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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Quarta feira, 23 de Março, 14:30

INFORMAÇÃO APOIAR
APOIAR COM HORÁRIO COMPLETO
Regressados ao estado de Calamidade a Associação APOIAR mantém as suas
condições de atendimento em acordo com as novas recomendações da DGS.
Sem outras medidas decretadas pelo governo este é o horário da APOIAR e
respectivas condições de acesso.

HORÁRIO NORMAL

Tolerância
de ponto dia
28 de Fevereiro

manhã 09:00 /13:00 TARDE: 14:00 /18:00
Informamos todos os associados
e utentes que a APOIAR irá estar
encerrada no dia 28 de Fevereiro por motivos de tolerância de
ponto e 1 de Março (Entrudo).
Reabrimos dia 2 de Março,
quarta feira.
Pedimos a vossa compreensão.
A DIRECÇÃO DA APOIAR

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 sempre 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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Consignação
IRS à
APOIAR
Entre Abril e Junho de 2022:
À semelhança dos anos anteriores,
entre os dias 1 de Abril e 30 de Junho, decorre o período de entrega
da declaração de IRS, através do
Portal das Finanças, independentemente da categoria dos rendimentos.
Ajudar a APOIAR quando entrega a
sua declaração seus impostos é fácil
e sem custos. Este ano, antes de
confirmar a entrega do seu IRS não
se esqueça:
No quadro 11, na folha de rosto, na
opção “Instituições particulares de
solidariedade social ou pessoas colectivas
de
utilidade
pública” Coloque o NIPC da APOIAR

503 288 004

EDITORIAL

FICHA TÉCNICA
ESTATUTO EDITORIAL
O jornal "APOIAR" é o órgão de comunicação oficial da APOIAR Associação de
Apoio aos Ex-combatentes Vítimas do
Stress de Guerra e é distribuído aos
seus associados e às entidades mais
relevantes do país. Contudo, os seus
leitores ultrapassam largamente o número de exemplares impressos pois o
nosso jornal passa "de mão em mão",
chegando a todos os pontos do país e
ao estrangeiro e está disponível na internet para todos os que o desejem ler.
É ainda a única publicação nacional
que se dedica quase inteiramente à
problemática do «Stress de Guerra».
Preocupa-se principalmente em divulgar
a problemática do stress pós traumático
em Portugal e dá prioridade à investigação e às reivindicações dos excombatentes mas é também o principal
veículo da divulgação das actividades
da Associação.
Destas actividades destacamos a realização de caminhadas, festas, congressos, colóquios sobre a Guerra Colonial
e o Stress de Guerra, apoio médico,
psicológico e social e lutamos ainda
pela Contagem do Tempo de Serviço
Militar. Apelamos aos nossos associados e amigos um esforço no sentido de
promoverem o "APOIAR" e as actividades da Associação.
FICHA TÉCNICA
Propriedade/Editor: APOIAR Associação de Apoio aos Ex-combatentes Vítimas do Stress de Guerra Bairro da Liberdade, Rua C, Lote 10, Piso 1 Loja
1.10 1070-023
LISBOA NIPC:
503288004
Direcção da APOIAR: Jorge Manuel
de Lemos Gouveia; José Amadeu Pequeno; 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 1070023 LISBOA Telefone: 213 808 000
Impressão: Porenvel - Prod. Postal:
Rua do Entreposto Industrial, Nº15
Fracção C, 2610-135 e Sede da Redacção. Correio Electrónico:
apoiar.stressdeguerra@gmail.com;
apoiar.jornal@gmail.com
Site: www.apoiar-stressdeguerra.com
Colaboraram neste número:
Alberto Calado; Direcção da APOIAR;
Humberto Silva; Serviço Social.
Design/Composição: Humberto Silva
Tiragem: 1.100 exemplares.
ERC 119 804 Dep. Legal: 99 930/96
ISSN: 1646-8473

