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O JORNAL DO STRESS DE GUERRA

[Páginas Centrais]

O 11 DE SETEMBRO
E O STRESS PÓS
TRAUMÁTICO

UM GAJO
NUNCA MAIS
É A MESMA COISA

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

Peça de Teatro em Almada aborda o tema
da Guerra Colonial sem tabus.

[PP. 3 E 12]

APOIAR REABRE
COM HORÁRIO
NORMAL A 25
DE OUTUBRO

[P. 5]

[P. 2]

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Quarta feira, 24 de Novembro, 14:30

INFORMAÇÃO APOIAR

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

CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO

RECOMENDAÇÕES

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:

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 imediatamente no lixo; Evite tocar nos
olhos, nariz e boca com as mãos;
ETIQUETA SOCIAL
Evite partilhar comida ou objectos pessoais (copos, telemóveis, etc.);
Evite proximidade e cumprimentar com
beijos, apertos de mão ou abraços.

É OBRIGATÓRIO O USO DE MÁSCARA DENTRO DAS INSTALAÇÕES.
Em linha com as recomendações da
DGS, a APOIAR implementou nas suas
instalações o seguinte plano de contingência:

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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3ª fase do desconfinamento
e regras de uso de máscara
A partir de dia 1 de Outubro entrámos na terceira fase de desconfinamento com o país em situação de
alerta. Nesta Fase 3, com mais de
85% da população com vacinação
completa, as regras são as seguintes:
- Restaurantes, cafés e pastelarias
sem limite máximo de pessoas por
grupo, quer no interior quer em esplanadas;
- Estabelecimentos e equipamentos
sem limites de lotação;
- Espetáculos culturais sem limites de
lotação
- Eventos (nomeadamente casamentos 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 seguintes contextos, para acesso e permanência no interior em:
a. Estabelecimentos e serviços de saúde;
b. Estruturas residenciais para pessoas idosas (ERPI), unidades da Rede
Nacional de Cuidados Continuados
Integrados (RNCCI) e outras estruturas e respostas residenciais para crianças, jovens e pessoas com deficiência, 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 espaços de recreio ao ar livre;
d. Espaços e estabelecimentos comerciais, incluindo centros comerciais,
com área superior a 400m2;
e. Lojas de Cidadão;
f. Espaços e estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, em
que necessariamente ocorra contacto
físico com o cliente, por exemplo cabeleireiros, barbeiros ou esteticistas;
g. Salas de espetáculo, de exibição de
filmes cinematográficos, salas de congresso, recintos de eventos de natureza corporativa, recintos improvisados
para eventos, designadamente culturais ou similares;
h. Recintos para eventos e celebrações desportivas;
i. Transportes coletivos de passageiros, incluindo em táxi ou TVDE
Fonte: DGS

EDITORIAL

FICHA TÉCNICA
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Stress de Guerra e é distribuído aos
seus associados e às entidades mais
relevantes do país. Contudo, os seus
leitores ultrapassam largamente o número de exemplares impressos pois o
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É ainda a única publicação nacional
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O que fizemos com
os que voltaram?
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 nao 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 famílias que suportaram o
regresso da guerra colonial em silencio mas
com o eco da guerra bem, e para sempre,
presente.
Para muitos nao foi facil 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
famílias, nunca teve verdadeiro eco na comunicaçao social nem tao pouco no imaginario colectivo.
Os ex-combatentes aguentaram como puderam o seu regresso a vida laboral e familiar e as suas esposas aguentaram o embate. Uns com o ruído silencioso das memorias da guerra, outras com o choro escondido de nao saber como lidar com essa ferida.
A Guerra Colonial e o eterno tabu de um
país que durante quarenta anos sempre
teve outras coisas que o preocuparam. O
PREC, duas intervençoes do FMI, a entrada
na uniao europeia, a geraçao dos anos 90
que tentava reconstruir um país de rastos,
o boom dos anos 2000 e finalmente a crise
de 2008 que culminou com a terceira intervençao do FMI, nunca deixou verdadeiramente espaço para uma reflexao sobre a
guerra colonial e as suas consequencias.
Isso reflectiu-se desde sempre na produçao
artística.
A produçao cultural de um país reflecte
necessariamente o estado de alma de um
país. So que, da produçao cultural que ja e
de si anemica num país preocupado mais
com a sobrevivencia do que com a sua auto
-analise, ja saem poucas coisas interessantes. Se a isso juntarmos o quase inexistente
dialogo sobre a Guerra Colonial, depressa
chegamos a conclusao que a construçao
artística sobre a Guerra ou sobre as suas

