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QUALIFICAÇÃO DFA 

COMEMORAÇÕES 10 DE JUNHO 

MUDANÇAS IMPORTANTES NA ESTRUTURA 

DOS PROCESSOS COMO DFA POR STRESS 

DE GUERRA REDUZEM O TEMPO DE ESPERA 

» P. 5 

» P. 7 

HONRA PARA OS  

QUE NÃO VOLTARAM 

PASSEIO À GALIZA 

13 E 14 DE SETEMBRO 
 

» P. 16 

» P. 2 

NOVA DIREÇÃO DO 

HFAR TOMA POSSE 

UMA PERSPETIVA 

DE ISRAEL 

UM TERÇO DOS 

DFA TEM STRESS 

DE GUERRA 

Aguiar-Branco deu posse ao 
novo diretor num altura em que 
ainda há muito por fazer. 

Uma crónica de viagem na pri-
meira pessoa, semanas antes dos 
acontecimentos atuais. 

Estudo da Universidade de 
Coimbra revela uma realidade 
que ainda hoje muitos fazem por 
desconhecer. 

» P. 14 

» P. 10 

Numa reunião com as associa-
ções, o Ministério da Defesa 
Nacional explicou como está a 
proceder com os processos pen-
dentes e espera ter todos resolvi-
dos num prazo máximo de 18 
meses. 

40º ANIVERSÁRIO DA ADFA » P. 4  ||  REUNIÃO DA CNA » P. 5  ||  LANÇAMENTO DO LIVRO “O CORREDOR DA MORTE” » P.  8 

Dois militares da GNR carregam a coroa de flores da APOIAR para  o momento de homenagem em Belém 

HOSPITAL MILITAR 

VIAGENS 

SAÚDE MENTAL 
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10 DE JUNHO 

Por: Redação 

Realizou-se no Forte do Bom Sucesso, em Belém, a habitual homenagem do 10 de junho aos 
combatentes. A APOIAR esteve nas comemorações oficiais, fazendo-se representar na 
tribuna de honra e com o seu estandarte, colocando  uma coroa de flores em honra dos 

combatentes caídos.  

Pela Honra do Combatente 

Um grupo de associados da 
APOIAR fez questão de acom-
panhar o Tesoureiro da Asso-
ciação, Manuel Aldeias, que 
representou a instituição na 
Tribuna de Honra, num dos 
mais importantes dias para os 
ex-combatentes portugueses.  

As cerimónias deste ano 
contaram, como sempre, com 
a presença de grande parte 
das Associações de combaten-
tes portuguesas e as habituais 
cerimónias religiosas, que 
foram conduzidas por repre-
sentantes tanto da religião 
católica como da muçulmana. 

OBITUÁRIO 

Em memória 
de Inácio 

Jamanca 

A homenagem feita no Mos-
teiro dos Jerónimos também 
contou com a presença do 
estandarte da APOIAR, numas 
comemorações que culmina-
ram com a deposição da coroa 
de flores no monumento em 
Belém. 

Os discursos foram da res-
ponsabilidade de Henrique 
Leitão, que recordou que “Este 
Dia de Portugal e esta home-
nagem aos combatentes 
relembram o que passou, mas 
sobretudo olham para o futu-
ro. Estamos aqui como quem, 
para dar um passo em frente, 
tem de começar por  fincar um 
pé atrás”. 

Destaque nesta cerimónia 
para o desfile de estandartes 
das Associações presentes, 
assim como a passagem dos 
aviões da Força Aérea e o hino 
nacional cantado em conjunto 
pelas centenas de pessoas 
presentes. 

 

Em simultâneo decorreram 
na cidade da Guarda as come-
morações oficiais organizadas 
pela Presidência da república 
onde, por impossibilidade de 
última hora, não foi possível 
estar um representante da 
Associação. Estas cerimónias 
foram marcadas pelo já tradi-
cional desfile dos ex-
combatentes juntamente com 
a parada militar, assim como a 
presença das mais altas indivi-
dualidades do Estado e das 
Forças Armadas. 

É com profundo pesar que a 
Associação APOIAR comunica 
o falecimento, no passado dia 
21 de maio, do seu associado 
nº 3751, Inácio Iaia Jamanca, 
aos 63 anos de idade. 

Inácio Jamanca nasceu na 
Guiné e, apesar de nativo gui-
neense, lutou pelo lado de 
Portugal como fuzileiro.  

Foi ex-combatente portu-
guês e um associado ativo da 
APOIAR, estando sempre pre-
sente nos eventos oficiais a 
representar a associação, mui-
tas vezes como porta-
estandarte. 

A Direção da APOIAR e os 
seus colaboradores deixam 
aqui os mais sentidos pêsa-
mes à família e amigos assim 
como a sua mais saudosa 
homenagem. 

A Associação APOIAR 

Inácio Jamanca no 10 de junho de 2013 
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editorial  

por Humberto Silva* 

Horizontes de mudança 

 

 

 

 

 

- A coragem do Ministério da Defesa em atacar os problemas pela raiz. 
Perceber que só uma ordem superior pode quebrar a estagnação dos modelos utilizados por cada um dos 
departamentos, que muitas vezes entravam em conflitos burocráticos uns com os outros, atrasando a vida a 
terceiros, é perceber qual é, em essência, um dos principais problemas, quer da tramitação destes proces-

sos, quer do próprio sistema burocrático do funcionamento da coisa pública no país. 

Por: Humberto Silva  

- Se a tomada de posse da nova Direção do Hospital das Forças Armadas pretende assinalar uma maior 
eficácia no tratamento e acompanhamento dos militares e ex-militares portugueses, a notícia de que ainda 
faltam completar as obras necessárias para o pleno funcionamento deste equipamento e que começam a 
haver listas de espera de mais de um ano para consultas no HFAR, demonstra que a manta do MDN é curta 

e quando se estica para tapar de um lado, começa a destapar o outro. 

A MUDANÇA  

NOS PROCESSOS 

Apesar da crise, e também talvez 
por causa dela, o Ministério da 
Defesa Nacional assumiu o com-
promisso de acabar com uma das 
maiores injustiças existentes no 
seio da população de ex-
combatentes em Portugal. 

O atraso dos processos de quali-
ficação como Deficiente das Forças 
Armadas arrastava-se de tal modo 
num embrulho burocrático que a 
década de espera  pela resolução 
deste processo que cada ex-
combatente, doente, tinha de 
suportar, roçava no limite do desu-
mano.  

Forçado a reconhecer essa injus-
tiça,  o Ministério da Defesa preten-
de transformar todos os processos, 
com mais de uma década de espe-
ra, em algo que no máximo demo-
rará dezoito meses. A reivindicação 
das Associações até este ponto era 
a de que seria possível essa altera-
ção súbita. 

Na reunião tida a 26 de junho 
soube-se que, por exemplo, não 
havia no Exército nenhum respon-
sável pelo processo de tramitação, 
pelo que a burocracia limitava-se a 
fluir ao sabor dos departamentos 
por onde ela passava. Isto levava a 
que, como cada departamento era 
dono de si próprio, o processo 
demorasse o tempo que tivesse de 
demorar, à espera de uma assina-

tura aqui, uma confirmação ali, 
umas férias deste, uma falta daque-
le, a reforma daqueloutro. 

A alteração desse estado de 
coisas só poderia de facto surgir de 
uma vontade política e de uma 
uniformização processual que teria 
de ser externa aos departamentos 

envolvidos. Como quando se faz 
uma intervenção cirúrgica para 
desobstruir uma artéria. 

Como sempre, no papel as coisas 
parecem perfeitas e só o tempo dirá 
se este súbito desentupir do cano 
será feito com o cuidado suficiente 
para que não se sangrem proces-
sos a eito, sem olhar para cada 
caso e para as suas especificida-
des. 

A APOIAR, como não pode dei-
xar de ser, estará atenta a todo 
este processo e acompanhará 
todos os desenvolvimentos futuros. 

A MUDANÇA NO JORNAL 

Estagnar é morrer. O Jornal 
APOIAR tem sofrido muitas altera-
ções desde a sua criação, já lá vão 
quase 20 anos. Desde as simples 
folhas datilografadas debaixo de 
um vão de escadas no Hospital 
Júlio de Matos até ao jornal infor-

mativo, em forma de revista, que 
passou a ser distribuído para o país 
inteiro e para o estrangeiro, sempre 
a comunicar aos associados e enti-
dades a mais recentes notícias 
acerca da Associação e do stress 
de guerra, o Apoiar sempre foi uma 
publicação pioneira e inédita que 
informava de uma doença desco-
nhecida e denunciava as injustiças 
que eram alvos os ex-combatentes.  

