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O 11 DE SETEMBRO  

E O STRESS PÓS 

TRAUMÁTICO 
O acontecimento mais marcante do Século 
XXI teve repercussões no modo como se 
aborda a saúde mental. 

APOIAR REABRE 

COM HORÁRIO 

NORMAL A 25  

DE OUTUBRO 

[P. 2]  

[Páginas Centrais]  

UM GAJO  

NUNCA MAIS  

É A MESMA COISA 
Peça de Teatro em Almada aborda o tema 
da Guerra Colonial sem tabus. 

[P. 5]  

F
o

to
 p

o
r 

F
e
li

c
ia

n
o

 G
u

im
a
rã

e
s
 i
n

: 
F

li
c
k
r.

 L
ic

e
n

ç
a
 C

re
a
ti

v
e
 C

o
m

m
o

n
s

) 



 

- 2 - APOIAR nº 130 Set/Out 2021  

INFORMAÇÃO APOIAR 

CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO 

 

ATENÇÃO: As consultas necessitam 
SEMPRE de marcação prévia. 

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 que se não 
tem marcação poderá não ser atendido: 

 

É OBRIGATÓRIO O USO DE MÁSCA-
RA DENTRO DAS INSTALAÇÕES. 

 

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

RECOMENDAÇÕES 

 

LAVAGEM DE MÃOS 

Lave as mãos à entrada e à saída da 
APOIAR, antes e depois da sua consul-
ta 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 ime-
diatamente no lixo; Evite tocar nos 
olhos, nariz e boca com as mãos; 

ETIQUETA SOCIAL 

Evite partilhar comida ou objectos pes-
soais (copos, telemóveis, etc.); 

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

 

 

APOIAR DE VOLTA A HORÁRIO 
COMPLETO  A 25 DE OUTUBRO 

Regressados ao estado de Alerta a Associação APOIAR altera as suas condições de atendimento 
em acordo com as novas recomendações da DGS. Voltamos ao horário normal a partir de dia 25 de 
Outubro. Até lá continuamos a encerrar às 16:00 com atendimento por telefone e e-mail até às 

18:00. 

HORÁRIO NORMAL A PARTIR DE 25 DE OUTUBRO  

manhã 09:00 /13:00 TARDE: 14:00 /18:00  

3ª fase do desconfinamento 
e regras de uso de máscara 
A partir de dia 1 de Outubro entrá-
mos na terceira fase de desconfina-
mento com o país em situação de 
alerta. Nesta Fase 3, com mais de 
85% da população com vacinação 
completa, as regras são as seguin-
tes: 

- Restaurantes, cafés e pastelarias 
sem limite máximo de pessoas por 
grupo, quer no interior quer em espla-
nadas; 

- Estabelecimentos e equipamentos 
sem limites de lotação; 

- Espetáculos culturais sem limites de 
lotação 

- Eventos (nomeadamente casamen-
tos e batizados) deixam de ter limites 
de lotação; 

- Bares e discotecas reabrem atividade 
habitual mediante apresentação de 
Certificado Digital COVID da UE ou de 
um teste com resultado negativo. 

A máscara permanece obrigatória 
apenas nas seguintes situações: 

Nos termos da legislação em vigor, o 
uso de máscara é obrigatório nos se-
guintes contextos, para acesso e per-
manência no interior em:  
a. Estabelecimentos e serviços de saú-
de;  
b. Estruturas residenciais para pesso-
as idosas (ERPI), unidades da Rede 
Nacional de  Cuidados Continuados 
Integrados (RNCCI) e outras estrutu-
ras e respostas residenciais para cri-
anças, jovens e pessoas com deficiên-
cia, requerentes e beneficiários de 
proteção internacional e acolhimento 
de vítimas de violência doméstica e 
tráfico de seres humanos.  

c. Estabelecimentos de educação, de 
ensino e das creches, salvo nos espa-
ços de  recreio ao ar livre;  

d. Espaços e estabelecimentos comer-
ciais, incluindo centros comerciais, 
com área  superior a 400m2;  

e. Lojas de Cidadão;  

f. Espaços e estabelecimentos comer-
ciais e de prestação de serviços, em 
que necessariamente ocorra contacto 
físico com o cliente, por exemplo cabe-
leireiros, barbeiros ou esteticistas;  

g. Salas de espetáculo, de exibição de 
filmes cinematográficos, salas de con-
gresso,  recintos de eventos de nature-
za corporativa, recintos improvisados 
para eventos, designadamente cultu-
rais ou similares;  

h. Recintos para eventos e celebra-
ções desportivas;  

i. Transportes coletivos de passagei-
ros, incluindo em táxi ou TVDE  

Fonte: DGS 

Caso sejam identificados sintomas nas pessoas que visitam a instituição. 
como febre, tosse ou dificuldade respiratória, ligar para  SNS 24: 808 24 24 
24 e seguir as recomendações. Se sentir algum destes sintomas não se 
dirija à associação. Ligue para o SNS24 
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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-
berdade, Rua C, Lote 10, Piso 1 Loja 
1.10 1070-023  LISBOA NIPC: 
503288004  

Direcção da APOIAR: Jorge Manuel 
de Lemos Gouveia; José Amadeu Pe-
queno; Maria Amélia Machado; Carlos 
de Sousa Amaro; Anabela  Oliveira. 

Director: Manuel Vicente da Cruz;  
Directora Adjunta: Lucília Abrantes 
Bravo.  