consequencias e quase nula.
A peça que esta em cena no Teatro de Almada tenta dar um pontape nesse marasmo e fazer o que poucos fizeram ate hoje.
Dar um murro na mesa e tentar ver todas
as perspectivas deste evento historico, desde o início ate aos dias de hoje, nao deixando ninguem 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 temos medo de olhar de frente para o nosso
passado?
Nao deixa de ser curioso que a peça em
cena no teatro de Almada tenha sido escrita por um dramaturgo que nasceu na decada de 80 e cuja família nao passou pela
experiencia da Guerra Colonial.
Rodrigo Francisco, o autor da peça, nao
teve a experiencia da geraçao da guerra,
nem teve familiares que la estiveram, mas
e, se calhar, precisamente esse desafecto
que o permite mexer em feridas que, durante muito tempo, estiveram enterradas.
Nao podemos ter medo da dor que elas nos
provocam ou nunca conseguiremos lidar
com o que fizemos com os que de la vieram.
*(responsável editorial do APOIAR)

OBITUÁRIO A Associação APOIAR tem o doloroso dever de informar que faleceram 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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regime de voluntariado melhorar a saude
mental da populaçao ao mesmo tempo que
se melhora o patrimonio nacional da saude.
A desculpa do “nao ha verba” ou “nao
podemos abrir concurso” nao entraria aqui.

Caminhadas e Voluntariado:
a nova prescrição de saúde
PRESCRIÇÃO SOCIAL
Nesta altura em que o Japão criou o Ministério da Solidão, para
combater problemas causados pelo isolamento social como o suicídio, à semelhança do que o Reino Unido fez há três anos, muitos
portugueses podem estar a questionar-se qual a situação em Portugal. [Por: Marta Pimenta de Brito] *
Em Portugal, ha algo que tem vindo a ser
testado, e que ja esta muito avançado no
Reino Unido a nível nacional, que podera
ser uma das soluçoes. Chama-se
“Prescriçao Social”. Esta pratica pressupoe
que a saude e o bem-estar das pessoas
sejam reconhecidas como algo dependente
do estilo de vida e envolvimento pessoal,
familiar, social e comunitario. Estes, na
maioria dos casos, precisam de ser
ensinados, promovidos, valorizados e
motivados.
A Prescriçao Social e um instrumento que
permite aos profissionais nos cuidados de
saude primarios (medicos de família,
enfermeiros e psicologos, entre outros)
encaminharem os utentes para os serviços
nao clínicos existentes na sua comunidade,
no sentido de um apoio a sua saude e bemestar. Estes serviços nao clínicos, existentes
na sua comunidade, podem ir desde um
grupo de caminhadas a um grupo de
voluntariado.
Trata-se
de
uma

referenciaçao comunitaria pelo proprio
sistema de cuidados de saude primarios.
Nao raras vezes um olhar atento durante
longos tempos de espera em unidades de
saude publicas, tais como centros de saude
e hospitais, depara-se com a procura de
soluçoes para o que observa. Desde
buracos no tecto ou nas paredes, a
marmores 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 chapeu de
“responsabilidade social”, em que, por
exemplo, dezenas de voluntarios de uma
empresa ajudam uma IPSS a ter um novo
rosto atraves de trabalhos de reabilitaçao
dos seus edifícios, podemos fazer o mesmo
para os utentes do SNS sob o chapeu da
prescriçao social. Tendo em conta que cada
vez mais pessoas sofrem de depressao e
ansiedade, podemos, por exemplo, em
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Mesmo em pleno confinamento como o que
vivemos, a Prescriçao Social e possível.
Tudo pode passar para o online, mesmo o
grupo de caminhadas e o grupo de
voluntariado
mencionados.
Pois,
o
objectivo principal e apoiar a populaçao
nas suas necessidades emocionais, sociais e
praticas. Benefícios como a motivaçao por
contribuir para a sociedade, estrutura e
rotina,
autoconfiança,
auto-estima,
participaçao social e criaçao de rede, e
aprendizagem podem ser apenas alguns
exemplos. Em resumo: a comunidade
enquanto fonte de saude.
* 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.)