EDITORIAL
re·si·li·ên·ci·a
(inglês
resilience,
do
latim
resilio,ire, saltar para trás, voltar para trás, reduzirse,
afastarse,
ressaltar,
brotar)
nome feminino
1. [Física] Propriedade de um corpo de recuper
ar a sua forma original após sofrer choque ou
deformação.
2. [Figurado] Capacidade de superar, de recupe
rar de adversidades.
"resiliência", in Dicionário Priberam da
Língua Portuguesa

também viram posta à prova a sua capacidade de regressar àquilo que éramos
em 2019. Sabemos que para muita gente
é difícil regressar com facilidade a um
ponto onde o peso da pandemia e das
restrições não se façam sentir mas coisas voltarão de uma forma ou de outra
àquilo que eram dantes.
Não serão vistas da mesma maneira nem
teremos, numa primeira fase, a mesma
forma de encarar uma normalidade que
nos foi sonegada durante muito tempo,
mas terá sempre de partir de nós essa
capacidade de resiliência.

“Resiliência” foi uma das palavras mais
ouvidas durante estes quase dois anos
de pandemia.

A APOIAR voltou com as consultas presenciais de psicologia mas para já apostamos no regresso com as comemora-

A expressão, muitas vezes aplicada aos
profissionais de saúde, pelo que tiveram
de passar aquando dos picos mais graves da doença, significa a capacidade de
algo voltar à sua forma original. Depois
de passar pela pressão nos hospitais tem
sido o maior desafio destes médicos,
enfermeiros e auxiliares o conseguirem
voltar à sua forma e estado mental antes
da pandemia. Mas esta questão não é
exclusiva dos profissionais de saúde.
Toda a sociedade portuguesa viu testada
a sua resiliência. A pandemia, os seus
efeitos e as medidas aplicadas para a
minimizar, causaram danos que irão pôr
à prova a capacidade de todos em voltar
à nossa forma anterior.
A APOIAR, o seu corpo técnico, os seus
colaboradores, associados e utentes,

ções do Dia Internacional da Mulher, precisamente o mesmo evento que foi realizado normalmente nesta casa antes de
tudo fechar em Março de 2020.
Pareceu-nos o evento certo para, exactamente dois anos de pois daquilo que considerávamos normal, voltarmos à nossa
forma anterior.
Um acto de resiliência que tem de partir,
essencialmente, de cada um de nós.
Volte connosco.
Por: Humberto Silva
(Responsável Editorial do APOIAR)

OBITUÁRIO A Associação APOIAR tem o doloroso dever de informar o falecimento do seu associado nº 3917 Heitor Rodrigues e da esposa Domvina Rodrigues. A todos os seus familiares e amigos as nossas mais sentidas condolências.
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A arte que vem de longe e nos ajuda

OPINIÃO
Camille Claudel, artista que assistiu à fractura dos séculos XIX e
XX, pode hoje ajudar-nos a pensar o momento tão grave que vivemos, vindo dar-nos a mão insone com que esculpiu desassombradamente: basta que prolonguemos o seu gesto .
[Por: Cláudia Ferreira (*)]
Camille Claudel deu curso a vários estudos que se detiveram nas mãos, e um
deles pode admirar-se no Musée Camille
Claudel, em Nogent-sur-Seine, concretamente, um que dedicou à mão esquerda
e fixando-se a data de 1889, sensivelmente. Outros dispersaram-se e certamente existem pessoas, hoje, que possuem em casa uma mão que proveio das
modeladoras mãos da escultora, cuja
vida foi tão intensa, quanto fatal. Com
efeito, numa época em que a escultura
estava entregue a homens, Camille Claudel, com o apoio vigilante do pai, haveria
de fazer a aprendizagem formal da disciplina, até chegar ao atelier de Auguste
Rodin. Com Rodin aprimorou a técnica,
foi sua modelo, e estabeleceu uma relação passional controversa e que se tornaria dilacerante.
Camille Claudel nasceu no ano de 1864 e
morreu em 1943, tendo passado os últimos 30 anos da sua vida internada num
hospital psiquiátrico com a conivência do
irmão, Paul Claudel, e com a estrita vigilância da mãe, que nunca permitia à filha
visitas, nem a alteração da condição clíni-

ca, apesar dos médicos terem por diversas vezes sugerido que Camille poderia
levar uma vida justa fora dos limites físicos do hospital. Portanto, Camille Claudel, se fizermos as contas, assistiu a du-