Redacção: Bairro da Liberdade, Rua 
C, Lote 10, Piso 1 Loja 1.10 1070-023  
LISBOA  Telefone: 213 808 000 
Impressão: Porenvel - Prod. Postal: 
Rua do Entreposto Industrial, Nº15 
Fracção C, 2610-135 e Sede da Redac-
ção. 

Correio Electrónico:  

apoiar.stressdeguerra@gmail.com;  
apoiar.jornal@gmail.com  

Site: www.apoiar-stressdeguerra.com   

Colaboraram neste número: 

Direcção da APOIAR; Humberto Silva; 
Serviço Social.  
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Tiragem: 1.100 exemplares. 

EDITORIAL 

Por: Humberto Silva* 
 

Na peça de teatro “Um gajo nunca mais e  a 
mesma coisa” um dos actores deixa escapar 
a frase “A minha mulher chorava por mim, 
porque um soldado na o chora”.  
Esta pequena frase, um dos muitos 
exemplos recolhidos pelo autor, Rodrigo 
Francisco,  dramaturgo e director do 
Teatro Municipal de Almada, resume bem a 
vida de muitas famí lias que suportaram o 
regresso da guerra colonial em sile ncio mas 
com o eco da guerra bem, e para sempre, 
presente. 
Para muitos na o foi fa cil enfrentar os anos 
de regresso a uma vida familiar, no entanto 
esse quotidiano que fez parte de centenas 
de milhar de ex-combatentes e das suas 
famí lias, nunca teve verdadeiro eco na co-
municaça o social nem ta o pouco no imagi-
na rio colectivo.  
Os ex-combatentes aguentaram como pu-
deram o seu regresso a  vida laboral e fami-
liar e as suas esposas aguentaram o emba-
te. Uns com o ruí do silencioso das memo -
rias da guerra, outras com o choro escondi-
do de na o saber como lidar com essa ferida.  
A Guerra Colonial e  o eterno tabu de um 
paí s que durante quarenta anos sempre 
teve outras coisas que o preocuparam. O 
PREC, duas intervenço es do FMI, a entrada 
na unia o europeia, a geraça o dos anos 90 
que tentava reconstruir um paí s de rastos, 
o boom dos anos 2000 e finalmente a crise 
de 2008 que culminou com a terceira inter-
vença o do FMI, nunca deixou verdadeira-
mente espaço para uma reflexa o sobre a 
guerra colonial e as suas conseque ncias. 
Isso reflectiu-se desde sempre na produça o 
artí stica. 
A produça o cultural de um paí s reflecte 
necessariamente o estado de alma de um 
paí s. So  que, da produça o cultural que ja  e  
de si ane mica num paí s preocupado mais 
com a sobrevive ncia do que com a sua auto
-ana lise, ja  saem poucas coisas interessan-
tes. Se a isso juntarmos o quase inexistente 
dia logo sobre a Guerra Colonial, depressa 
chegamos a  conclusa o que a construça o 
artí stica sobre a Guerra ou sobre as suas 

conseque ncias e  quase nula. 
A peça que esta  em cena no Teatro de Al-
mada tenta dar um pontape  nesse maras-
mo e fazer o que poucos fizeram ate  hoje. 
Dar um murro na mesa e tentar ver todas 
as perspectivas deste evento histo rico, des-
de o iní cio ate  aos dias de hoje, na o deixan-
do ningue m de fora nem nenhum assunto 
por tratar.  
O que fizeram os soldados na guerra? De 
onde vem o crescimento do racismo entre 
muitos ex-combatentes? Porque e  que te-
mos medo de olhar de frente para o nosso 
passado? 
Na o deixa de ser curioso que a peça em 
cena no teatro de Almada tenha sido escri-
ta por um dramaturgo que nasceu na de ca-
da de 80 e cuja famí lia na o passou pela 
experiencia da Guerra Colonial.  
Rodrigo Francisco, o autor da peça,  na o 
teve a experie ncia da geraça o da guerra, 
nem teve familiares que la  estiveram,  mas 
e , se calhar, precisamente esse desafecto 
que o permite mexer em feridas que, du-
rante muito tempo, estiveram enterradas. 
Na o podemos ter medo da dor que elas nos 
provocam ou nunca conseguiremos lidar 
com o que fizemos com os que de la  vie-
ram. 

 
 

*(responsável editorial do APOIAR) 

 

O que fizemos com  

os que voltaram? 

OBITUÁRIO A Associação APOIAR tem o doloroso dever de informar que fale-
ceram os seus associados 3944 João Luís Nunes Gaspar e 4301 João Carlos 
Marques Pereira Serralha. Aos seus familiares e amigos, as nossas mais sentidas 
condolências. 
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Em Portugal, ha  algo que tem vindo a ser 

testado, e que ja  esta  muito avançado no 

Reino Unido a ní vel nacional, que podera  

ser uma das soluço es. Chama-se 

“Prescriça o Social”. Esta pra tica pressupo e 

que a sau de e o bem-estar das pessoas 

sejam reconhecidas como algo dependente 

do estilo de vida e envolvimento pessoal, 

familiar, social e comunita rio. Estes, na 

maioria dos casos, precisam de ser 

ensinados, promovidos, valorizados e 

motivados. 