11 DE SETEMBRO 20 ANOS:
Como mudou a perspectiva da PPST

TRAUMA E SAÚDE MENTAL
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 também quando o stress pós traumático deixou de ser conhecido apenas como uma patologia de guerra. O 11 de Setembro mudou a
perspectiva do trauma. [Por: Pedação]
O jornal da universidade de Harvard fez
uma
reflexao
sobre
como
os
acontecimentos do dia 11 de Setembro em
Nova Iorque mudaram a percepçao do
efeito de acontecimentos traumaticos nas
pessoas. Nao apenas de quem vai a guerra
mas tambem nos polícias, bombeiros,
medicos e pessoas normais que assistiram
ao evento mais marcante do seculo XXI ate
a data. "Penso que o 11 de Setembro foi
um trauma colectivo para a naçao", disse
Richard F. Mollica, professor de psiquiatria
e director fundador do Programa de
Harvard em Trauma de Refugiados
(HPRT), que realiza formaçao e
investigaçao científica e fornece serviços
de saude mental a pessoas em areas de
conflito e que sofreram desastres naturais.
"Todos nos percebemos, como naçao, a
nossa vulnerabilidade a estes eventos
terroristas da vida.
A Guerra e uma situaçao unica que envolve
participantes muito específicos. Temos
soldados contra soldados e por vezes civis
apanhados no meio. A abrangencia 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 avioes a colidirem com os edifícios do
antigo World Trade Center levando a morte
de mais de 3000 pessoas e incontaveis
outros feridos, deu literalmente em directo
na televisao e ficou marcado a ferros na
memoria colectiva dos habitantes de Nova
Iorque e no resto do mundo. Todos
puderam assistir em directo nao a soldados
a perecer em combate ou a sofrer. Foram
pessoas normais apanhadas na sua vida
quotidiana.
Antes do 11 de Setembro, a compreensao
publica do transtorno de stress postraumatico (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
psiquiatrica na Harvard T.H. Chan School of
Public Health, que estuda a PPST. "Penso
que os ataques terroristas de 11 de
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Setembro trouxeram realmente para
dentro de casa das pessoas que o trauma
pode acontecer a qualquer pessoa, que
pode acontecer e nao ser culpa sua".
Os
ataques
desencadearam
"uma
revoluçao" na maneira de pensar no campo
do tratamento da PPST “acerca do autoajuda das vítimas de trauma, bem como
daqueles que as tratam. Em 2001, ninguem
estava a falar de burnout; ninguem estava a
falar de auto-ajuda; ninguem estava a falar
de resiliencia", disse tambem o professor
Mollica.
A Professora Koenan recordou que este foi
o momento crucial para que a comunidade
científica começasse a levar mais a serio a
Perturbaçao Pos-stress Traumatico e se
começasse a levar a serio a ligaçao entre os
desastres e tragedias colectivas e a saude
mental e que esse caminho pioneiro levou a
que hoje em dia, em tempos de pandemia,
uma
das
principais
e
imediatas
preocupaçoes dos responsaveis tenha sido
precisamente a saude mental. E que nao
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/

Transportes gratuitos para
ex-combatentes em Novembro
ESTATUTO DO COMBATENTE
Depois de um Agosto e Setembro cheios de queixas dos excombatentes 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 publicada finalmente no dia 21 de Setembro. [Por: Redacção]

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.