“… um desígnio: o de não
deixar, individual e colectivamente, sucumbir
o sopro da Humanidade
as guerras mundiais, a Primeira Grande
Guerra, decorrida entre 1914 e 1918, e a
Segunda Guerra Mundial, esta balizada
entre os anos de 1939 e 1945, além de
ter conhecido o cárcere de uma qualidade bem específica, que a impediu de dar
curso à sua arte.
Pese embora a tragédia da vida de Camille, pessoal e, como se antevê, decalcada num tempo de guerras, violência
colectiva, colapso societal, falência dos
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valores que a Modernidade sintetizou na
palavra mágica do Progresso, não me
parece que possamos ter dúvidas quanto
à mão que comandou toda a sua produção artística: a esquerda. Walter Benjamin diz-nos que os golpes mais certeiros,
e decisivos, são desferidos pela mão esquerda; e Cristina Campo distingue as
experiências proporcionadas pelas mãos
direita e esquerda, através de metáforas
em que inclui as imagens da morte. Assim, as relativas à mão direita equivalem
a uma morte por arma branca; já as experiências da mão esquerda aferem-se
pela lenta asfixia através de areias movediças e raramente restam as palavras
para contá-las, e a restarem são como
fogo que queima.
Desde a Segunda Guerra Mundial, ferida
aberta no Mundo pela Europa, que se
tem tentado sarar e sanar a divergência
e, ainda que certamente seja necessário
constantemente afinar políticas, opções,
vozes, a União Europeia tem sido crucial.
Se lançarmos um olhar distendido à História europeia, nunca, nunca, em tempo
algum, ocorreu um período de pacificação como aquele a que assistimos hoje.
Podemos, sim, relembrar homens e mulheres que projectam a ideia de uma Europa alicerçada numa espiritualidade, e
fraternidade inerente, que diverge dos
moldes economicistas de pragmatismo
operativo; mas não devemos colocar em
causa uma União Europeia. Por outro
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lado, e correlacionado, não me parece
lógico, e desejável, defender limites de
territorialidade, de onde emana a autarcia
dos países, porque a pandemia que estamos a viver planetariamente precisamente nos demonstra a interioridade do planeta Terra. Ou seja, parece-me que deverá desde já antever-se uma profunda
coesão entre local-global, o que implica
alterar a visão da geo-estratégia: não
deverá cristalizar-se, dando sim resposta
a problemas concretos das pessoas e
povos, os quais, uma vez solucionados,
não justificam a manutenção de estruturas autónomas, optando-se, portanto, por
entidades dinâmicas. Assim, as qualidades diáfanas do neo-liberalismo, manifestas na sua capacidade de cavalgar fronteiras e deslocalizar a produção, deverão
ser apropriadas por uma democracia
global.
Como relaciono a situação que estamos
a viver planetariamente com as mãos de
Camille Claudel? Pois não tenho dúvidas
de que, assim como a artista esculpiu
com a mão esquerda, enfrentou a violência, e deixou a sua obra, também nós,
agora, podemos pegar no seu gesto e,
ao lhe prestarmos a homenagem merecida, prolongamos um desígnio: o de não
deixar, individual e colectivamente, sucumbir o sopro da Humanidade. Habituámo-nos, creio, a deixar a arte acantonada, entregue a técnicos, especialistas e,
mais do que nunca, aos mercados. Mas
arte é, tanto indomável, quanto extraordinariamente precisa, e as obras de arte de
facto resistem e dão-nos vida, assim permaneçamos desperto/as.

*Cláudia Ferreira é natural de Coimbra. Licenciada em História/var., História da Arte pela
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, tendo frequentado Estética e Filosofia
da Arte na FLUCL, em Lisboa, sendo nessa
mesma cidade que viria a concluir o mestrado
em Estudos sobre a Mulher – As Mulheres na
Sociedade e na Cultura, concretamente, na
FCSH da Universidade Nova de Lisboa, para,
em 2019, obter o doutoramento em Estudos
Contemporâneos na Universidade de Coimbra com a tese intitulada O Rosto das Horas:
do feminino e do masculino, com a arte. É
investigadora do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX – CEIS20 e desempenha as funções de Técnica Superior na Câmara Municipal de Condeixa.
(Artigo publicado no âmbito do Programa “Cultura,
Ciência e Tecnologia na Imprensa”, promovido pela
Associação Portuguesa de Imprensa.)