Ao longo desses anos, o Apoiar 
teve muitas mudanças gráficas e de 
conteúdo com números dedicados 

ao stress de guerra, às atividades 
da Associação, à luta pela justiça 
na legislação, quer sobre a conta-
gem de tempo do serviço militar, 
quer nos processos para qualifica-
ção como DFA. Isso não irá desa-
parecer. 

Hoje, o jornal APOIAR prepara-se 
para mais uma mudança de fundo, 
quer gráfica, quer de conteúdos. A 
publicação em papel é fundamental 
mas a presença na internet, interati-
vidade com os seus leitores e os 
novos media e redes sociais, serão 
um dos principais focos. Uma 
pequena amostra segue já neste 
número.  

O próximo número do Apoiar já 
terá um aspeto completamente 
diferente e será o primeiro com os 
novos diretor e diretor-adjunto, que 
trarão uma lufada de ar fresco à 
publicação e farão com que o 
Apoiar se afirme cada vez mais 
como a verdadeira e primeira publi-
cação periódica nacional dedicada 
maioritariamente ao stress de guer-
ra e restantes perturbações psicoló-
gicas adquir idas pelos ex -
combatentes em combate. 

O rigor científico e a divulgação 
académica tomarão novas formas e 
a informação aos sócios continuará 
a ser uma das suas principais res-
ponsabilidades, como sempre foi 
apanágio desta publicação. 

Até lá, lemo-nos em setembro. 

*Diretor Interino 
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ANIVERSÁRIO ADFA 

40 anos a servir os combatentes 
Foi há quarenta anos que se fez a revolução de Abril e há quarenta anos que se deu um impor-
tante passo para o reconhecimento dos deficientes das forças armadas portugueses. Foi a 15 

de maio de 1974 que nasceu a Associação dos Deficientes das Forças Armadas. Essa data foi 

assinalada na sede nacional da ADFA, com a presença do Ministro da Defesa Nacional, José 
Pedro Aguiar-Branco, assim como outros nomes ilustres, como o ex-Presidente da República, 
General Ramalho Eanes, Maria Barroso ou Otelo Saraiva de Carvalho. O Presidente da Direção 

da  APOIAR, esteve presente em representação da Associação. 

A história da ADFA está 
intrinsecamente ligada às con-
quistas de Abril e a sua idade 
coincidente com a da Revolu-
ção dos Cravos é um bom 
retrato dessa realidade.  

A sessão solene das come-
morações destas quatro déca-
das de defesa e apoio aos defi-
cientes das forças armadas 
teve a presença de convidados 
que dignificaram essa ocasião.  

O sócio fundador Jaime Fer-
rari lembrou na mensagem de 
boas vindas aqueles que ainda 
se arrastam, por corredores de 
hospitais e tardam a ser reco-
nhecidos pelo seu serviço. 

O Ministro da Defesa, José 
Pedro Aguiar-Branco referiu a 
dívida que o Estado ainda tem 
para com os seus combatentes 
e aproveitou a ocasião para 
entregar as chaves do novo edifício onde será instalado o 

novo Centro Social e Ocupacio-
nal da ADFA no Porto, assim 
como o apoio para um novo 
centro de próteses em Lisboa. 
Houve tempo ainda para o 
Ministro agraciar o presidente 
da Direção Nacional, José 
Arruda, com a Medalha da 
Defesa Nacional 1ª classe. 

Destaque para a presença do 
Presidente da Federação Mun-
dial dos Antigos Combatentes 
e para a mensagem do Presi-
dente da República Portugue-
sa, Aníbal Cavaco Silva. 

Por:  Humberto Silva 

Realizou-se no passado dia 
18 de maio o almoço do 
encontro da companhia de 

caçadores 3565, em Vila 
Nova de Ourém, na estala-
gem turística D. Nuno, pro-

priedade do senhor Natálio.  

Este almoço, bem recheado, 
teve a presença de cerca de 80 
ex-combatentes e das suas 
famílias, incluindo o soldado 
183157/71, Carlos Sousa 
Amaro, associado da APOIAR.  

A Associação agradece o 
contributo daqueles que qui-
seram ajudar numa recolha de 
donativos que rendeu 47€. 

Quem quiser participar em 
iniciativas semelhantes con-
tacte a APOIAR . 

CONVÍVIO 

C. C. 3565 

Por: Carlos Amaro 

ATENÇÃO 

PROCESSOS 

MILITARES 

Face às informações que 
temos recebido dos associados 
que têm o seu processo DFA /
Stress de Guerra a decorrer, 
chamamos a atenção que os 
Serviços Militares,  principal-
mente o Hospital das Forças 
Armadas, estão a contactar via 
telefone os requerentes para 
marcar consultas no Hospital 
das Forças Armadas. 

Neste sentido, deverá ques-
tionar quem faz o contacto, de 
que serviço está a ligar e onde 
é que deverá dirigir-se. 

Por: Redação 

Aguiar-Branco e José Arruda antes de 
descerrar a placa comemorativa do 40º 
aniversário da ADFA 

O salão nobre não foi suficiente para todos os convidados 
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REDE NACIONAL DE APOIO 

Por: Humberto Silva 

É necessário uma maior  

uniformização processual 

TOMADA DE POSSE 

Aguiar-Branco dá posse à nova direção  

do Hospital das Forças Armadas 
A APOIAR foi convidada pelo Ministério da Defesa Nacional 
para a tomada de posse da direção do novo hospital mili-
tar.  O Tesoureiro da Direção assistiu ao Ministro da Defesa 

a assumir um “momento histórico”. 

O Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento da Rede Nacional de Apoio, Coro-
nel Norberto Carrasqueira, chamou as Associações da Rede para perceber melhor o fun-
cionamento de todos os envolventes. A APOIAR fez-se representar pelo seu corpo técnico 

e por um membro da Direção e chegou-se à conclusão que, apesar do bom trabalho, é 

necessário uniformizar processos. 

Uma delegação da APOIAR 
composta pelo Tesoureiro da 
Direção, Manuel Aldeias pelas 
duas psicólogas clínicas, Carla 
Santos e Susana Oliveira, a 
assistente social, Sofia Pires, e 
o responsável pela comunica-
ção, Humberto Silva, esteve 
presente nas instalações do 
Balcão Único da Defesa, onde 
reuniu com o Presidente da 
CNA. 

Norberto Carrasqueira e 
Cristina Vilhena colocaram  
questões sobre os apoios clíni-
co e social,  ao que foi respon-
dido, pelas técnicas, que gran-
de parte do método de traba-
lho na APOIAR é o mesmo que 
é utilizado no Centro Hospita-
lar de Lisboa, especialmente 
no que diz respeito ao acom-
panhamento terapêutico dos 
utentes . 

A APOIAR chamou também a 
atenção para a necessidade de 
rever os valores da tabela de 
atos médicos utilizada, visto 
não serem atualizados desde o 
início do protocolo e terem 
entrado em vigor novos valo-
res em 2013. 

Desta reunião, para além de 
propostas de alteração de 
metodologia surgiu a necessi-

O Contra-Almirante José de 
Gouveia de Albuquerque e 
Sousa passou a ser o novo 
Diretor do HFA, após a tomada 
de posse realizada nas instala-
ções do mesmo, no antigo Hos-
pital da Força Aérea, uma ceri-
mónia realizada no passado 
dia 30 de junho. 

O Ministro da Defesa Nacio-
nal admite que “a expansão do 
Hospital das Forças Armadas 
(HFAR) é um momento histó-

rico porque é a concretização 
de uma ambição que já vinha 
de há décadas”.  

Após a reestruturação dos 
serviços de saúde militar e a 
extinção dos hospitais milita-
res com a junção de um único 
hospital, o responsável  consi-
dera que  "Hoje esse passo é 
dado de uma forma definitiva. 
Está concretizada a fusão, tam-
bém a aprovação do plano 
diretor que levará à expansão, 

ampliação e regulação de 
todas estas instalações”. Disse 
em declarações à comunicação 
social.  

Apesar disso têm vindo 
várias notícias a público que 
os serviços ainda não estão a 
funcionar a 100% e muitos ex-
combatentes queixam-se das 

dade de um encontro com 
todos os responsáveis das 
ONG protocoladas para que se 
uniformizem processos de 
modo a que o financiamento 
seja mais uniformizado nos 
apoios dados pela Rede Nacio-
nal de Apoio e não haja dife-
rença nos serviços disponibili-
zados por uma associação de 
Lisboa ou do Norte. 

condições das instalações pro-
visórias do HFAR assim como 
das listas de espera que come-
çam a acumular mais de um 
ano por uma consulta. Ainda 
este ano o MDN autorizou 
obras no valor de mais de 22 
milhões de euros e que 
irão durar até 2016. 