A Prescriça o Social e  um instrumento que 

permite aos profissionais nos cuidados de 

sau de prima rios (me dicos de famí lia, 

enfermeiros e psico logos, entre outros) 

encaminharem os utentes para os serviços 

na o clí nicos existentes na sua comunidade, 

no sentido de um apoio a  sua sau de e bem-

estar. Estes serviços na o clí nicos, existentes 

na sua comunidade, podem ir desde um 

grupo de caminhadas a um grupo de 

voluntariado. Trata-se de uma 

Caminhadas e Voluntariado: 

a nova prescrição de saúde 

referenciaça o comunita ria pelo pro prio 

sistema de cuidados de sau de prima rios. 

Na o raras vezes um olhar atento durante 

longos tempos de espera em unidades de 

sau de pu blicas, tais como centros de sau de 

e hospitais, depara-se com a procura de 

soluço es para o que observa. Desde 

buracos no tecto ou nas paredes, a 

ma rmores encardidos, passando por pisos 

escorregadios onde se partem ou torcem 

membros. 

A  semelhança do que se começou a fazer ha  

anos nas empresas, sob o chape u de 

“responsabilidade social”, em que, por 

exemplo, dezenas de volunta rios de uma 

empresa ajudam uma IPSS a ter um novo 

rosto atrave s de trabalhos de reabilitaça o 

dos seus edifí cios, podemos fazer o mesmo 

para os utentes do SNS sob o chape u da 

prescriça o social. Tendo em conta que cada 

vez mais pessoas sofrem de depressa o e 

ansiedade, podemos, por exemplo, em 

regime de voluntariado melhorar a sau de 

mental da populaça o ao mesmo tempo que 

se melhora o patrimo nio nacional da sau de. 

A desculpa do “na o ha  verba” ou “na o 

podemos abrir concurso” na o entraria aqui. 

Mesmo em pleno confinamento como o que 

vivemos, a Prescriça o Social e  possí vel. 

Tudo pode passar para o online, mesmo o 

grupo de caminhadas e o grupo de 

voluntariado mencionados. Pois, o 

objectivo principal e  apoiar a populaça o 

nas suas necessidades emocionais, sociais e 

pra ticas. Benefí cios como a motivaça o por 

contribuir para a sociedade, estrutura e 

rotina, autoconfiança, auto-estima, 

participaça o social e criaça o de rede, e 

aprendizagem podem ser apenas alguns 

exemplos. Em resumo: a comunidade 

enquanto fonte de sau de. 

* Prof. Doutora Marta Pimenta de Brito é 
Psicóloga Doutorada Especialista Clínica e do 
Trabalho com consultório privado no Centro de 
Lisboa, é Cientista Clínica em multinacionais 
americanas, é Membro da Comissão de Saúde 
Mental do Health Parliament Portugal, é 
Professora Convidada em Universidades 
Portuguesas e Estrangeiras e foi recentemente 
Mentora na Comissão Europeia no Hackathon 
EUvsVirus. Licenciada em Psicologia pela 
Universidade do Porto, Doutorada em Acesso à 
Saúde Mental pela Universidade de Zurique e 
Pós-doutorada em Retenção de Pacientes pela 
Universidade de Harvard, conta ainda com 
formação executiva em Comunicação e Media 
pela Universidade de Harvard, tendo sido eleita 
uma das best spokesperson Europe por 
Bruxelas. Fala fluentemente alemão, inglês e 
espanhol, tem uma vasta lista de publicações 
científicas, bem como uma presença assídua nos 
media e em conferências internacionais, e a sua 
paixão é ajudar pessoas e organizações a atingir 
o seu bem-estar. Em Julho passado participou no 
maior debate sobre saúde mental em televisão 
no Programa Prós e Contras da RTP: Saúde 
Mental...A Epidemia Oculta. 

(Artigo publicado no âmbito do Programa 
“Cultura, Ciência e Tecnologia na 
Imprensa”,promovido pela Associação 
Portuguesa de Imprensa.) 

PRESCRIÇÃO SOCIAL 

Nesta altura em que o Japão criou o Ministério da Solidão, para 
combater problemas causados pelo isolamento social como o suicí-
dio, à semelhança do que o Reino Unido fez há três anos, muitos 
portugueses podem estar a questionar-se qual a situação em Portu-
gal. [Por: Marta Pimenta de Brito] * 
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11 DE SETEMBRO 20 ANOS:  

Como mudou a perspectiva da PPST 

O jornal da universidade de Harvard fez 
uma reflexa o sobre como os 
acontecimentos do dia 11 de Setembro em 
Nova Iorque mudaram a percepça o do 
efeito de acontecimentos trauma ticos nas 
pessoas. Na o apenas de quem vai a  guerra 
mas tambe m nos polí cias, bombeiros, 
me dicos e pessoas normais que assistiram 
ao evento mais marcante do se culo XXI ate  
a  data. "Penso que o 11 de Setembro foi 
um trauma colectivo para a naça o", disse 
Richard F. Mollica, professor de psiquiatria 
e director fundador do Programa de 
Harvard em Trauma de Refugiados 
(HPRT), que realiza formaça o e 
investigaça o cientí fica e fornece serviços 
de sau de mental a pessoas em a reas de 
conflito e que sofreram desastres naturais. 
"Todos no s percebemos, como naça o, a 
nossa vulnerabilidade a estes eventos 
terroristas da vida. 