CORREIO DOS LEITORES

Carta ao meu netinho
Do nosso associado Alberto Calado
recebemos esta carta aberta que aqui
publicamos

Prefácio para que se tente entender o
contexto: Nos últimos meses estive
envolvido em consultas de psicologia e
psiquiatria no Hospital Militar, em Lisboa,
no âmbito de um processo relativo à
minha doença diagnosticada em 1974
como "stress pós traumático devido à
guerra". Foi dificílimo!
Esta situação despoletou memórias
'escondidas no meu sub-consciente'
provocando-me uma regressão em
termos de saúde físico-mental grave,
facto que me levou a agir 'num perímetro
cujo raio é extremamente pequeno e me
levou a actuar perante a minha Família ,
amigos e sociedade em conformidade
com esse mesmo retrocesso'. Levar-meia uma vida inteira a tentar descrever
como agi, actuei embora medicado.
CARTA que escrevi ao meu netinho
Francisco: Olá, meu nanuchinho querido do
coração do avô. Sabes, olho para as tuas
fotos, meu pequerruchinho lindo, e rio,
sorrio, fico com o coração mole e pleno de
amor, alegria e vontade de viver. Sem te
teres apercebido tu, Francisco, transmitisteme muita força para que o teu avô fosse
capaz de dar mais um passo, e depois um
outro e ainda um outro, e hoje se esteja a
reerguer, uma vez mais.
O povo diz no seu saber milenar que o AMOR
faz milagres! E foi esse amor, que alimentou
o teu avô 'desnaturado' numa das suas
piores fases da vida! Tu, o teu mano Rui e as
tuas priminhas Maria e Bárbara, Isabela e
Afonso. Vocês todos, meus netos lindos, os
teus Papás e os Papás das tuas priminhas e
dos teus primos também, além da tua
"avózinha" Isa.
Não me estou a encostar a ti, a todos vós que
aqui menciono. Só quero dizer que me deste,
que me deram, muita força, ânimo e genica
para que eu continuasse a lutar e a
caminhar em direcção à Luz da vida!
Desculpa-me porque sei que deveria ter-te
retribuído esse AMOR, essa força, com a
minha presença assídua e incondicional.
Nunca estive longe nem tão pouco me
desleixei em relação a ti e também em
relação a todos vós, netas, netos e filhos. Mas
deveria ter estado mais presente. Sabes,
Francisco, não consegui! Não fui capaz! Não
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me foi possível!
Talvez pudesse ter agido de uma outra
forma. Todavia o teu avô não é pessoa para
fingir. Detesto e odeio fingimentos! Por isso
o teu avô age como age, mesmo que não seja
essa a melhor opção na maioria das vezes.
Porém o teu avô não finge, não se esconde
por detrás de uma expressão de face que não
corresponde à verdade naquele momento
específico. O teu avô não ri ou sorri se não
tiver vontade para o fazer!
Não te prometo nada, meu amorzinho lindo
do coração do avô, mas tudo farei para
contigo estar e te ir abraçando à medida em
que vais crescendo.
Tu e todos os meus outros netinhos. Só te
peço uma coisa, meu menino querido: Jamais
percas esse teu sorriso marotito, belo, vivo, e
esse teu olhar profundo.
O teu avô falou e está falado!
Um beijinho daqueles que não têm fim e
sabem a amor.
Teu avô Beto
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Alberto Calado

APOIAR FALA
DE STRESS DE
GUERRA NO
CANAL SAÚDE +
O canal de cabo, Saúde +, dedicado exclusivamente às questões de saúde, convidou o Presidente da Direcção da APOIAR e
da ADFA para um programa de
uma hora sobre os stress de
guerra.

Estatuto do Cuidador
Informal alargado
ao país inteiro

[Por: Redacção]
A convite da produçao do programa “Pura
Vida”, o Presidente da Direcçao da APOIAR
esteve presente no episodio dedicado ao
stress de Guerra.

LEGISLAÇÃO CUIDADORES

No programa estiveram tambem presentes

Dois anos depois da publicação do Estatuto do Cuidador Informal e o Presidente da Direcçao Nacional da ADFA
após um período de testes, esta legislação fundamental abrange Jose Santa Clara Gomes e o psiquiatra
Tiago Santos do Centro Hospitalar do
finalmente todo o país. [Por: Redacção]
Baixo Vouga e CHU de Coimbra.