Por: Redação 

F
o

to
: 

M
D

N
 (

A
n

tó
n

io
 L

o
p

es
) 

Instalações do BUD na Estrada da Luz 

Aguiar-Branco felicita o novo diretor 
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A Guerra Colonial e os ex-
combatentes são, menos do 
que seria desejável, alvo 
das mais variadas áreas de 
investigação. De entre as 
muitas áreas que podem 
abordar esta problemática, 
a sociologia é uma das que 
ainda não se terá debruça-

do o suficiente. 

INVESTIGAÇÃO 

Amor  

em tempo 
de guerra 

Por: Redação 

“ A BORDOADA” 

Vai um fabiano todo conten-
te com o seu cartão de Defi-
ciente das Forças Armadas à 
bilheteira do comboio com-
prar um bilhete para aprovei-
tar os descontos que a CP dá e 
nem adivinha o que lhe vão 
dizer! Não adivinha , não! 

- Olhe quero um bilhete  
num rápido daqui do Porto 
para Lisboa, tenho 
o cartão DFA - 
afirma ainda con-
fiante. 

- Tem? Posso 
ver? 

- Mas claro, o 
cartãozinho cus-
tou muito a arran-
jar, levou anos, 
mas agora vai 
servir!! 

- Peço desculpa, 
mas não vai ser-
vir! Para um com-
boio rápido, não. 

- Mas a CP não 
dá desconto aos 
membros das For-
ças Armadas e Polícia Maríti-
ma?! 

- Dá, eu não disse o contrá-
rio. Essas Forças têm 75% de 
desconto… 

- Bem…é um bom desconto…
e eu não posso… 

- Pode, mas é em segunda 
classe e com exclusão dos 
comboios rápidos. 

- Ah, e nos comboios lentos, 
é que sim? Homessa! 

- Meu caro senhor, falo dos 
comboios Intercidades e Alfa 
Pendular. 

- Olhe, senhor bilheteiro, eu 
é  que começo a sentir-me 
"pendulado"… 

- Repare que já foi pior, anti-
gamente nem havia bons des-
contos, agora já temos mais 
consideração pelos homens 
que defendem ou defenderam 
a Pátria fardados. 

- Fardados? Mas eu já estou 

reformado e não sou, nunca fui 
soldado de farda o dia todo! 

- Tem direito na mesma. Mas 
já sabe, com o cartão DFA, 2ª 
classe nos comboios normais e 
75 % de desconto sobre o pre-
ço de tabela! Nos comboios 
rápidos ou se quiser viajar em 
primeira classe, esta redução 
será deduzida ao preço do 

bilhete inteiro, fica um caro 
mais barato…Enfim, não é 
mau, acho. Posso emitir o 
bilhete? 

- Bem, vamos a ver. A farda 
está no baú há que tempos, 
sou civil como sempre fui, sal-
vo quando agarraram em mim 
e me espetaram à força ao tiro 
no Ultramar, mas tenho aqui o 
cartão de deficiente das Forças 
Armadas! Dá desconto? 

- Certamente, já lho informei. 
Mostre-me o cartão, por favor. 

- Pegue lá…e diga-me quanto 
é o bilhetinho…a reforma é 
curta e anda cheia de apeadei-
ros todos os meses… 

- Apeadeiros?? 

- É como as estações: a refor-
ma vai a andar, para de vez em 
quando, e tiram-lhe um boca-
do a bem da Nação! Apita-se e 
segue até ao apeadeiro do mês 
seguinte. 

- Entendo, também sofro 

disso. Faz favor, tem aqui o 
seu cartão DFA, já não preciso 
de …Mas espere: que idade 
tem o senhor passageiro? 

- É como vê, mais de 65 anos, 
com um pouco de reumático, 
já vou chegando aos 71. Dói 
um bocadinho, mas, olhe, faz-
se… 

- Tem portanto mais de 65 
anos! 

- Confesso que é 
essa a conta, graças 
a Deus e cá vou 
roendo a vida como 
posso. 

- Então deixe que 
lhe dê um conselho 
e informação! 

- Deixo. Mas se é 
para pagar mais, 
não vale a pena! 

- Ao contrário, vai 
pagar menos e até 
pode ir em primei-
ra classe se quiser 
nos tais comboios 
rápidos, com bar e 

restaurante a bordo e tudo! 

- Não está a mangar comigo, 
pois não? Com a minha idade 
ainda lhe posso dar… 

- Nunca estaria a entrar con-
sigo! 

- Desculpe, mas a gente dos 
reformados não está habitua-
da a luxos… 

- Pois vai a direito e econo-
micamente nesta linha: basta 
que não use o seu cartão DFA 
e me comprove - já sei que sim 
- que tem mais de 65 anos. A 
CP oferece preços mais vanta-
josos em todas as linhas às 
pessoas, militares, ex-militares 
ou não, às pessoas seniores! 
Passo o bilhete? 

- C'um caraças, pra qué que 
andei tantos anos a lutar pelo 
cartão DFA? 

Pois é, senhores do Governo, 
parece que os descontos DFA 
nos comboios são como  as 
linhas directas: tortos! 

OS DESCONTOS DFA NOS COMBOIOS 

SÃO COMO  A LINHA: TORTOS! 
Por:  Nunes de Almeida 

Maria Teresa de Melo, aluna 
de Sociologia do ISCTE, propôs
-se a abordar o tema da guerra 
colonial e dos ex-combatentes 
com stress pós traumático 
para a cadeira de Sociologia do 
Quotidiano e para tal pediu a 
colaboração da APOIAR  e da 
APVG. Na APOIAR contou com 
a disponibilidade do associado 
Mário Gaspar. 

O objetivo do estudo centrou
-se na “análise das relações 
entre os efeitos do stress pós-
traumático; a capacidade de 
reorganização pessoal; a rein-
tegração social (papel da 
sociedade: tratamento, opor-
tunidades de trabalho, etc.) e a 
qualidade de vida (consciência 
de regras sociais/práticas 
sociais vs. resultados atingi-
dos) de um ex-combatente da 
Guerra Colonial.”  

A partir de uma análise aos 
escritos, cartas e aerogramas, 
enviadas em tempos de guer-
ra, surgiu o trabalho “Amor 
em Tempo de Guerra: história 
da vida de um ex-combatente 
da Guerra Colonial. 

 
Uma sinopse mais completa deste 

trabalho pode ser encontrada na 
secção de artigos científicos do 

nosso site em: http://tinyurl.com/
apoiarsociologiaquotidiana  

http://www.google.pt/url?sa=i&source=images&cd=&docid=Nq-sAoh8ZgJ10M&tbnid=e5Fcckd0uk3b2M:&ved=0CAgQjRw&url=http%3A%2F%2Fall.worth1000.com%2Fcontests%2F10576%2F10576-movie-title-literalisms-2&ei=YL66U-2HO8q30QX0ioGQCA&psig=AFQjCNFgeQL-R9qlm-516Bei2CJLui7
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PROCESSOS DFA 

REPORTAGEM NO CORREIO DA MANHÃ TV 

Stress de guerra das mulheres do ultramar 

O Correio da Manhã realizou na APOIAR uma reportagem com as esposas  de ex-
combatentes com stress de guerra. Esta reportagem teve como protagonistas quatro das 
mulheres que procuraram na APOIAR ajuda para os seus maridos, vítimas de traumas na 

guerra do ultramar, e também para si. 

Nesta sessão de esclareci-
mento convocada pelo Diretor 
Geral de Pessoal e Recruta-
mento Militar, Alberto Coelho 
para o dia 26 de junho no 
Ministério da Defesa  Nacional, 
houve um primeiro levantar 
do véu de como serão feitas as 
alterações a um processos que 
há muito pede para ser refor-
mado. 

Os responsáveis do Ministé-
rio da Defesa Nacional esti-
mam que neste momento exis-
tam cerca de 167 processos 
pendentes e acreditam que 
estes estejam resolvidos entre 
dois a três meses. 

A reportagem televisiva do 
Correio da Manhã TV mostrou 
o ponto de vista de quatro das 

mulheres, utentes da APOIAR, 
e da psicóloga que as 
acompanha. Esta reportagem 
foi também publicada em 
papel na revista de domingo, 
dia 13 de julho, do Correio da 
Manhã. 