A Guerra e  uma situaça o u nica que envolve 
participantes muito especí ficos. Temos 
soldados contra soldados e por vezes civis 
apanhados no meio. A abrange ncia do 
trauma limita-se aos seus participantes 

directos e com quem vivem com eles e 
pouco mais. Mas o 11 de Setembro foi um 
avento partilhado por todos. A imagem de 
dois avio es a colidirem com os edifí cios do 
antigo World Trade Center levando a  morte 
de mais de 3000 pessoas e inconta veis 
outros feridos, deu literalmente em directo 
na  televisa o e ficou marcado a ferros na 
memo ria colectiva dos habitantes de Nova 
Iorque e no resto do mundo. Todos 
puderam assistir em directo na o a soldados 
a perecer em combate ou a sofrer. Foram 
pessoas normais apanhadas na sua vida 
quotidiana. 

Antes do 11 de Setembro, a compreensa o 
pu blica do transtorno de stress po s-
trauma tico (PTSD) era limitada e o trauma 
era ainda um campo de estudo emergente. 

"Naqueles primeiros tempos, as pessoas so  
pensavam em trauma em torno de 
veteranos de guerra" disse Karestan 
Koenen, professora de epidemiologia 
psiquia trica na Harvard T.H. Chan School of 
Public Health, que estuda a PPST. "Penso 
que os ataques terroristas de 11 de 

Setembro trouxeram realmente para 
dentro de casa das pessoas que o trauma 
pode acontecer a qualquer pessoa, que 
pode acontecer e na o ser culpa sua". 

Os ataques desencadearam "uma 
revoluça o" na maneira de pensar no campo 
do tratamento da PPST “acerca do auto-
ajuda das ví timas de trauma, bem como 
daqueles que as tratam. Em 2001, ningue m 
estava a falar de burnout; ningue m estava a 
falar de auto-ajuda; ningue m estava a falar 
de resilie ncia", disse tambe m o professor 
Mollica. 

A Professora Koenan recordou que  este foi 
o momento crucial para que a comunidade 
cientí fica começasse a levar mais a se rio a 
Perturbaça o Po s-stress Trauma tico e se 
começasse a levar a se rio a ligaça o entre os 
desastres e trage dias colectivas e a sau de 
mental e que esse caminho pioneiro levou a 
que hoje em dia, em tempos de pandemia, 
uma das principais e imediatas 
preocupaço es dos responsa veis tenha sido 
precisamente a sau de mental. E que na o 
teria a certeza, “ se isso teria sido verdade 

sem o 11 de Setembro". 

 

Reportagem completa em: https://
news.harvard.edu/gazette/story/2021/09/

professors-detail-the-hard-lessons-from-9-11/ 

Fez 20 anos do acontecimento da história recente que mais marcou 
a memória colectiva do mundo ocidental, especialmente dos norte 
americanos e muito particularmente dos nova iorquinos. Foi tam-
bém quando o stress pós traumático deixou de ser conhecido ape-
nas como uma patologia de guerra. O 11 de Setembro mudou a 
perspectiva do trauma. [Por: Pedação] 

TRAUMA E SAÚDE MENTAL 
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ESTATUTO DO COMBATENTE 

Depois de um Agosto e Setembro cheios de queixas dos ex-
combatentes por ainda não terem disponível o último dos benefícios 
previstos no Estatuto do Combatente, que já estava em vigor desde 
Setembro de 2020, a Portaria que regula este benefício foi publica-
da finalmente no dia 21 de Setembro. [Por: Redacção] 

O Ministro da Defesa Joa o Gomes Cravinho 
admitiu finalmente que o benefí cio do 
passe social para os ex-combatentes, 
co njuges e sobrevivos, estava para breve. 
na cerimo nia de despedida da fragata 
“Co rte-Real”, da Marinha Portuguesa, na 
Base Naval do Alfeite antes da partida para 
a missa o ao Mar Ba ltico, no a mbito da 
missa o da Força Naval Permanente n.º 1 da 
NATO. 

“Sim, essa mate ria ja  esta  a ser tramitada. 
Ha  tramitaço es obrigato rias, 
nomeadamente a consulta de determinadas 
entidades regulato rias e acredito que 
durante estas pro ximas semanas sera  
possí vel, finalmente, ter aquilo que foi 
acordado no a mbito do estatuto do 
combatente na pra tica e, portanto, os 
antigos combatentes podera o beneficiar de 
gratuitidade nos transportes interurbanos”, 
disse o Ministro da Defesa Nacional aos 
o rga os de comunicaça o social. 

Relativamente aos nu meros do Carta o de 
Antigo combatente, o Ministe rio da defesa 
revelou que  mais de 200 mil carto es ja  
foram enviados. Destes, 190 mil foram para 

Transportes gratuitos para  

ex-combatentes em Novembro 
COMUNICADO  

DO MINISTÉRIO DA DEFESA 

SOBRE O PASSE GRATUITO, 

ENVIADO ÀS ASSOCIAÇÕES 

 

Gratuitidade do passe para os 
Antigos Combatentes 

 

Foi hoje publicada [21 de Setembro de 

2021], em Diário da República, 

a portaria que define as condições de 

atribuição do Passe de Antigo 

Combatente para os titulares do cartão 

de antigo combatente e do cartão de 

viúva(o) de antigo combatente. 

