRO 

CASCAIS 07/07/2021  

Congresso Nacional de Antigos 

Combatentes adiado  

CONGRESSO AC 

O Congresso Nacional de Antigos combatentes, marcado para dia 
24 de Julho de 2021 em Carcavelos, foi adiado devido à situação 
pandémica na Área Metropolitana de Lisboa. Abaixo transcrevemos 
uma comunicação dos organizadores. [Por: Redacção] 

Documentário de Joana Pontes 
sobre As fotografias e a constru-
ção da memória do império es-
treia nas salas de cinema  

[Por: Redacção] 

VISÕES 

DO IMPÉRIO 

Joana Pontes, investigadora que participou 
na sessa o “Dista ncias” que assinalou o Dia 
internacional da Mulher na APOIAR em 
Março u ltimo, estreou um documenta rio 
sobre as fotografias do tempo da Guerra 

Colonial e como contruí ram o imagina rio 
quer do “Impe rio Portugue s” quer da me-
mo ria da Guerra Colonial. 

O filme e  uma revisitaça o da imagem do 
impe rio atrave s de um espo lio de imagens 
desde o iní cio do se culo passado ate  a  revo-
luça o dos cravos que termina a Guerra Co-
lonial. 

As fotos foram recolhidas em diversos es-
po lios pessoais de famí lias que se estavam 
a livrar de fotos antigas, tal qual Joana Pon-
tes explicou a  APOIAR, na sessa o do Dia 
Internacional da Mulher. 

Éstre documenta rio convida a uma reflexa o 
de como a ideia d impe rio foi contruí da em 
imagens e como as fotos recuperam e cons-
troem a ideia que temos da Guerra Colonial 
e do que eram esses tempos. 

O documenta rio estreou dia 15 de Julho 
nos cinemas e faz-se acompanhar de uma 
exposiça o fotogra fica patente no Padra o 
dos Descobrimentos ate  ao final do ano. 

“A fotografia foi 
central para a 
imaginação do 

Império” 

MEMÓRIA E FOTOGRAFIA 



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

www.apoiar-stressdeguerra.com  || facebook.com/stressdeguerraapoiar 
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PEDRO REYES: SANATORIUM 

MAAT– Museu de Arte, Arquitectu-
ra e Tecnologia 
Sanatorium, do artista mexicano Pedro 
Reyes, é uma instalação performativa em 
formato de clínica temporária que combi-
na arte e psicologia. Concebida para o 
Guggenheim de Nova Iorque em 2011, 
foi depois apresentada em diferentes 
contextos e instituições, como a White-
chapel Gallery de Londres (2013) ou a 
dOCUMENTA (2013), em Kassel (2012). 

Para esta obra, o artista concebeu uma 
série de terapias através da apropriação 
de técnicas de teatro, da psicologia Ges-
talt, do estado de fluxo, de atividades de 
grupo e jogos de construção de confian-
ça, de coaching corporativo, do psicodra-
ma, da hipnose, da sabedoria e da cultu-
ra popular. Conduzidos por pessoas co-
muns (não profissionais), os tratamentos 
placebo que compõem este projeto pro-
porcionam espaços de encontro e diálo-
go, histórias e narrativas de vida que vi-
sam curar as doenças e maleitas associ-
adas à vida contemporânea. 

maat — Museu de Arte, Arquitetura e 
Tecnologia Av. Brasília, Belém 
1300-598 Lisboa 

Depois do ano passado a Comissa o 
Éxecutiva para a Homenagem Nacional aos 
Combatentes, ter apenas depositado uma 
coroa de flores junto ao Monumento aos 
Combatentes do Ultramar, em Bele m, 
Lisboa, de forma a na o deixar de assinalar a 
data, sem nenhuma outra cerimonia oficial, 
este ano voltou a realizar um acto mais 
formal. 

Assim, a Comissa o voltou a “homenagear, 
no Dia de Portugal, todos aqueles que, 
chamados um dia ao cumprimento do 
dever, souberam honrar os nossos maiores 
e, especialmente, os que tombaram ao 
serviço da Pa tria.” desta vez com 
convidados e oradores, ainda que limitado 
a  Comissa o, por causa das condiço es 
sanita rias exigidas.  

De regresso esteve tambe m a missa no 
Mosteiro dos Jero nimos conduzida Bispo 
das Forças Armadas, D. Rui Vale rio, que se 
dirigiu “em primeiro lugar, a queles que 
representam a nossa vocaça o, humana e 
lusa, de pessoas livres, que se sentem 
interpeladas pela histo ria e pela vida a 
responder e a combater contra o mal, e 
contra tudo o que atropela a dignidade do 
ser humano e que lesa a Naça o”.  

D. Maria II no Palácio 
Nacional da Ajuda 

Cerimónia do 10 de Junho 

regressou a Belém 

HOMENAGEM COMBATENTES 

Dois anos depois da última cerimónia de homenagem ao combaten-
te feita de forma normal, a habitual cerimónia que acontece junto ao 
Monumento dos Combatentes, em Belém, realizou-se este ano, 
sem a mesma pompa, mas com mais público e o regresso ao Mos-
teiro dos Jerónimos.  [Por: Redacção] 

De destacar a presença de alguns ex-
combatentes que quiseram tambe m eles 
participar, mesmo em menor nu mero, na 
cerimo nia.  

As cerimo nias contaram ainda com a 
habitual alocuça o alusiva ao acto, a cargo 
do Tenente-General Jose  Carlos Filipe 
Antunes Calçada e terminou com Toques 
da ordenança, por um Requinta, e 
deposiça o de uma coroa de flores junto ao 
Monumento, pelos Presidentes das 
Comisso es e finalmente pelo Hino Nacional. 

A Associaça o APOIAR fez-se representar 
atrave s da presença oficiosa do seu 
Presidente da Direcça o, Jorge Gouveia,  que 
na o quis deixar de prestar tambe m 
homenagem aos combatentes. 

 

 

 

 

O Museu da Presidên-
cia da República 
(MPR) e o Palácio Na-
cional da Ajuda (PNA) 
apresentam a exposi-
ção «D. Maria II. De 
princesa brasileira a 
rainha de Portugal. 
1819-1853», patente 
na Galeria do Rei D. 
Luís do PNA, entre 26 
de Maio e 29 de Se-
tembro de 2021.  

Local: Galeria do Rei D. Luís  – Palácio 
Nacional da Ajuda. 10h00-18h00, todos 
os dias, com excepção da quinta-feira. 
Preço 5€. Gratuito para os portadores do 
cartão de antigo combatente 

Foto: Centro de Audiovisuais do Exército 

Foto: Jorge Gouveia 