O tema das perturbações 
psicológicas dos ex-
combatentes do ultramar já 
por si só é suficientemente 
delicado para que muitas 
vezes esteja ausente da comu-
nicação social ou mesmo entre 
as mais simples conversas. Já o 
trauma da vivência das famí-
lias com esta realidade é tema 
praticamente ausente. 

Use o  leitor de QRCode do seu 
telefone apontando-o para o códi-
go acima. Deverá ter sempre uma 
ligação à internet ativa no seu 
telefone. Se não está numa ligação 
wi-fi, verifique o plano de internet 
do seu operador. Este acesso 

poderá implicar custos extra. 

O Correio da Manhã decidiu 
dar voz à realidade dessas 
famílias, especialmente às 
esposas que viram a guerra 
entrar nas suas vidas quando 
os seus namorados, ou até já 
maridos, regressaram de Áfri-
ca após as comissões no Ultra-
mar.  

Pode assistir à reportagem no site 
do Correio da Manhã TV, a partir do 

facebook da APOIAR ou do nosso 
site, ou em http://cmtv.sapo.pt/

atualidade/detalhe/stress-de-guerra
-das-mulheres-do-ultramar.html  

Pode também usar o leitor de 
QRCode do seu smartphone e ver 

de imediato.  

 

Em 18 meses já não haverá pendências 

Na primeira fase, a comissão 
reuniu com os vários departa-
mentos na tentativa de que-
brar resistências de quem 
acha que "na minha casa man-
do eu". Uma das maiores difi-
culdades prendeu-se precisa-

Na primeira reunião com as associações de combatentes após a tomada de posse do gru-
po de trabalho que irá reformar a tramitação processual da qualificação como deficiente 
das forças armadas por stress de guerra, o Ministério da Defesa mostra trabalho e pre-

para-se para alterações profundas na tramitação. Espera-se que em dezoito meses já não 

existam pendências. 

Por: Redação mente em ultrapassar e alterar 
as metodologias específicas de 
cada departamento, para que 
se uniformizasse o processo. 

Uma das questões mais 
peculiares abordadas foi a de 
que, só agora, é que o Exercito 
"descobriu" que não tinha nin-
guém responsável por toda a 
tramitação dos processos. 

O MDN espera que daqui a 
dezoito meses já não haja pen-
dências e os novos processos 
que entrem deverão ter esse 
prazo de resolução. 

Adiantaram também que os 
requerimentos devem ser 
apresentados já com todas as 
provas médicas, testemunhais 

e documentais e uma das alte-
rações mais notadas é que o 
requerimento pode ser apre-
sentado, independentemente 
do modelo 2. 

O MDN aceita que se apre-
sentem outras provas caso não 
haja testemunhas dado o lapso 
de tempo decorrido, desde 
que mostrem indícios suficien-
tes de que os factos ocorre-
ram. 

Os processos estão a ser tra-
tados em três pontos do país, 
Porto, Coimbra e Lisboa e ain-
da este ano será dado conheci-
mento de nova tramitação 
processual. 

AINDA ESTE ANO SERÁ 

DADO CONHECIMENTO 

DA NOVA TRAMITAÇÃO 

PROCESSUAL 

Por: Redação 

NOVIDADE: VEJA ESTA 

REPORTAGEM DE IMEDIA-

TO NO SEU SMARTPHONE: 

Saiba  mais na página 11 
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Após focar o modo como 
conheceu o autor do livro e, 
em relação à arte de bem 
escrever, referiu ser: - “ … tão 
só, uma amante das palavras e 
do seu prodígio, sou uma leito-
ra ecléctica e compulsiva, e é 
nessa qualidade que aqui 
estou para vos dizer o que da 
leitura deste livro me ocorre 
pensar.” (…). O autor no livro: 
- “… que é pleno de afectos 
requer, particularmente, esse 
momento. Ele foi escrito para 
responder a uma urgência de 
soltar sentimentos e resolver 
angústias. Ele é uma fuga às 
ruínas que o tempo, os aconte-
cimentos dolorosos e as cir-
cunstâncias adversas que 
somos compelidos a viver, vão 
deixando na vida de cada 
um.” (…). Depois de afirmar: - 
“… E qual é o seu conteúdo? As 
memórias remotas e recentes 
do Mário. Como o classificare-
mos? Livro de Memórias, Rela-
tos de Vida, Biografia? Eu diria 
que ele é cada uma e todas 
estas coisas. Ao lê-lo, encon-
tramos as memórias da infân-
cia, adolescência e juventude 
com os sonhos do futuro, o 

relato sofrido das operações 
militares na Guiné e a descri-
ção de todas as suas acções de 
caracter solidário em prol da 
defesa dos direitos dos ex-
combatentes. O Mário desce ao 
pormenor naquilo de que fala: 
lugares, acontecimentos, 
vivências, medos e afectos. Há 
em tudo quanto conta, tão 
minuciosamente, um movi-
mento entre si e os outros, por 
isso é tão exaustivo até na 
dedicatória e nos agradeci-
mentos.” (…). Há um perma-
nente desconforto entre o que 
sente e pensa e o que as cir-
cunstâncias o levam a fazer. 
Cito-o: “ Uso-me mas não sou 
para usar”. Há um amargo de 
boca em relação aos que o 
forçam mas há uma enorme 
gratidão em relação aos ami-
gos e a quem o apoiou e apoia. 
Isto está bem patente nestas 
palavras quando recorda, por 
exemplo, a Doutora Dalila 
Aguiar: - “…obrigava-nos a 
sorrir e fazia renascer uma 
gargalhada escondida no nos-
so interior”. (…) “… Algumas 
frases em momentos diferen-
tes das suas memórias. No 

Hospital após a operação ao 
coração: - “Ou terei entrado 
mesmo no “corredor da mor-
te”. A verdade é que saí daque-
le paraíso para a vida.”. Cito 
em Alhandra: - “A vila jardim 
era severamente escrava da 
fábrica grande. Era o belo 
casado com o podre. Feio!... 
Não fazia parte da beleza con-
tida nos meus sonhos de crian-
ça, maré repleta de alegria.”. 
Vem o “Sonho/Futuro”, a par-
tida para a Guiné na conversa 
com um velho amigo o Ti 
Manel, o Velho do Restelo, ou 
antes, o Velho de Alhandra; 
Viagem para a Guiné, refere: - 
“O mar estava mesmo bravo, 
mais bravo que os bois da lezí-
ria… (…) Todos nós não passá-
vamos de mero esterco podre, 
dançando naquele barco gran-
de, que se transformava como 
uma bateira frágil…”; na Guiné 
no capítulo “O rebentamento 
durante o batuque”; “O 
Regresso” e “APOIAR”. 

Por tudo isto dou os para-
béns ao Mário pela coragem 
de nos dar a conhecer, duma 
forma tão franca e desnudada, 
esta viagem interior. 

Falou o Doutor Afonso de 
Albuquerque – autor do prefá-
cio – sobre a sua comissão em 
Moçambique como médico, os 
estudos que fez com a colabo-
ração da psicóloga clínica, 
Doutora Fani Lopes, e outos 
técnicos, e o nascimento da 
APOIAR – Associação de Apoio 
aos Ex-Combatentes Vítimas 
do Stress de Guerra, e o papel 
do Mário como um dos funda-
dores. Fez um agradecimento 
ao Mário pela coragem que 
teve de levar a efeito a publi-
cação do livro. 

Jorge Gouveia, Presidente da 
Direção da APOIAR, focou não 
só a importância como o papel 
do Mário na APOIAR, agrade-
cendo e louvando-o por ter 
escrito o livro. 

Mário Vitorino Gaspar 
enquanto eram projectados 
slides, explicou a razão do 
título do livro “O Corredor da 
Morte”. Estive neste quando 

LANÇAMENTO DE LIVRO 

No dia 22 de maio de 2014 foi lançado o primeiro livro de Mário Vitorino Gaspar, no Forte do 
Bom Sucesso, em Belém – Lisboa. A Professora Ermelinda Caetano, que representava 
igualmente a Academia de Seniores de Lisboa – fez a apresentação do livro “O Corredor da 

Morte”. Depois de anunciar os elementos que compunham a mesa, agradeceu a presença 

de todos os convidados.  

Por:  Mário Gaspar 

“O Corredor da Morte” 

DOU OS PARABÉNS AO 

MÁRIO PELA CORAGEM 

DE NOS DAR A CONHE-

CER, DUMA FORMA TÃO 

FRANCA E DESNUDADA, 

ESTA VIAGEM INTERIOR. 