Num país com fraca cobertura de cuidados
continuados e paliativos ou acompanhamento de pessoas com necessidades especiais, tem sido os familiares directos ou
pessoas mais proximas que muitas vezes
tem sido a soluçao para poder acompanhar
essas pessoas.
Praticamente dois anos depois da aprovaçao de uma versao preliminar do Estatuto
do Cuidador Informal, que se assinalou na
APOIAR com a ultima actividade presencial
na Associaçao, no dia 9 de Março de 2020,
o Presidente da Republica promulgou finalmente este ano, o Estatuto do Cuidador
informal que passa a abranger todo o territorio nacional.
Nessa data, de 2020, por ocasiao das comemoraçoes do Dia Internacional da Mulher,
a APOIAR recebeu a presidente da Direcçao da Associaçao de Cuidadores Informais
que realizou uma sessao de esclarecimento
sobre a recente publicaçao do Estatuto dos
Cuidadores informais, numa versao ainda
de projecto piloto e abrangencia limitada.
A Lei n.º 100/2019, de 6 de setembro, que
aprovou o Estatuto do Cuidador Informal,
consagra os direitos e os deveres do
cuidador e da pessoa cuidada e preve que a
regulamentaçao dos termos e manutençao
do reconhecimento do estatuto do
cuidador informal. Esta lei entrou em vigor
com uma portaria que definiu um período
experimental com abrangencia limitada,
por exemplo, reconhecendo o estatuto de
cuidador apenas aos familiares directos.

Finalmente, na reuniao de Conselho de
Ministros de 16 de Dezembro, a Ministra
do Trabalho, Solidariedade e da Segurança
Social, Mariana Vieira da Silva, anunciou o
alargamento do Estatuto a todas as regioes
do país, “depois da implementaçao em
2019 de 30 projetos-pilotos para «testar e
avaliar a aplicaçao» deste estatuto.”
Segundo o anuncio da Ministra, “O estatuto
vai agora aplicar-se a todos os concelhos
com medidas de apoio ao cuidador informal, como o descanso do cuidador, a promoçao na integraçao no mercado de trabalho ou o subsídio de apoio ao cuidador
informal passam agora a poder ser aplicadas em todo o territorio continental.”
Foi tambem acrescida a simplificaçao do
processo de reconhecimento e de atribuiçao do subsídio, acabando com alguns passos mais burocraticos.
Serao alargadas algumas medidas, tais como os direitos do cuidador no ambito da
Rede Nacional de Cuidados Continuados
em Saude Mental e as condiçoes de acesso
ao Estatuto.
Mariana Vieira da Silva disse ainda haver
"reforço do papel da rede social local e dos
municípios quer na divulgaçao, quer na
operacionalizaçao do estatuto do cuidador”.
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Abordaram-se os temas principais do
stress de guerra e de como afectam os ex
-combatentes e as suas famílias e falouse dos apoios que tanto a ADFA como a
APOIAR disponibilizam no ambito das
Rede Nacional de Apoio as Vítimas do
Stress de guerra. Jose Santa Clara Gomes
lembrou a morosidade do reconhecimento como Deficiente das Forças Armadas ainda hoje deixa muitos excombatentes sem apoio.
Jorge Gouveia reconhece que no ambito
do protocolo feito com o Ministerio da
Defesa Nacional nao tem havido falta de
apoio mas existem ainda muitos utentes
com reformas baixas que muitas vezes
tem de escolher entre comer ou tomar os
medicamentos e a APOIAR ajuda dentro
das suas possibilidades.
O programa estara disponível para ver
no site do Canal Saude+ e no site da
APOIAR.
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Passe do Combatente abrange toda
a Área Metropolitana de Lisboa

COMO BENEFICIAR?

PASSE DE ANTIGO COMBATENTE
O QUE É?
O Passe de Antigo Combatente e uma
modalidade tarifaria que confere o direito
a isençao do pagamento de um dos títulos
mensais vigentes nos serviços de
transporte publico de passageiros da area
metropolitana
ou
comunidade
intermunicipal a que pertence o concelho
de residencia habitual do beneficiario.
Este passe destina-se aos detentores do
cartao de antigo combatente ou de viuva/o
de antigo combatente, atentas as
condiçoes definidas na Portaria n.º
198/2021, de 21 de setembro.