Cumpre-se assim mais uma medida do 

Estatuto do Antigo Combatente que, no 

artigo 17º, estabelece a adoção dos 

procedimentos necessários para a 

implementação da gratuitidade dos 

transportes públicos, contemplando-se 

os passes metropolitanos, as 

assinaturas em linha ou os passes 

municipais, em articulação com as 

autoridades de transportes públicos de 

cada área metropolitana e comunidades 

intermunicipais. 

A portaria define os procedimentos 

relativos à operacionalização do Passe 

de Antigo Combatente, que compete à 

Direção-Geral de Recursos da Defesa 

Nacional, às autoridades de transportes 

das Áreas Metropolitanas de Lisboa e 

do Porto e ao Instituto da Mobilidade e 

dos Transportes (IMT, I.P.), no resto do 

país. 

Estabelece ainda que o acesso ao 

Passe do Antigo Combatente entrará 

em vigor dentro de 45 dias, período que 

foi considerado necessário pelas 

diferentes entidades envolvidas no 

processo, nomeadamente o IMT, I.P, as 

Áreas Metropolitanas (AM), os 

operadores de transportes públicos de 

passageiros e as entidades gestoras de 

sistemas de bilhética, para poderem 

adaptar os seus sistemas e criarem os 

modelos de requerimento para esta 

nova isenção. 

antigos combatentes e mais de 14 mil para 
viu vas ou viu vos de antigos combatentes. 

A possibilidade de passes gratuitos, 
embora estivesse ja  prevista, estava 
dependente do acordo com as operadoras 
de transportes acerca do modo de como 
iriam disponibilizar o passe gratuito aos ex
-combatentes. Com a publicaça o da 
portaria, as operadoras te m 45 dias para 
fazer entrar em vigor esta benefí cio.  

A portaria explicita bem no seu artigo 7º 
que “A disponibilizaça o e divulgaça o do 
Passe de Antigo Combatente é  obrigato ria 
para todas as éntidadés émissoras dé 
títulos dé transporté público nos termos 
da Portaria n.º 298/2018, de 19 de 
Novembro, nomeadamente operadores e 
entidades gestoras de sistemas de bilhe tica, 
e deve ser considerada uma obrigaça o dé 
sérviço público conforme previsto no 
artigo 23.º do RJSPTP.” 

Aconselhamos uma leitura atenta da 
portaria para uma melhor compreensa o 
deste benefí cio. 

 



 

- 7 - APOIAR nº 130 Set/Out 2021  

A Portaria define o passe como: 

1 - O Passe de Antigo Combatente e  uma 
modalidade tarifa ria que confere uma 
isença o do pagamento do tí tulo mensal ou 
de utilizaça o de 30 dias consécutivos, 
intérmodal ou monomodal, vigéntés nos 
sérviços dé transporté público dé 
passagéiros da Áréa Métropolitana ou 
Comunidadé Intérmunicipal (CIM) do 
concélho dé résidência habitual do 
bénéficiário, aferido nos termos da 
alí nea c) do n.º 1 do artigo 6.º 

A abrange ncia do passe tem um limite 
geogra fico, tal como define a seguinte 
alí nea: 

b) Nos casos em que o tarifa rio assenta em 
assinaturas de linha, o tí tulo de refere ncia 
sera  o requisitado pelo beneficia rio, dé 
acordo com as suas nécéssidadés dé 
déslocação habitual, até ao éscalão 
máximo dé distância dé 32 km, a contar 
da sua localidadé dé résidência habitual. 

Se ultrapassar essa dista ncia, o benificia rio 
podera  pagar a diferença: 

 

5 - Nas situaçõés a qué sé référé a alínéa 
b) do n.º 3, o bénéficiário podé optar por 
um título dé valor supérior ao do 
éscalão máximo dé distância dé 32 km, 
suportando a diférénça éntré as tarifas. 

 

O benificia rio na o podera  acumular 
benefí cios: 

6 - O bénéficiário do Passé dé Antigo 
Combaténté não podé bénéficiar da 
gratuitidadé, ém simultânéo, dé mais dé 
um título. 

 

Este benefí cio e  obrigato rio:  

7 - A disponibilização é divulgação do 
Passé dé Antigo Combaténté é 

obrigatória para todas as éntidadés 
émissoras dé títulos dé transporté 
público nos térmos da Portaria n.º 
298/2018, dé 19 dé novémbro, 
noméadaménté opéradorés é éntidadés 
géstoras dé sistémas dé bilhética, é dévé 
sér considérada uma obrigação dé 
sérviço público conformé prévisto no 
artigo 23.º do RJSPTP. 

 

Quem beneficia do passe sa o os ex-
combatentes e as viu vas: 

1 - São bénéficiários do Passé dé Antigo 
Combaténté os antigos combaténtés 
référidos nos n.os 1 é 2 do artigo 2.º do 
Estatuto do Antigo Combaténté, titulares 
do carta o de antigo combatente emitido 
nos termos do artigo 4.º do mesmo 
Estatuto e da Portaria n.º 210/2020, de 3 
de setembro. 

2 - Sa o ainda beneficia rios do Passe de 
Antigo Combatente as viu vas é viu vos dé 
antigos combaténtés portadorés dé 
cartão dé viúva é viúva dé antigo 
combaténté que, cumulativamente, 
usufruam dos benefí cios e requisitos 
previstos nos artigos 7.º e 8.º do Estatuto e 
da Portaria n.º 210/2020, de 3 de 
setembro. 