O Ministro da Defesa Joao Gomes Cravinho
admitiu finalmente que o benefício do
passe social para os ex-combatentes,
conjuges e sobrevivos, estava para breve.
na cerimonia de despedida da fragata
“Corte-Real”, da Marinha Portuguesa, na
Base Naval do Alfeite antes da partida para
a missao ao Mar Baltico, no ambito da
missao da Força Naval Permanente n.º 1 da
NATO.

antigos combatentes e mais de 14 mil para
viuvas ou viuvos de antigos combatentes.

“Sim, essa materia ja esta a ser tramitada.
Ha
tramitaçoes
obrigatorias,
nomeadamente a consulta de determinadas
entidades regulatorias e acredito que
durante estas proximas semanas sera
possível, finalmente, ter aquilo que foi
acordado no ambito do estatuto do
combatente na pratica e, portanto, os
antigos combatentes poderao beneficiar de
gratuitidade nos transportes interurbanos”,
disse o Ministro da Defesa Nacional aos
orgaos de comunicaçao social.

A portaria explicita bem no seu artigo 7º
que “A disponibilizaçao e divulgaçao do
Passe de Antigo Combatente é obrigatoria
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 bilhetica,
e deve ser considerada uma obrigaçao dé
sérviço público conforme previsto no
artigo 23.º do RJSPTP.”

Relativamente aos numeros do Cartao de
Antigo combatente, o Ministerio da defesa
revelou que mais de 200 mil cartoes ja
foram enviados. Destes, 190 mil foram para

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 publicaçao da
portaria, as operadoras tem 45 dias para
fazer entrar em vigor esta benefício.

Aconselhamos uma leitura atenta da
portaria para uma melhor compreensao
deste benefício.
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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.

O que diz a portaria
do Passe do Combatente?
REGULAMENTAÇÃO DA LEI
A Portaria n.º 198/2021 de 21 de Setembro define as condições de atribuição do Passe de Antigo Combatente 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 relevantes 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]
A Portaria define o passe como:
1 - O Passe de Antigo Combatente e uma
modalidade tarifaria que confere uma
isençao do pagamento do título mensal ou
de utilizaçao 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
alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º
A abrangencia do passe tem um limite
geografico, tal como define a seguinte
alínea:
b) Nos casos em que o tarifario assenta em
assinaturas de linha, o título de referencia
sera o requisitado pelo beneficiario, 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 distancia, o benificiario
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 benificiario
benefícios:

nao

podera

acumular

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

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 sao os excombatentes e as viuvas:

Atribuiçao do Passe de Antigo Combatente
1 - A disponibilizaçao de títulos 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:

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 cartao de antigo combatente emitido
nos termos do artigo 4.º do mesmo
Estatuto e da Portaria n.º 210/2020, de 3
de setembro.

a) Apresentaçao de cartao de antigo
combatente ou de cartao de viuva e viuvo
de antigo combatente;

2 - Sao ainda beneficiarios do Passe de
Antigo Combatente as viuvas é viuvos dé
antigos combaténtés portadorés dé
cartão dé viúva é viúva dé antigo
combaténté que, cumulativamente,
usufruam dos benefícios e requisitos
previstos nos artigos 7.º e 8.º do Estatuto e
da Portaria n.º 210/2020, de 3 de
setembro.

A presente portaria produz efeitos 45 dias
apos a sua publicaçao.

Para ter o passe sera necessario apresentar
o Cartao 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.

Este benefício e obrigatorio:
7 - A disponibilização é divulgação do
Passé dé Antigo Combaténté é

Artigo 6.º

(…)
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b) Apresentaçao do cartao de cidadao ou
outro título valido equivalente;
c) Comprovativo de morada fiscal de
residencia habitual.

Para uma informaçao mais detalhada
devera consultar por completo a Portaria
n.º 198/2021 de 21 de Setembro
disponível em www.dre.pt ou no site da
Apoiar na secçao de legislaçao.

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.

GERAL: Contactos relativos à Associação, questões institucionais e a problemática do stress de guerra:

HORÁRIO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL 2ª A 6ª.
O atendimento presencial está ainda condicionado.