Para ter acesso ao Passe de Antigo
Combatente,
o
interessado
deve
preencher o requerimento de adesao,
disponível nos postos ou balcoes dos
operadores de transportes, onde os
utentes se dirigem habitualmente para
adquirir os seus títulos de transporte,
encontrando-se tambem acessível online,
nas paginas eletronicas do Instituto da
Mobilidade e dos Transportes e dos
operadores
de
transportes.
Este
requerimento devera ser acompanhado
pelos seguintes documentos:
Cartao de antigo combatente ou cartao de
viuva/o de antigo combatente;
Cartao de cidadao ou outro título valido
equivalente;

QUE MODALIDADES ABRANGE?
Passes metropolitanos ou;
Passes municipais ou;
Títulos assentes em assinaturas de linha
(que permitem deslocaçoes entre uma
origem e um destino específicos).
No caso das assinaturas de linha, e so
nestas, a gratuitidade abrange deslocaçoes
ate ao escalao maximo de distancia de 32
km, a contar da localidade de residencia
habitual do utente.

Comprovativo de morada fiscal de
residencia habitual (sendo admissível,
entre outros comprovativos possíveis, a
apresentaçao de certidao de domicílio
fiscal emitida pelas Finanças, a qual pode
ser obtida gratuitamente, e de forma
imediata, no Portal das Finanças:
www.portaldasfinancas.gov.pt).

transporte de passageiros da area
metropolitana
ou
da
comunidade
intermunicipal da respetiva area de
residencia, e sempre que o operador
considere que esse cartao ainda esta em
condiçoes de ser utilizado para carregar o
Passe de Antigo Combatente, nao e
necessario requerer a emissao de um novo
cartao, podendo este passe ser diretamente
ativado no cartao ja existente, sem
qualquer custo associado, apos o
preenchimento do requerimento de adesao
e da apresentaçao dos documentos acima
referidos.
COMO PROCEDER SE AINDA NÃO TIVER
CARTÃO DE ANTIGO COMBATENTE OU
DE VIÚVA/O DE ANTIGO COMBATENTE?
Caso ainda nao disponha do cartao de
antigo combatente ou de viuva/o de antigo
combatente, o interessado deve proceder a
atualizaçao dos seus dados pessoais para a
emissao do respetivo cartao, atraves do
preenchimento do formulario disponível
para o efeito em:

Caso o beneficiario ja disponha de um
cartao de suporte valido para os títulos
mensais vigentes nos serviços de
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INFORMAÇÃO OFICIAL DO MINISTÉRIO DA
DEFESA NACIONAL DISPONÍVEL EM
https://bud.gov.pt/ac/eac/cartao.html

apoiar.stressdeguerra@gmail.com
DIRECÇÃO: Cartas à Direcção, dúvidas de associados,

09:00 às 13:00
e 14:00 às 18:00

apoiar.direccao@gmail.com

Ligue sempre primeiro antes de vir à APOIAR

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.

apoiar.secretaria@gmail.com

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

apoiar.jornal@gmail.com

A quota mínima 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:

SECRETARIA: Tesouraria e quotizações (envio de comprovativo de pagamento e outras dúvidas):
IBAN da Caixa Geral de Depósitos:

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

PAGAMENTO DE QUOTAS

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

HORÁRIO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL 2ª A 6ª.

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

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

82ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
QUARTA FEIRA, 23 DE MARÇO 2022, ÀS 14:30

(quintas feiras
das 09:00 às 13:00)

Relatório de Actividades e Contas do Exercício de 2021

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

Nos termos do Artigo 29º, n.º 2, alínea b), dos Estatutos da APOIAR – Associação de Apoio aos
Ex-combatentes Vítimas do Stress de Guerra, convocam-se todos os Associados para a
Assembleia Geral Ordinária a realizar no dia 23 de Março de 2022, quarta-feira, às 14H30
horas, na sede da Associação, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
1. Discussão e Votação do Relatório de Actividades e Contas do Exercício de 2021,
bem como do Parecer do Conselho Fiscal;
2. Assuntos e informações diversas de interesse para a Associação.
Nos termos do Art.º 31, n.º 1, dos Estatutos da APOIAR, a Assembleia Geral reunirá à hora marcada na
Convocatória se estiverem presentes ou representados mais de metade dos associados com direito a
voto, ou meia hora mais tarde com qualquer número de presentes.