 

Para ter o passe sera  necessa rio apresentar 
o Carta o de Antigo combatente e preencher 
um requerimento: 

3 - A atribuição do Passé dé Antigo 
Combaténté éstá condicionada à 
vérificação da titularidadé do cartão dé 
antigo combaténté é, no caso da viúva é 
viúvo dé antigo combaténté, à 
titularidadé do réspétivo cartão dé 
viúva é viúvo dé antigo combaténté. 

 

(…) 

Artigo 6.º 

Atribuiça o do Passe de Antigo Combatente 

1 - A disponibilizaça o de tí tulos de 
transporte abrangidos pelo Passé dé Antigo 
Combaténté é éfétuada pélas éntidadés 
émissoras dé títulos dé transporté 
público, médianté réquériménto dos 
intéréssados, através do préénchiménto 
do modélo dé adésão aprovado pélo 
IMT, I. P., devendo aquele requerimento 
ser acompanhado dos seguintes 
documentos: 

a) Apresentaça o de carta o de antigo 
combatente ou de carta o de viu va e viu vo 
de antigo combatente; 

b) Apresentaça o do carta o de cidada o ou 
outro tí tulo va lido equivalente; 

c) Comprovativo de morada fiscal de 
reside ncia habitual. 

A presente portaria produz efeitos 45 dias 
apo s a sua publicaça o. 

 

Para uma informaça o mais detalhada 
devera  consultar por completo a Portaria 
n.º 198/2021 de 21 de Setembro 
disponí vel em www.dre.pt ou no site da 
Apoiar na secça o de legislaça o. 

O que diz a portaria  

do Passe do Combatente? 

ATENÇÃO: 
Sem prejuízo da informação 
aqui publicada informe-se 
sempre com o seu operador 
de transportes para saber 
quando entra em vigor o 
benefício do passe e o que 
deverá fazer junto da 
operadora para o poder obter 
sem custos. 

REGULAMENTAÇÃO DA LEI 

A Portaria n.º 198/2021 de 21 de Setembro define as condições de atribuição do Passe de Antigo Com-
batente e os procedimentos relativos à sua operacionalização. Existem algumas questões relevantes 
que necessitam da leitura atenta e completa da Portaria.  Destacamos aqui alguns dos artigos mais re-
levantes que definem a maneira como será possível, a partir de Novembro, aceder à gratuitidade dos 
passes para os detentores do Cartão de Antigo Combatente. [Por: Redacção] 



 

- 8 - APOIAR nº 130 Set/Out 2021  

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 dé Janéiro 
dé 2019) poderá ser paga na sede da Associação, por numerário ou 
cheque, no multibanco ou homebanking, para: 

IBAN da Caixa Géral dé Dépósitos:  

PT50 003507520000157233024  
Seja por cheque 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-
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. 
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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 a 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 2020 e 2021 
Conforme os art.ºs 10, 11 e 14 dos Estatutos da Associaça o, dé modo a podér conti-
nuar a usufruir dos séus diréitos dé associado é uténté, deverá pagar as suas 
quotas anuais dentro do prazo definido. 

Séja solidário, ajudé-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. 

CONVOCATÓRIA 
81ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

QUARTA-FEIRA, 24 DE NOVEMBRO, ÀS 14:30 

Orçaménto é Programa dé Acção  

De acordo com as compete ncias de que fui investido nos termos do Artigo 29º, nº 2, 
alí nea c), dos Estatutos da APOIAR – Associaça o de Apoio aos Ex-Combatentes Ví timas 
do Stress de Guerra, convocam-se todos os associados para Assembleia Geral 
Ordina ria, a realizar no dia 24 de Novembro de 2021, quarta-feira, a s 14H30, na sede 
da APOIAR, na Rua C, Lote 10, Loja 1.10, Piso 1 1070-023, Bairro da Liberdade, em 
Lisboa com a seguinte ordem de trabalhos:  

 1 - Apreciaça o e votaça o do Orçamento e Programa de Acça o para o  
 Exercí cio de 2022; 

 2 - Informaço es e assuntos diversos.  

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

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

O Présidénté da Mésa da Assémbléia Géral 

João da Concéição António 
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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 contac-
tos 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: 
O Cartão de Antigo Combatente (CAC) 
já começou a ser enviado directamente 
para a morada dos ex-militares e res-
pectivas/os viúvas/os. Não é necessá-
rio qualquer requerimento.  

Relativamente aos transportes públi-
cos gratuitos o Ministério da Defesa 
prevê que a medida entre em vigor no 
mês de Novembro: 

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

Diagnosticada com covid-19 em agosto, 
Fernanda esteve internada 30 dias, 10 dos 
quais entubada e em coma, uma experie ncia 
que disse ter sido muito trauma tica e que a 
leva a ter "muito medo de sair de casa" com 
receio de voltar a ficar doente.  

(…) 

O regresso a casa foi "bem difí cil", agravado 
com o facto de o pre dio onde vive ter 
escadas e de, na altura, na o sentir as pernas. 
Voltar ao trabalho numa pastelaria tambe m 
na o foi fa cil.  

(…) 

As queixas de falta de ar, cansaço e dores de 
cabeça nove meses depois de ter sido 
infetada, tambe m levaram Teresa (nome 
fictí cio), de 26 anos, a recorrer a  consulta 
no Hospital Santa Marta.  