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

apoiar.stressdeguerra@gmail.com

PAGAMENTO DE QUOTAS

JORNAL: Questões editoriais do jornal. Cartas ao director, textos para publicação, críticas, sugestões e comentários:

apoiar.jornal@gmail.com

A quota mínima 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:

SECRETARIA: Tesouraria e quotizações (envio de comprovativo de pagamento e outras dúvidas):
IBAN da Caixa Géral dé Dépósitos:

apoiar.secretaria@gmail.com

Seja por cheque ou transferencia indique sempre o seu nº de socio. Ex:
“Quota APOIAR 1234” ou “Quota 1234”

PT50 003507520000157233024

TELEFONES:
213 808 000 || 961 953 963
Se ainda nao os tem, solicite os seus cartoes na secretaria. Lembramos que deve sempre traze-los quando vem a APOIAR.

Associaçao de Apoio aos Ex-combatentes Vítimas do Stress de Guerra

FICHA DE INSCRIÇÃO - NOVO SÓCIO

NOME:__________________________________________________________________________________

MORADA:________________________________________________________________________________

CÓD. POSTAL: _______________--__________ LOCALIDADE: ____________________________________

TELEFONE: ___________________________________TELEMÓVEL: _______________________________

E-MAIL: ______________________________________________FILHO DE: __________________________

E DE:___________________________________

ESTADO CIVIL: _____________ NATURALIDADE: _____________________

FREGUESIA__________________________________: CONCELHO:________________________________

DISTRITO: ____________________________ DATA DE NASCIMENTO: ____/____ /____

B.I./C.C: _________________________ EMITIDO ____/____ /____ ARQUIVO:___________

NIF: _________________ C. UTENTE MS: _____________________ C. UTENTE ADM: ________________

PROFISSÃO:____________________________________________

SITUAÇÃO ATUAL:________________________ HABILITAÇÕES LITERÁRIAS_________________________

HABILITAÇÕES PROFISSIONAIS: _____________________________________________________________

COMBATENTE EM: ________________________ DE ______/______ /______ A ______/______ /______

POSTO: _______________________ ESPECIALIDADE: _____________________________________
FERIDO? SIM ______ NÃO______

QUOTA MÍNIMA ANUAL: 30€ - PRETENDO PAGAR: _________€

LISBOA, ______ DE ______________ DE 20______

ASSINATURA SÓCIO PROPOSTO

SÓCIOS PROPONENTES
Nº________ NOME__________________

__________________________________

AUTORIZADO EM ____/____ /____

Nº________ NOME__________________
DESPACHO DA DIREÇÃO

Os dados recolhidos neste formulários estão protegidos segundo a política de protecção da cedência de dados da União Europeia cujas condições podem
ser consultadas na APOIAR e no jornal nº 109 Ao inscrever-se na Associação está automaticamente a aceitar as condições.
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CONTACTOS
INFORMAÇÃO APOIAR

DIRECÇÃO: Cartas à Direcção, dúvidas de associados,

apoiar.direccao@gmail.com

NOTA IMPORTANTE: Envie SEMPRE o comprovativo da transferência,
para o e-mail apoiar.secretaria@gmail.com, ou por correio para a sede.
Pagamentos sem numero de associado nao serao considerados como pagamento de quotas.

CONSULTAS. Pedidos de consultas e
receitas médicas:

apoiar.consultas@gmail.com

CARTÕES DE ASSOCIADO E UTENTE

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

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

INFORMAÇÃO AOS ASSOCIADOS

EQUIPA TÉCNICA
Direcção Clínica
Dr.ª Lucília Bravo
Clínica Geral:
Dr. Manuel Vicente Cruz

CONVOCATÓRIA

(quintas feiras
das 09:00 às 13:00)

81ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

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

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

Orçaménto é Programa dé Acção
De acordo com as competencias de que fui investido nos termos do Artigo 29º, nº 2,
alínea c), dos Estatutos da APOIAR – Associaçao de Apoio aos Ex-Combatentes Vítimas
do Stress de Guerra, convocam-se todos os associados para Assembleia Geral
Ordinaria, a realizar no dia 24 de Novembro de 2021, quarta-feira, as 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 - Apreciaçao e votaçao do Orçamento e Programa de Acçao para o
Exercício de 2022;

(quintas feiras
das 09:00 às 13:00)

2 - Informaçoes e assuntos diversos.