Ermelinda Caetano, Afonso de Albuquerque, Chito Rodrigues, Jorge Gouveia e Mário Gaspar, numa sala cheia de gente no Forte do Bom Sucesso 
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fui operado ao coração, quan-
do manuseava explosivos, 
minas e armadilhas e quando 
frequentemente tinha que 
participar nas emboscadas no 
famoso “corredor da morte”, 
também chamado “corredor 
de Guileje”. E porque escrevi o 
livro? Em Fevereiro de 61, 
estudava, fui fundador do jor-
nal estudantil “Eco Académi-
co” e comecei a escrever. 
Escrevi cartas e aerogramas 
durante a guerra, e só em 96, 
quando no início de uma tera-
pia individual semanal com a 
psicóloga clínica Doutora Ana 
Pereira, no Serviço de Psicote-
rapia Comportamental do 
Hospital Júlio de Matos, um dia 
diz-me: - “O Mário escreve 
situações de guerra porque 
passou e depois vai ter de lê-
las para mim!”. Assim fiz e 
guardei os textos. Foi fundado 
o Jornal APOIAR em Janeiro de 
1996 e fui eleito para Diretor, 
e tive de escrever para o mes-
mo. Tendo abandonado a 
escrita após a guerra, a escrita 
ressurgiu na minha vida.  

Inicio o livro a 12 de março 
de 2002 quando entro de 
urgência no Hospital de Santa 
Maria, em Lisboa, fui operado 
ao coração e entrei em coma. 
Atravessei um corredor - não 
estava a sonhar - e entrei num 
paraíso. Num ápice afasto-me 
daquele mundo e regresso 
para a vida, no dia 27 de mar-
ço. Informaram a minha famí-
lia que eu não escaparia. Esti-
ve no tal “corredor da luz”, ou 
“corredor da morte”? Revivi 
toda a minha vida.  

Surgem episódios da minha 
história infanto-juvenil, nasci-
do em Sintra, é em Alhandra, 
que relembro os beijos e os 
sorrisos dos golfinhos que 
nadavam comigo e as bateiras 
dos avieiros; o mouchão; a 
Fábrica do Cimento; o barco 
desportivo, as fragatas, 
rainhas do Tejo e seus habi-
tantes e histórias. Dia 10 de 
janeiro de 1967, partiria no 
dia seguinte para a Guiné, o Sr. 
Manel, que era o Velho do Res-
telo (o Velho de Alhandra), a 
minha consciência, despediu-
se de mim. Em casa beijei a 
minha mãe, que não chorou. E 
o meu pai beijou-me. Foi a 
primeira vez que o vi a chorar. 
Segui para o Regimento de 

Artilharia de Costa, em Oeiras 
e todos estavam entregues à 
bebida. Com a especialidade 
de Atirador de Artilharia e 
com o Curso de Minas e Arma-
dilhas, fui mobilizado, parti 
para a Guiné, sendo promovi-
do a Furriel Miliciano, integra-
do na CART 1659, conhecida 
também por “Zorba”.  

Dos mortos, constam os 
nomes, os feridos não os enu-
mero e narro algumas mas 
mínimas emboscadas, patru-
lhas, ataques aos aquartela-
mentos, montagem, desmonta-
gem de minas e armadilhas. 
Uma ligeira síntese. A partida, 
embarque no largo de Bissau 
em lanchas e a chegada a 
Gadamael Porto. A 1.ª embos-
cada, no “corredor de Guileje”, 

chamado também de 
“corredor da morte”; descrevo 
o rebentamento de uma grana-
da durante o batuque que cau-
sou os primeiros mortos e 
feridos mas na população civil; 
um soldado nosso perdido 11 
dias após uma emboscada no 
“corredor da morte”. Surgem 
os primeiros mortos da CART, 
o Furriel Miliciano Vítor José 
Correia Pestana e o soldado 
António Lopes da Costa. Des-
crevo o levantamento de uma 
mina anti pessoal e a morte do 
soldado Manuel Ferreira da 
Silva, num ataque a Ganturé. O 
abandono de Sangonhá; ativi-
dades da CART 1659 e nos 
últimos dias da Companhia 
falo das minas e armadilhas 
que tive de levantar no final da 
comissão. Ia morrendo na últi-
ma que desmontava. Vem o 
regresso e a chegada a Lisboa. 
Mas só depois de anos de 
sofrimento, em abril de 94 
depois de saber da existência 

de apoio aos ex-combatentes 
do foro psíquico no Serviço de 
Psicoterapia Comportamental, 
do Hospital Júlio de Matos. O 
diretor era o Doutor Afonso de 
Albuquerque.  

Fui avaliado pela psicóloga 
clínica Doutora Dalila Aguiar, 
que considerou ser o meu caso 
grave – e depois de me dizer 
que existiam reuniões de ex-
combatentes com intuito de se 
formar uma Associação, iniciei 
terapias de grupo com o psi-
quiatra Doutor Afonso de 
Albuquerque, a psicóloga clíni-
ca Doutora Fani Lopes e 
outros.  

Na primeira reunião fui con-
vidado para fazer parte dos 
primeiros Órgãos Sociais, 

entrei na lista e foi criada a 
APOIAR - Associação de Apoio 
aos Ex-Combatentes Vítimas 
do Stress de Guerra. Fiz o pri-
meiro mandato, como Vogal e 
Secretário; o segundo manda-
to como vice-Presidente e o 
terceiro e quarto mandato 
como Presidente. Fui fundador 
e diretor do Jornal APOIAR, 
em janeiro de 96. No dia 28 de 
janeiro de 2005 terminei a 
minha intervenção como diri-
gente na APOIAR. A luta era 
diária, com reuniões desde as 
Presidências da República e da 
Assembleia da República, 
ministérios, comissões parla-
mentares e grupos parlamen-
tares, Provedoria de Justiça, 
partidos políticos, centrais 
sindicais, associações, sindica-
tos, câmaras municipais, jun-
tas de freguesias e outros. 
Colóquios por todo o país; 
reportagens na Comunicação 
Social, e apoios a alunos do 

ensino universitário. A 
APOIAR acordou os ex-
combatentes, deixou de existir 
medo de falar sobre a Guerra 
Colonial, escondida nos baús. 
Surgem livros e a Guerra Colo-
nial chega ao Cinema e Teatro. 
A APOIAR consegue que dois 
dos grandes objetivos sejam 
aprovados por unanimidade 
na Assembleia da República: o 
reconhecimento do Stress Pós 
Traumático de Guerra como 
doença e cria a Rede Nacional 
de Apoio aos Militares e Ex-
Militares. É assinado o Proto-
colo com o Ministério da Defe-
sa Nacional. Outra grande vitó-
ria foi a nova sede da APOIAR. 
Quanto à Contagem do Tempo 
do Serviço Militar em Zonas de 
Risco, foi uma luta perdida. 
Dão aos ex-combatentes uma 
esmola. Tudo nos quase 11 
anos na APOIAR. 

Agradeço a todos os compo-
nentes da mesa do lançamento 
do livro; aos que contribuíram 
para o lançamento do mesmo; 
à família e amigos e a todos os 
que me apoiaram durante a 
minha vida. 

Para encerrar o General Chi-
to Rodrigues referiu que é 
altura daqueles que combate-
ram na Guerra, pensarem que 
foi Portugal que os chamou, e 
mais não fizeram que cumpri-
rem o que lhes foi exigido. 
Pode-se fazer a guerra e dis-
cordar-se dela .  Ex -
combatentes, não! Nós somos 
combatentes, há que pensar e 
dizer que somos combatentes. 
A Liga dos Combatentes luta 
pelos combatentes vítimas do 
Stress de Guerra. O Estado, em 
lugar de tomar em mãos essa 
responsabilidade, assinou pro-
tocolos com algumas Associa-
ções e desvinculou-se da res-
ponsabilidade.  

A Liga dos Combatentes, a 
ADFA e a APOIAR têm de se 
unir e exigir que seja igual-
mente o Ministério da Saúde a 
responsabilizar-se por este 
grave problema que afeta 
combatentes. Temos de lutar 
em conjunto. A Liga já presta 
apoio nalguns pontos do país, 
está com dificuldades.  

“O Mário, que já conheço há 
uns anos, escreveu um livro e 
teve coragem de o fazer,” disse 
por fim.   

LANÇAMENTO DE LIVRO 
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Por: António Nunes de Almeida 

CRÓNICAS DO ANTÓNIO 

Para muitos é crítico pensar 
em Israel. Os noticiários em 
todos os meios de comunica-
ção, trazem sobre Israel abun-
dantes…más notícias! 

É bastante natural que as 
descrições de escaramuças - 
para dizer o mínimo - entre 
judeus e árabes, levem a for-
mar um pensamento negativo 
sobre o País. Não faltaram a 
nós conselhos de …"Vê lá onde 
te vais meter" ou " E as bom-
bas na rua! Olha bem!". 