Ao contra rio de Fernanda, Teresa na o 
necessitou de hospitalizaça o, nem teve 
sintomas muito fortes. "Foi so  mesmo tosse, 
algum cansaço e dois ou tre s dias de cama", 
ale m da falta de olfato e paladar.  

Sintomas que voltaram quando a jovem 
farmace utica regressou ao trabalho. "Sou 
uma pessoa sauda vel e normal, mas notei a 
falta de ar nos dois meses a seguir".  

(…) 

Fernanda e Teresa fazem parte dos cerca de 
700 doentes, com idades entre os 27 e os 80 
anos, acompanhados na clí nica que abriu 
em maio para dar uma "resposta adequada" 
aos doentes internados no Centro 
Hospitalar Universita rio Lisboa Central. 

Este centro hospitalar tratou cerca de 

4.250, dos quais 840 em cuidados 
intensivos, desde o iní cio da pandemia.  

"Estes doentes na o sa o doentes 
respirato rios, na o sa o doentes cardí acos, 
sa o doentes multissiste micos que te m de 
ser olhados por uma equipa 
multidisciplinar de forma a na o se 

banalizar nenhum tipo de sinal e sintoma", 
enfatizou Neuza Reis.  

(…) 

Ha  doentes com ní veis de ansiedade e 
depressa o "muito grandes" e ha  situaço es 
de stress po s-trauma tico. "Felizmente e  
uma realidade mais rara, mas tambe m os 
temos". 

Estas situaço es mais graves sa o 
referenciadas para a psiquiatria, afirmou, 
revelando que cerca de 5% dos doentes ja  
foram reencaminhados.  

Conforme o tempo passa, a manifestaça o de 
sintomas de `long covid` vai diminuindo, 
mas ha  "valores muito conservadores" que 
estimam que 17% a 20% dos doentes 
tenham sintomatologia prolongada no 
tempo.  

 

 

 

Por: Agência LUSA 

Excerto de uma longa reportagem da Agência 
Lusa que pode ser consultada em diversos 

órgãos de comunicação e no site da APOIAR. 

Covid-19. Centenas em 
consultas após a doença 
com sintomas como stress 
pós-traumático 
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Pensão 
na Hora 
Está disponível um novo serviço na 
Segurança Social Directa que permite 
pedir a pensão de velhice na hora, de 
forma mais simples e rápida. 
 
Antes de iniciar o pedido na Segurança 
Social Directa poderá ver o cálculo da 
pensão de velhice, ficando visíveis os 
anos de descontos e o valor bruto 
estimado da pensão a receber. 
Após o preenchimento do requerimento 
online, o cidadão pode ter o pedido 
aprovado automaticamente, sendo-lhe 
atribuída uma pensão provisória num 
prazo máximo de 24 horas. 
 
As condições necessárias para a 
atribuição da pensão provisória são 
as seguintes: 
Possuir idade pessoal de acesso;  
Ter o número de anos de descontos 
necessários para acesso à pensão; 
Ter carreira contributiva apenas na 
Segurança Social; 
Estar abrangido pelo regime normal de 
reforma, não tendo carreiras especiais; 
Ser residente em Portugal; 
Não ter dívidas à Segurança Social, 
como trabalhador independente; 
Nas restantes situações, o processo 
entregue pela Segurança Social Directa 
será objecto de análise por parte dos 
serviços da Segurança Social com 
maior celeridade. 
Para receber a pensão de forma mais 
segura, célere e cómoda registe 
também o seu IBAN na Segurança 
Social Directa, no menu “Perfil”, opção 
“Conta bancária”. Aceda aqui. 
Atualize também os seus contactos de e
-mail e telefone para ser contactado de 
forma mais ágil pela segurança social. 
Com este novo  serviço digital e o 
processo de aprovação automático de 
pensões de velhice, será possível 
reduzir o número de pensões sujeitas a 
análise manual por parte da Segurança 
Social, o que se traduz numa maior 
rapidez em todo o processo. 
 
https://www.seg-social.pt/noticias/-/
asset_publisher/kBZtOMZgstp3/
content/pensao-na-hora 

MISSÃO 

A Polí cia de Segurança Pu blica tem por 

missa o defender a legalidade democra tica e 

garantir a segurança interna e os direitos 

dos cidada os, designadamente as condiço es 

de segurança que permitam o exercí cio dos 

seus direitos e liberdades. 

No a mbito da sua missa o e de acordo com a 

visa o existente, a PSP identifica a necessi-

dade de garantir a segurança de adultos 

que, pelas mais variadas razo es, possam 

sofrer alguma desorientaça o na via pu blica. 

As pulséiras ESTOU AQUI são dirigidas a 

péssoas qué, ém função da idadé ou dé 

patologia, possam ficar désoriéntadas 

ou inconsciéntés, ainda qué moménta-

néaménté, na via pública. 

PULSEIRAS 

A pulseira ESTOU AQUI ADULTOS e  consti-

tuí da por uma fita de tecido em cor mate e 

por uma chapa meta lica com um co digo 

alfanume rico e a inscriça o “Call/Ligue 

112”, como se pode ver na imagem. 

A pulseira e  gratuita, pessoal e intransmis-

sí vel. 

PROGRAMA  

ESTOU AQUI ADULTOS 

DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 

Para adquirir uma pulseira devera  fazer o 

registo pre vio e, em seguida, deslocar-se a  

esquadra escolhida para levantar e validar 

a mesma. 