NOTA: Todas as consultas na
APOIAR são efectuadas única
e exclusivamente mediante
marcação prévia.

AVISOS
PEDIDO DE RECEITAS - Só se aceitam
pedidos de receitas médicas através de
formulário próprio na associação ou
através do e-mail próprio.
RELATÓRIOS E INFORMAÇÕES CLÍNICAS - Devem ser sempre solicitados pelo próprio com antecedência mínima de 15 dias, antes da data limite. Este
aviso não se aplica nos casos em que o
atraso do pedido se deva a terceiros.
Deverá preencher um impresso para
fazer o pedido, anexando sempre um
documento justificativo desse pedido.
QUOTAS E CONSULTAS - Informamos os utentes associados que deverão
ter a sua situação de quotas regularizada com a APOIAR para terem direito às
consultas. Saiba como pagar as suas
quotas na página anterior.
CARTÃO RNA - Se lhe tiver sido atribuído um cartão da Rede Nacional de
Apoio deverá sempre trazê-lo às consultas, assim como informar a Associação
do seu número.
CONSULTAS À HORA DE ALMOÇO:
Se a sua consulta estiver marcada entre
as 13:00 e as 14:00 deverá esperar no
hall de entrada da Associação até que
os técnicos chamem para a consulta.
A Direcção Clínica

Nos termos dos art.º 31, nº 1, dos Estatutos da APOIAR, a Assembleia Geral reunira a
hora marcada na convocatoria se estiverem presentes ou representados mais de
metade dos associados com direito a voto, ou trinta minutos mais tarde com qualquer
numero de presentes. Antes do período da ordem do dia sera lida e posta a votaçao 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 realizaçao desta Assembleia
O Présidénté da Mésa da Assémbléia Géral
João da Concéição António

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.

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 nao seja o acima indicado nao serao 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 Associaçao, dé modo a podér continuar 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€.

APOIAR nº 130
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REVISTA DE IMPRENSA

INFORMAÇÕES

Covid-19. Centenas em
consultas após a doença
com sintomas como stress
pós-traumático

ÚTEIS

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

4.250, dos quais 840 em cuidados
intensivos, desde o início da pandemia.
"Estes
doentes
nao
sao
doentes
respiratorios, nao sao doentes cardíacos,
sao doentes multissistemicos que tem de
ser
olhados
por
uma
equipa
multidisciplinar de forma a nao se

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 telefónico Ligue:

300 502 502

O regresso a casa foi "bem difícil", agravado
com o facto de o predio onde vive ter
escadas e de, na altura, nao sentir as pernas.
Voltar ao trabalho numa pastelaria tambem
nao foi facil.
(…)
As queixas de falta de ar, cansaço e dores de
cabeça nove meses depois de ter sido
infetada, tambem levaram Teresa (nome
fictício), de 26 anos, a recorrer a consulta
no Hospital Santa Marta.
Ao contrario de Fernanda, Teresa nao
necessitou de hospitalizaçao, nem teve
sintomas muito fortes. "Foi so mesmo tosse,
algum cansaço e dois ou tres dias de cama",
alem da falta de olfato e paladar.
Sintomas que voltaram quando a jovem
farmaceutica regressou ao trabalho. "Sou
uma pessoa saudavel 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 clínica que abriu
em maio para dar uma "resposta adequada"
aos doentes internados no Centro
Hospitalar Universitario Lisboa Central.
Este centro hospitalar tratou cerca de

banalizar nenhum tipo de sinal e sintoma",
enfatizou Neuza Reis.
(…)
Ha doentes com níveis de ansiedade e
depressao "muito grandes" e ha situaçoes
de stress pos-traumatico. "Felizmente e
uma realidade mais rara, mas tambem os
temos".
Estas
situaçoes
mais
graves
sao
referenciadas para a psiquiatria, afirmou,
revelando que cerca de 5% dos doentes ja
foram reencaminhados.
Conforme o tempo passa, a manifestaçao 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.
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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/

INFORMAÇÃO CARTÃO
DO COMBATENTE:
O Cartão de Antigo Combatente (CAC)
já começou a ser enviado directamente
para a morada dos ex-militares e respectivas/os viúvas/os. Não é necessário qualquer requerimento.
Relativamente aos transportes públicos gratuitos o Ministério da Defesa
prevê que a medida entre em vigor no
mês de Novembro:

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

DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

PROGRAMA
ESTOU AQUI ADULTOS
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.