Mas tendo eu uma certa cal-
ma nestas coisas e a experiên-
cia de já ter visitado o Egipto, 
a Jordânia e a Síria, esta agora 
em processo de destruição, 
resolvi ceder à minha curiosi-
dade e fui a Israel. Fui ver mais 
de perto aquele País. 

Trago aqui para os leitores 
do Apoiar, para quem proposi-
tadamente escrevi estas 
linhas, a honestidade do que 
vi, a confissão daquilo que não 
me foi bem apresentado como, 
por exemplo, o muro que 
separa a Cisjordânia governa-
da pela Autoridade da Palesti-
na, mas na realidade sob a 
ocupação real de Israel. Minto 
ao dizer que não vi o muro, o 
grande, não vi. O que me apa-
receu com guardas e guaritas 
foi um trecho dele entre o ter-
ritório judaico de Jerusalém e 
Belém, hoje na Palestina. 

Há talvez que usar umas 
linhas para dizer o que é hoje 
a Palestina. Pelo menos a que 
os judeus dizem ser essa mes-
ma Palestina. Os árabes terão 
opiniões diferentes… 

O território é todo uma 
nação ou espaço que é recla-
mado pelos árabes como seu, 
mas que está em boa parte 
ocupado pelos judeus. 

Citamos a Cisjordânia 
(Autoridade da Palestina de 
Mahmoud Abbas), a Faixa de 
Gaza (dominada pelo Hamas). 
Estas partes do território 

(salvo Gaza) estão de uma 
forma ou de outra, sob contro-
lo apertado de Israel, e nessa 
situação desde a Guerra dos 
Seis Dias. A estabilidade políti-
ca não é famosa como nunca 
foi desde os tempos de antes 
de Cristo. 

Tendo a zona sido um man-
dato britânico, a resolução 181 
da ONU previa que o Estado 
judeu deteria 56% da área na 
margem ocidental do rio Jor-
dão, e 44% se destinariam a 
um Estado palestiniano. A rea-
lidade é que nos nossos dias 
Israel controla cerca de 78 % 
(sem incluir a Jordânia) do 

espaço. O muro de separação 
tem 700 km de extensão e 
isolou ou desalojou mais de 
750.000 palestinianos. Será 
milagroso manter uma paz 
nestas condições. Ainda pior 
se soubermos que Israel, o 
Povo Escolhido, sempre lutou 
pela sua nação e pelo espaço 
territorial. Os árabes, idem. 

Transportado num autocar-
ro - uma verdadeira bolha 
ambulante de isolamento - fica
-se impedido de afirmar de 
modo cabal, se as ruas são ou 
não seguras, embora o pare-
çam, se as pessoas locais gos-
tam da situação - embora se 
saiba que não, que o caldeirão 
ferve nem sempre às escondi-
das, mas nós na camioneta não 
sentimos qualquer tensão 
especial, sendo que até os sol-
dados na fronteira (?) de 
Belém/ Jerusalém, estavam 
descontraidamente sentados 
num murete junto à cabina de 
controlo. No entanto, três dias 
depois Hebron, uma das cida-
des chaves da Cisjordânia, 

entrou em conflito aparecendo 
as forças  israelitas para sanar 
a contenda. E estas não são 
meigas a fazê-lo. Houve mor-
tos. E continua... 

Sabemos dos problemas 
levantados pelos colonatos, 
sempre odiados pelos palesti-
nos e sempre defendidos e 
espalhados pelos territórios 
ocupados, pelas forças mais à 
direita do Parlamento judeu, o 
Knesset. 

Nos colonatos as crianças 
judaicas seguem um tipo de 
ensino tipo polonês e as crian-
ças árabes são educadas pela 
Autoridade Nacional Palesti-

niana, como consequência dos 
Acordos de Oslo. 

Existem algumas escolas 
cristãs privadas na Cisjordâ-
nia, dado que grande parte dos 
palestinos são árabes cristãos 
ortodoxos. 

Estas diferenças podem cau-
sar um caldo difícil de digerir. 
Depois, a um visitante metido 
numa camioneta de turismo, o 
que é que pode aparecer?  

Isto: um país muito verde 
entre a areia, com 8% do seu 
rendimento proveniente da 
agricultura - comi lá belíssi-
mas meloas, laranjas, uvas, 
damascos, alface e outras 
maravilhas da alimentação 
que dificilmente se espera 
floresçam no deserto - com 
árvores nas ruas das cidades, 
não tanto como aqui, mas 
abundantes, e todos os sinais 
de que ali se trabalha a terra e 
se tiram os proveitos disso. A 
rega. usando recursos os mais 
inventivos, é feita em todos os 
lugares por gota a gota. Sem 

desperdício. Até as chamadas 
águas negras, são depuradas e 
entram na rega dos campos. 

Lembro-me de nos países 
em volta, Síria e até a Jordânia, 
embora menos, se ver as 
mulheres a penarem nos cam-
pos e os maridos (deveria 
dizer donos delas?) sentados 
de rosário na mão às portas 
das lojas e mercados kasbahs. 
Pode ser um sistema, mas que 
é diferente de Israel, ah isso é! 

Ficamos em vão de visitar 
um kibutz que nos foi explica-
do pela excelente guia judaica, 
a Ruth, que nos conduziu 
durante oito dias, como sendo 

uma organização comunista, 
em que todos têm uma função, 
todos ganham o mesmo, têm 
casa igual para cada família e 
produzem. Verdade seja que a 
Ruth não tem grande opinião 
sobre os kibutz que não incen-
tivam a criatividade, nem 
ideias para novos avanços. 
Não me alongo muito neste 
campo porque ela trabalhou 
num kibutz e não gostou nada 
da experiência. Logo poderei 
estar a transmitir-vos infor-
mação "envenenada", o que 
recuso fazer. 

Muito mais haveria para 
conversar convosco, mas o 
espaço disponível já terminou 
há uns parágrafos acima… 

Numa próxima crónica, uma 
verdadeira 2ª parte desta, 
falarei da Israel turística. Fica 
já prometida a "Israel que o 
turismo vê" ou título seme-
lhante, porque o tema será 
esse!  

(Continua no próximo número) 

Israel visto  
de mais perto 

PARA MUITOS É CRÍTICO PENSAR EM ISRAEL. OS NOTICIÁRIOS 

EM TODOS OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, TRAZEM SOBRE 
ISRAEL ABUNDANTES…MÁS NOTÍCIAS! 
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INFORMAÇÃO 

A APOIAR NA PALMA DA SUA MÃO 

Visite-nos em qualquer lugar e a qualquer hora 

Já deve saber que a Associação 
APOIAR está na maior rede social 
do mundo e já conta com mais de 
1000 seguidores. Saiba também 
que se tiver um telemóvel smart-
phone, (Android, iPhone ou Win-
dows Phone) pode aceder direta-
mente às mais recentes novidades 
da Associação e aos recursos 
sobre o stress de guerra e restantes 
perturbações psicológicas no seu 
telemóvel. Para isso basta que 
tenha instalado no seu telemóvel 
uma aplicação que leia QRCode. A 
maioria dos smartphones já vêm 
com esta aplicação pré-instalada. 
Se não, pode ser descarregado 
gratuitamente no Google Play ou 
App Store. Visite-nos através do 
seu dispositivo móvel ou tablet: 

Saiba mais sobre o stress de guerra a partir do seu dispositivo móvel 

Face às questões apresen-
tadas pelos sócios relativa-
mente à cessação do direito 
à prestação do Complemen-
to Solidário para Idosos 
(CSI) disponibilizamos a 

seguinte informação:, 
  

Tem direito ao presente 
complemento, os idosos que 
o valor das suas pensões 
seja inferior a: 

- Se for casado ou viver em 
união de facto há mais de 2 
anos.  

- Os recursos do casal têm de 
ser inferiores a 8.590,75€ por 
ano e os recursos da pessoa 
que pede o CSI inferiores a 
4.909,00€.  

- Se não for casado nem 
viver em união de facto há 
mais de 2 anos.  

- Os seus recursos têm de ser 
inferiores a 4.909,00€ por 
ano.   

No entanto, informamos 
também que o CSI poderá ser 
suspenso, se:  

- Os recursos do idoso ultra-
passarem o limite estabeleci-
do;  

- O idoso não comunicar à 

Segurança Social qualquer 
alteração à composição, ou aos 
rendimentos do agregado 
familiar;  

- Falta de comunicação da 
alteração da residência para o 
estrangeiro;  

- Pena de privação da liber-
dade;  

- Não cumprir qualquer 
outra das suas obrigações.   