COMO ADERIR 

1-Preencher no site estouaquiadul-

tos.mai.gov.pt os dados para o registo. 

2- Levantar a pulseira na esquadra da PSP 

escolhida com o Carta o de cidada o 

3- Colocar no Pulso e usufruir do programa 

 

ATENÇA O:  

A pulseira na o possui localizador GPS ou 

outro sistema de localizaça o. 

Na o e  um dispositivo de emerge ncia me di-

ca. 

 

https://estouaquiadultos.mai.gov.pt  

https://app.seg-social.pt/ptss/ci/gestao-bancaria


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

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

TEATRO  

Um gajo nunca mais  

é a mesma coisa 

A ficça o sobre a guerra colonial tem sido 
esparsa e muitas vezes reduzida a  literatu-
ra e alguma produça o cinematogra fica ou 
televisiva. Ficça o especificamente sobre o 
stress de guerra e as suas implicaço es e 
dificuldades do ponto de vista social e fa-
miliar de quem regressa a  vida po s-guerra 
tem sido ainda menos. O teatro tem tenta-
do trazer a  baila o tema nalguns momentos 
mais ou menos bem conseguidos e desta 
vez conseguiu-o de uma forma que trata os 
dois temas, guerra colonial e stress de 
guerra, de uma forma poucas vezes conse-
guida com tanto detalhe. 
“Um gajo nunca mais e  a mesma coisa” e  o 
tí tulo directo e eficaz de uma peça de tea-
tro sobre o regresso dos soldados do ultra-
mar e como se tentaram adaptar ao longo 
dos u ltimos quarenta e cinco anos a uma 
sociedade que nunca os reconheceu, mal 
os compreendeu, abandonou e nunca sou-
be viver com eles.  
As conseque ncias no dia-a-dia de um anti-
go combatente entrelaçadas com as viso es 
do Imperio que se desmoronou e das no-
vas geraço es que o questionam, traz a  baila 
questo es pertinentes sobre as razo es do 
crescimento da extrema direita, as razo es 
de quem viveu a guerra e as razo es de 
quem teve de receber, sem saber como, as 
ví timas dessa guerra.. 
Esta e  uma peça intensa que arrisca cobrir 
muitos assuntos em apenas hora e meia 
mas que consegue manter-se a  tona do que 
pretende transmitir atrave s do ritmo fre-
ne tico dos actores que va o encarnando as 
va rias personagens de forma emotiva en-
tre o passado e o presente. 
“Um gajo nunca mais e  a mesma coisa” 
aborda este tema sensí vel como poucos o 
fizeram ate  hoje e, embora com pormeno-
res mais ficcionados, na o deixara  nin-
gue m indiferente. 

A Companhia de Teatro de Almada traz à cena na Sala Experimen-
tal um texto sobre o regresso dos soldados da Guerra Colonial. E 
como tudo muda. “Um gajo nunca mais é a mesma coisa “ é o retra-
to feito pelo grupo de actores da CTA, com o actor Luís Vicente a 
fazer o papel principal de uma viagem de quarenta e cinco anos até 
aos dias de hoje. [Por: Humberto Silva] 

Até  31 OUTUBRO de 2021 

SALA EXPERIMENTAL  
Teatro Municipal Joaquim Benites  

(Av. Prof. Egas Moniz, 2804-503 Almada) 

Quinta a sábado às 21h00 || Quartas e 
Domingos às 16h00. Duração aprox.: 
90min. | M/16 

Intérpretes: Afonso de Portugal, João 
Farraia, Luís Vicente, Pedro Walter, Lara 
Mesquita  

Cenografia: Céline Demars 
Luz Guilherme Frazão Música Afonso de 
Portugal Som Daniel Mendrico 
Figurinos Ana Paula Rocha 
Montagem Carlos Janeiro, Paulo 
Horta, Ivan Teixeira, Daniel Polho, Filipe 
Neves Agradecimento Exército Português 
Agradecimento especial Alexandre 
Pinheiro, Manuel Mendonça, José Vieira 
Casal 

Este espectáculo tem som de tiros, de 
helicópteros e luz estroboscópica.  

Informe-se com a APOIAR acerca de condições 
especiais para grupos  de associados APOIAR 

 

CONGRESSO NACIONAL  

DE ANTIGOS COMBATENTES 

30 DE OUTUBRO 2021 
Auditório Marista em Carcavelos 

(Mais informação no site da APOIAR) 

SUGESTÕES 

João Abel Manta:  
A Fábrica de imagens 
Quase trinta anos depois da última (e 
única) grande exposição dedicada à obra 
gráfica de João Abel Manta (n. 1928), a 
Fundação D. Luís I traz de novo ao 
contacto com o público uma alargada 
amostra de um dos mais importantes 
portefólios de desenho, ilustração, 
design e cartoonismo do último século 
em Portugal. (…) Apresentando peças 
provindas do Museu de Lisboa, do 
Museu Nacional de Arte Contemporânea 
do Chiado e da Fundação Calouste 
Gulbenkian, bem como da colecção do 
artista, a exposição permite ao visitante 
contextualizá-las com livros, revistas e 
jornais em que Manta interveio (…) 

5 de Outubro a 16 de Janeiro 

Galeria de Exposições - Palácio 
da Cidadela || Cascais 

Av. Dom Carlos I, 2750-642 Cascais  

+info: http://fundacaodomluis.com/ 