MISSÃO
A Polícia de Segurança Publica tem por
missao defender a legalidade democratica e
garantir a segurança interna e os direitos
dos cidadaos, designadamente as condiçoes
de segurança que permitam o exercício dos
seus direitos e liberdades.
No ambito da sua missao e de acordo com a
visao existente, a PSP identifica a necessidade de garantir a segurança de adultos
que, pelas mais variadas razoes, possam
sofrer alguma desorientaçao na via publica.
As pulséiras ESTOU AQUI são dirigidas a
péssoas qué, ém função da idadé ou dé
patologia, possam ficar désoriéntadas
ou inconsciéntés, ainda qué moméntanéaménté, na via pública.

PULSEIRAS

Para adquirir uma pulseira devera fazer o
registo previo e, em seguida, deslocar-se a
esquadra escolhida para levantar e validar
a mesma.

COMO ADERIR

1-Preencher no site estouaquiadultos.mai.gov.pt os dados para o registo.
2- Levantar a pulseira na esquadra da PSP
escolhida com o Cartao de cidadao
3- Colocar no Pulso e usufruir do programa

ATENÇAO:

A pulseira ESTOU AQUI ADULTOS e constituída por uma fita de tecido em cor mate e
por uma chapa metalica com um codigo
alfanumerico e a inscriçao “Call/Ligue
112”, como se pode ver na imagem.

A pulseira nao possui localizador GPS ou
outro sistema de localizaçao.
Nao e um dispositivo de emergencia medica.

A pulseira e gratuita, pessoal e intransmissível.

https://estouaquiadultos.mai.gov.pt
APOIAR nº 130

- 11 -

Set/Out 2021

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

SUGESTÕES

Um gajo nunca mais
é a mesma coisa
TEATRO

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/

CONGRESSO NACIONAL
DE ANTIGOS COMBATENTES

30 DE OUTUBRO 2021

Auditório Marista em Carcavelos

A Companhia de Teatro de Almada traz à cena na Sala Experimental um texto sobre o regresso dos soldados da Guerra Colonial. E
como tudo muda. “Um gajo nunca mais é a mesma coisa “ é o retrato 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]
A ficçao sobre a guerra colonial tem sido
esparsa e muitas vezes reduzida a literatura e alguma produçao cinematografica ou
televisiva. Ficçao especificamente sobre o
stress de guerra e as suas implicaçoes e
dificuldades do ponto de vista social e familiar de quem regressa a vida pos-guerra
tem sido ainda menos. O teatro tem tentado 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 conseguida com tanto detalhe.
“Um gajo nunca mais e a mesma coisa” e o
título directo e eficaz de uma peça de teatro sobre o regresso dos soldados do ultramar e como se tentaram adaptar ao longo
dos ultimos quarenta e cinco anos a uma
sociedade que nunca os reconheceu, mal
os compreendeu, abandonou e nunca soube viver com eles.
As consequencias no dia-a-dia de um antigo combatente entrelaçadas com as visoes
do Imperio que se desmoronou e das novas geraçoes que o questionam, traz a baila
questoes pertinentes sobre as razoes do
crescimento da extrema direita, as razoes
de quem viveu a guerra e as razoes de
quem teve de receber, sem saber como, as
vítimas 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 atraves do ritmo frenetico dos actores que vao encarnando as
varias personagens de forma emotiva entre o passado e o presente.
“Um gajo nunca mais e a mesma coisa”
aborda este tema sensível como poucos o
fizeram ate hoje e, embora com pormenores mais ficcionados, nao deixara ninguem indiferente.

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

(Mais informação no site da APOIAR)

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

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