Nestes casos aconselhamos a 
regularizar junto da Segurança 
Social a sua situação através 
de um modelo próprio que 
deverá solicitar junto desta 
entidade.  

Informamos também que 

Complemento Solidário para Idosos 

caso tenha recebido um ofício 
da Segurança Social a comuni-
car a cessação do Complemen-
to, dirija-se aos Serviços da 
Segurança Social e apresente a 
sua reclamação.  

 

 Fonte : *Guia Prático 8002 – Com-
plemento Solidário para Idosos  

 

Parte do ofício enviado pela segurança Social  

aos Ex beneficiários do CSI 

Use o  leitor de QRCode do seu telefone 
apontando-o para o código acima. 
Deverá ter sempre uma ligação à inter-
net ativa no seu telefone. Se não está 
numa ligação wi-fi, verifique o plano de 
internet do seu operador. Este acesso 
poderá implicar custos extra. 

NO NOSSO FACEBOOK 

A APOIAR recebe milhares de 

visitas por mês nas suas pla-

taformas de internet. Muitos 

desses visitantes deixam uma 

mensagem à associação. Visi-

te-nos em facebook.com/

stressdeguerraapoiar e 

deixe também a sua. 

José Fernandes  

A APOIAR é o pilar de 
muitos ex-comba-
tentes. Tem técnicos 

formidáveis a ajudar muitas famí-
lias ! Mérito para os técnicos que 
tem evitado a separação e abando-
no de muitas famílias .Obrigado a 
todos que trabalham nesta institui-
ção, (…)  

APOIAR Associação de Apoio a 

Ex-Combatentes Vítimas do 

Stress de Guerra gosta disto 

https://www.facebook.com/jose.fernandes.7946?fref=ufi
https://www.facebook.com/stressdeguerraapoiar?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/stressdeguerraapoiar?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/stressdeguerraapoiar?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/stressdeguerraapoiar?hc_location=timeline
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Pagamento  

de quotas 
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Contactos APOIAR  
 
 
GERAL: Contactos relativos à 
Associação, cartas à Direção, 
dúvidas de associados, ques-
tões institucionais e a problemá-
tica do stress de guerra:  
apoiar.stressdeguerra 
@gmail.com 
 

JORNAL: Questões editoriais 
do jornal. Cartas ao diretor, 
textos para publicação, críticas, 
sugestões e comentários: 
apoiar.jornal@gmail.com 
 

SECRETARIA: Tesouraria e 
quotizações (envio de compro-
vativo de pagamento e outras 
dúvidas): 
apoiar.secretaria@gmail.com 
 
CONSULTAS. Pedidos de con-
sultas para os serviços da 
APOIAR 
apoiar.consultas@gmail.com 
 

Tel.:213808000 Fax: 213808009 

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

A quota mínima anual 
(30€)poderá ser paga na 
sede da Associação, por che-
que ou vale postal, enviados 
pelo correio com a indicação 
do nome completo e/ou do 
número de sócio. Poderá 
também pagar através de 
transferência bancária, no 
multibanco ou homebanking, 
para o seguinte  NIB CGD: 
003507520000157233024 
Conta Caixa Geral de Depósi-
tos: 0752001572330 

No descritivo da transfe-
rência coloque o seu nº de 
sócio. Ex: “Quota APOIAR 
1234” ou “Quota 1234”   
NOTA IMPORTANTE: Envie 
SEMPRE o comprovativo da 
transferência, por e-mail, fax 
ou correio.  

 

Grupos de Ajuda Mútua 

PARA HOMENS E MULHERES. CONTACTE A ASSOCIAÇÃO 

Os Grupos de Ajuda Mútua são uma forma alternativa de terapia e 
convívio, complementares às consultas de apoio e funcionam de forma 
autónoma. São grupos de homens e mulheres que se juntam e, 
através do espírito de entreajuda, partilham experiências entre si, 
aprendendo novas formas de lidar com as memórias, os proble-
mas e as vivências, tanto da Guerra Colonial como do dia-a-dia. 
Podem ser grupos de homens, que muitas vezes ajudam um camarada 
a lidar com as suas experiências, ou de mulheres, onde partilham a 
convivência com o stress de guerra.  Juntos organizam formas de ocu-
par o tempo, partilhar sentimentos e reconhecer que não estão sozi-
nhos.  

INFORMAÇÃO APOIAR 

Por: Direção 
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HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

Segunda a Sexta-feira:  

das 09:00 às 13:00  
e das 14:00 às 18:00  

 

A palavra Sudoku significa 
"número sozinho" em japonês, o 
que mostra exatamente o objetivo 
do jogo. O Sudoku existe desde a 
década de 70, mas começou a 
ganhar popularidade no final de 
2004 quando começou a ser publi-
cado diariamente na sessão de 
Puzzles do jornal The Times.  

O objetivo é preencher um qua-
drado 9x9 com números de 1 a 9, 
sem repetir números em cada linha 
e cada coluna. Também não se 
pode repetir números em cada 
quadrado de 3x3.  (in wikipedia) 

 
solução 

Sudoku  数独  
passe o tempo 

SERVIÇOS APOIAR  

 

 
 

EQUIPA TÉCNICA APOIAR 
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 

Apoio Social: 

Dr.ª Sofia Pires  

Departamento Jurídico 

Dr.ª Isabel Estrela   

(quintas feiras  

das 09:00 às 13:00) 

 

NOTA: Todas as consul-

tas na APOIAR são efe-

tuadas única e exclu-

sivamente mediante  

marcação prévia. 

INFORMAÇÃO APOIAR 

A Associação APOIAR informa que os associados 
que paguem as quotas por transferência bancária 
devem indicar sempre um descritivo na operação.  

Por exemplo uma transferência para pagamento de 
quotas ou donativo para a APOIAR deverá ter o 
seguinte descritivo: 

QUOTA XXXX ou DONATIVO XXXX (Substitua 
XXXX pelo seu nº de associado) 

Deverá também  avisar a APOIAR através de telefo-
nema ou comprovativo enviado por fax, correio ou e-
mail com referência ao objetivo da transferência e res-
petivo número de associado. 

NOTA: 

Lembramos que todas as transferências sem des-
critivo ou comprovativo não serão consideradas 
como pagamento de quotas. 

Todos os sudoku que quiser em http://sudoku-diario.com/ 

ATENÇÃO: COMPROVATIVOS: PAGAMENTO DE QUOTAS POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA  

DONATIVOS 
 

 

 

 

 

Recebemos do nosso associado 

nº 3166, Luís Gaspar Dias um 

donativo que aqui agradecemos.  

Lembramos que pode fazer o 

seu donativo em numerário, vale 

postal, cheque ou transferência 

bancária para o NIB CGD: 

003507520000157233024 

Seja solidário com a APOIAR.  

AA 

NOVO HORÁRIO DE ATENDIMENTO  
A partir de dia 2 de junho o horário de atendimento ao público na APOIAR  

passou a ser o seguinte:  

MANHÃ: Abertura: 09:00; Encerramento: 13:00 

TARDE: Abertura: 14:00; Encerramento 18:00 
De segunda à sexta feira. Encerra aos sábados, domingos e feriados.  

Hora de almoço das 13:00 às 14:00. ESTÁ ABERTA EM AGOSTO 

NOVO E-MAIL EXCLUSIVO PARA PEDIDOS DE CONSULTAS.  
Se pretende pedir uma consulta por e-mail passe a usar o seguinte endereço: 

apoiar.consultas@gmail.com 
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Revista de imprensa 

Se é associado, oiça a Rádio Amália às sextas fei-

ras, do meio dia às duas e oiça a APOIAR  a dar-lhe 

os parabéns. Dedique também um fado a quem 

mais gostar através do senhorfado@amalia.fm 

O projeto de investigação 
"Vítimas, Trauma e Processos 
Institucionais", desenvolvido 
na Universidade de Coimbra 
(UC), conclui que 30% dos 
antigos combatentes portado-
res de deficiência têm stress 
pós-traumático, disse hoje o 
coordenador do estudo. 

A taxa de 30% é "um valor 
alto", sublinhou José Manuel 
Mendes, coordenador do pro-
jeto de investigação desenvol-
vido no Centro de Estudos 
Sociais da UC, referindo que, 
em França, o outro país anali-
sado, o valor "é mais baixo". 

O trabalho demonstrou tam-
bém que os antigos combaten-
tes portadores de deficiência 
que evitam recorrer a ajuda e 
que "se fecham sobre si" têm 
uma taxa de incidência de 
stress  pós -traumátic o 
"superior", informou José 
Manuel Mendes. 