(quintas feiras
das 09:00 às 13:00)

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

AVISOS

Nota: Antes do período da ordem do dia será lida e posta a votação a Acta da Assembleia Geral realizada
anteriormente.
A realização desta Assembleia Geral estará dependente das permissões da Direcção Geral de Saúde e da
situação de Estado de Emergência do País. Esteja atento ao site da APOIAR ou ao seu telemóvel caso
exista algum impedimento ou adiamento

Lisboa, 23 de Janeiro de 2022
O Presidente da Mesa de Assembleia Geral

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
átrio do edifício da Associação até que
os técnicos chamem para a consulta.
A Direcção Clínica

João da Conceição 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 é usado exclusivamente para este fim. Devemos informar que pedidos feitos para outro e-mail
da APOIAR que não seja o acima indicado não serão considerados.

PAGUE AS SUAS QUOTAS
Regularize as suas quotas de anos em atraso.
Já estão a pagamento as quotas de 2022 Conforme os art.ºs 10, 11 e 14 dos
Estatutos da Associação, de modo a poder continuar a usufruir dos seus direitos
de associado e utente, deverá pagar 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€.
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INFORMAÇÕES

REVISTA DE IMPRENSA

Compaixão e conexão
social reduzem o risco
de stress pós-traumático

ÚTEIS
BUD - 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
PPST E PANDEMIA
Um estudo liderado por uma investigadora da Universidade de Coimbra conclui que a desconexão social potencia o stress póstraumático. [Por: DN/ Agência Lusa]
A compaixao e a ligaçao aos outros reduzem o risco de desenvolvimento de stress
pos-traumatico no contexto da pandemia
de covid-19, revelou um estudo internacional liderado por uma investigadora da Universidade de Coimbra (UC), que foi esta
segunda-feira divulgado.
O estudo - que se insere num projeto que
visa avaliar os fatores que podem aumentar
ou atenuar o risco de problemas de saude
mental no contexto da pandemia - concluiu
tambem que a desconexao social, que e
marcada pela solidao e pelo medo da compaixao, potencia o stress pos-traumatico.
De acordo com Marcela Matos, que lidera
um consorcio de cientistas de 21 países, as
pessoas socialmente mais seguras e conectadas "e que sao capazes de ser compassivas consigo mesmas, com os outros e que
recebem compaixao dos outros em face do
sofrimento e adversidade, revelam maior
crescimento pos-traumatico" no atual contexto de pandemia. (…)

Marcela Matos esclareceu que a compaixao
"nao e o mesmo que pena ou amor, nem e
apenas ser simpatico ou bonzinho, ou ser
autoindulgente ou fraco", submeter-se as
vontades dos outros ou livrar-se da dor ou
do sofrimento, mas sim "sinonimo de coragem e de um profundo compromisso" com
o bem-estar proprio e o dos outros.
Os resultados do trabalho científico, que foi
publicado na revista científica PLoS One,
baseiam-se em dados recolhidos numa
amostra de 4.057 indivíduos de ambos os
sexos, recrutados nos 21 países, durante a
primeira vaga da pandemia (entre abril e
junho de 2020).
Atendendo a que as conclusoes sao transversais a todos os países envolvidos no
projeto, Marcela Matos defendeu como
prioridade a implementaçao de "estrategias
focadas na comunidade para fomentar a
resiliencia e proteger a saude mental da
populaçao neste período".
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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
Validade dos cartões: Tenha atenção à a validade do seu cartão ADM.
Solicite a sua revalidação coma a maior antecedência possível (pelo menos
6 meses). Saiba como no site da ADM.
Renovação. Impressos e informações no site da APOIAR.
Pode consultar estas informações assim como 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.
https://bud.gov.pt/ac/
esclarecimentos/eac.html
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1º Premio Literário Antigos Combatentes
CONCURSO ESCRITA
Exmos. (as) Senhores (as), Foi instituído pela Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Antigos Combatentes (Despacho n.º 12010/2021, de 30 de Novembro, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 236, de 7 de Dezembro de 2021) o Prémio Literário
Antigos Combatentes - Memórias Militares. Este prémio destina-se a galardoar e a tornar
públicas, anualmente, obras de valor literário de militares ou ex-militares que combateram ao serviço do país. [Por: Gabinete SERHAC]
Esta iniciativa surge pela primeira vez em
2021 e estao ja abertas as candidaturas
para a primeira ediçao – devendo a entrega dos trabalhos ser efetuada até 9 de
abril de 2022, dia do Antigo Combatente.
A deliberaçao do juri decorrera ate 30 de
setembro, sendo o(s) vencedor(es) anunciado(s) ate 11 de novembro.
A participaçao sera de carater individual,
estando prevista a atribuiçao de um premio
monetario no valor de 5.000 € ao primeiro
lugar, e um outro, no valor de 1.000 €, a ser
dividido pelas mençoes honrosas.
Neste momento, importa assegurar que
todos os Antigos Combatentes tem conhecimento do Premio Literario Antigos Combatentes - Memorias Militares para que, querendo, possam concorrer ao mesmo (com

uma obra de poesia ou prosa narrativa, de
conto, de cronica ou de memorias). Assim,
sabendo-se o reconhecimento que a Associaçao que V. Exa. preside tem junto dos
seus associados e demais Antigos Combatentes, solicitamos que, caso julguem pertinente, divulguem este premio junto dos
vossos interlocutores habituais.
Pela eventual utilidade, anexamos tambem
os mecanismos criados para divulgar
o Premio Literario Antigos Combatentes Memorias Militares nas diferentes redes
sociais.
Mais se informa que o Portal da Defesa tem
uma pagina dedicada ao premio em apreço
(a qual pode ser encontrada aqui), onde os
interessados poderao consultar o Regulamento do premio e os Despachos subse-
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quentes,
designadamente
os
prazos, quantitativos pecuniarios a atribuir e
informaçao sobre a constituiçao do juri,
que conta com o escritor Joao de Melo.
Em face do que antecede, muito se agradece o contributo dessa Associaçao para
«assegurar o reconhecimento e a divulgaçao de obras literarias relevantes para a
compreensao e edificaçao da nossa historia
coletiva», garantindo, assim, «a sua transmissao as geraçoes vindouras» – conforme
referido no despacho que instituiu
o Premio Literario Antigos Combatentes Memorias Militares.
Com os melhores cumprimentos,
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Gabinete da Secretária de Estado de Recursos Humanos e Antigos Combatentes

SUGESTÕES

MAGICAL
GARDEN: Alice no
País das Maravilhas

Jardim Botânico Tropical - Belém
O Jardim Botânico Tropical de Belém,
em Lisboa, volta a iluminar-se em
mais uma produção do Atelier Ocubo.
Aventura-te num percurso mágico
repleto de fantasia pelo mundo da
Alice neste espetáculo que visa
reforçar o contacto do público com a
botânica e a natureza. O plano ideal
para todas as famílias que fará as
delícias dos mais pequenos, com toda
a certeza! Este inverno todos os
caminhos vão dar ao Jardim das
Maravilhas!
O que se pode encontrar:
Uma experiência sensorial noturna
única cheia de luz, som e cor;
Um percurso de 1km mágico e cheio
de fantasia pelo mundo da Alice;
Esculturas luminosas gigantes, light
design, projeções de vídeomapping,
instalações interativas e realidade
aumentada;
Este é o primeiro evento do género
em Portugal e ideal para famílias!
Até 17 de Abril 2022
De quinta a sábado entre as 18:30 até
às 22:00
Localização
Jardim Botânico Tropical-Largo dos
Jerónimos, 1400-209 Lisboa, 1400209

Dia 8 de Março, 15:00,
na Sede da Associação APOIAR

ATENÇÃO: A realização destes eventos estará sempre dependente das
recomendações da Direcção Geral de Saúde caso ainda se mantenham em vigor na
data em que está prevista a sua realização. Mantenha-se atento ao site e redes
sociais da APOIAR para informações de última hora.

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

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