"Em Portugal, o stress é mais 
baixo para os antigos comba-
tentes que tiveram apoio do 
Estado e da família, em com-
paração com aqueles que evi-
taram falar, ir ao hospital, ou 
usar os recursos à sua disposi-
ção", acrescentou o investiga-
dor. 

A diferença entre os que se 
fecharam sobre si e os que 
recorreram a ajuda "é de cerca 
de 10%", no que toca à taxa de 
stress pós-traumático, expli-
cou. 

Em Portugal, a vítima surge 
"como uma figura polémica, 
ficando a ideia de que as pes-

soas, só como vítimas, podem 
ser cidadãos", contou. 

"A Associação dos Deficien-
tes das Forças Armadas 
[ADFA] sempre usou o lema de 
que os combatentes foram 
vítimas de uma guerra injusta 
e sempre reivindicou o estatu-
to de vítima", sustentou o 
coordenador do projeto, fri-
sando que, em Portugal, o dis-
curso da vítima não tem legiti-

midade política, como aconte-
ce em França. 

De acordo com José Manuel 
Mendes, o Estado, no caso das 
vítimas de acidentes coletivos 
no seu geral, "não tem uma 
estratégia integrada e global 
de dar direitos de cidadania às 
vítimas". 

O investigador defendeu a 
criação de uma Federação de 
Vítimas, como acontece em 

França, de forma a existir uma 
entidade que "apenas se rela-
ciona com o Estado, com os 
direitos e indemnizações". 

"Em França, se um cidadão 
for afetado por um acidente 
coletivo, o Estado ativa logo 
um grupo multidisciplinar 
para o acompanhar", enquanto 
que em Portugal a atuação "é 
ad hoc", não havendo uma 
"lógica estrutural e estratégi-
ca" para essas situações. 

Em termos nacionais, "o 
Estado faz tudo para que as 
vítimas caiam no esquecimen-
to", criticou ainda José Manuel 
Mendes. 

Na quinta-feira, realiza-se 
um colóquio no Centro de 
Estudos Sociais subordinado 
ao tema do projeto de investi-
gação, com a apresentação dos 
resultados portugueses e fran-
ceses. 

 
 

In: http://saude.sapo.pt/ 
 18/06/14 

 

Por: Agência Lusa 

Investigador defende criação de Federação de Vítimas, à 

semelhança do que acontece no estrangeiro 

Um terço dos antigos combatentes com 

deficiência têm stress pós-traumático 

DIVULGAÇÃO 

Resposta  

na saúde 

mental ainda 

é insuficiente 
O Observatório Português 

de Saúde considera que a 
resposta dos serviços na 

área da saúde mental é ain-
da insuficiente e propõe 
melhorias na articulação 
com os cuidados de saúde 
primários e um sistema 

menos burocrático.  

Por: Agência Lusa 
De acordo com o Relatório 

de Primavera 2014 do Obser-
vatório Português dos Siste-
mas de Saúde (OPSS), que será 
hoje divulgado, Portugal está 
perante uma conjugação de 
fatores desfavoráveis na área 
da saúde mental, agravada 
pela resposta insuficiente e 
sustentada por um sistema de 
informação "aparentemente 
medíocre". 

Sublinhando que o Plano 
Nacional de Saúde Mental 
(2007-2016) definia um con-
junto de áreas prioritárias e 
ações a desenvolver, o relató-
rio sustenta: "Apesar disso 
(...), continua a haver um 
número importante de neces-
sidades não satisfeitas ao nível 
da organização de serviços, 
prestação de cuidados e inves-
tigação epidemiológica".  

(…) 

"Estamos, assim, perante um 
cenário de elevada prevalência 
base de doença mental, num 
contexto em que os determi-
nantes sociais de saúde são 
extremamente desfavoráveis, 
sendo que normalmente coe-
xistem nas mesmas pessoas 
potenciando sinergicamente o 
seu efeito", considera.  

Excerto de notícia publicada em: 
http://www.dn.pt/ a 30/06/14 
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PASSEIO A TOLEDO E OROPESA 

Sábado, 5:30. Entrada dos 
primeiros passageiros na 
APOIAR. Uma manhã bem 
fresquinha e com boa disposi-
ção. Partimos em direção ao 
Hotel Recio, Santa Ollala, Espa-
nha. Confessamos que não é o 
local ideal para ficar, mas com 
a viagem marcada nada era 
possível fazer. 

 
TOLEDO 

Depois do almoço e debaixo 
de um sol que teimava em 
queimar, fomos até Toledo. Se 
Cervantes dizia que esta cida-
de era a “Glória de Espanha”, 
nós dizemos: “sem palavras”. 
Sinceramente, é difícil encon-
trar um ou mais adjetivos para 
qualificar ou descrever este 
museu ao ar livre. O passeio de 
comboio turístico, para além 
de ser divertido, permitiu-nos 
deslumbrarmo-nos com paisa-
gens lindíssimas e, claro, 
entrar numa aventura estilo “à 
descoberta desta cidade”.  

O regresso ao hotel não foi 
fácil, pois a vontade de ficar 
falava mais alto mas o cansaço 
e o calor foram motivos bem 
fortes para voltarmos. 

 
OROPESA 

De manhã, após o pequeno-
almoço, a demonstração e o 
almoço partimos em direção a 
Oropesa, uma cidade com os 

seus encantos. É verdade que 
isto de passear aos domingos, 
a pensar no regresso, tem as 
suas desvantagens mas deu 
para conhecer um pouco da 
vila.  

Nesta vila, depois de sairmos 
do autocarro na Plaza del 
Navarro, o ponto de encontro, 
avistamos o seu elemento de 

destaque, a Torre do Relógio. 
De seguida fomos visitar o 
Castelo, casa antiga dos Con-
des de Oropesa, agora trans-
formado em Pousada, com 
privilégios de uma vista mag-
nífica da Serra de Gredos. 
Depois desta curta visita 
entramos no autocarro de 
regresso a Lisboa.  

No fim-de-semana de 7 e 8 de junho a APOIAR e um grupo de associados, familiares e ami-

gos foram conhecer a cidade de Toledo. 

Toledo: Privilegiada por sua localização no alto de um monte rochoso, 

cercada nos três lados por uma curva do rio tejo, Toledo sempre foi alvo 

de cobiça.  

Atualmente, Toledo conserva a imagem de cidade medieval refugiada nas 

muralhas e torres das quais possuem diversas portas por onde se pode 

aceder ao impressionante centro histórico. Desde sua entrada principal, a 

porta de Bisagra, até à ponte de San Martín e a ponte de Alcântara, em 

diferentes posições, o local histórico oferece numerosos locais para visitar 

e admirar. 

Oropesa: Esta vila está localizada na Província de Toledo (Castilla - La 

Mancha).  Oropesa foi conquistada pelos romanos, árabes e reconquista-

da pelos reinos cristãos na mesma época que Toledo (séc. XI). Do perío-

do árabe, sobrevivem poucos restos, principalmente no seu conhecido 

castelo. No entanto, o traçado urbano é um testemunho desta etapa histó-

rica da vila. 

TOLEDO - Espaços a visitar: A 

Catedral de Toledo; O Alcáçar de 

Carlos I; Porta Nova de Bisagra; A 

Porta do Sol; Igreja do Salvador e 

Igreja de São Tomé; A Praça de 

Zocodover; Os Museus Sefardí, De 

los Concílios Visigodos, Victorio 

Macho e a Casa-Museu de Greco. 

Curiosidade: Magos, alquimistas 

e feiticeiros usavam os porões 

para realizar experiências, esses 

mesmos porões eram usados pela 

inquisição para punir estes 

homens quando descobertos. Em 

1986, Património Mundial da Unes-

co. 

 

OROPESA - Espaços a visitar: 

Igreja Paroquial de Nossa Senhora 

da Assunção; Biblioteca Popular; 

Hospital de San Juan Bautista; 

Capela de San Bernardo. 

Curiosidades: San Alonso de 

Orozco nasceu aqui e morreu com 

91 anos em Madrid. Era padre e 

também escritor. O seu fervor 

religioso contagiou muita gente na 

altura, tornando-o muito conheci-

do. Foi beatificado no século XIX. 

Oropesa: Uma das origens que 

explicam o seu nome, surgiu na 

época de dominação muçulmana, 

quando os mouros mantiveram 

como refém uma donzela, cujo 

resgate os cavalheiros templários 

tiveram que pagar em peso de 

ouro. Em 1620, ordenado pelo V 

Conde de Oropesa, foi construída 

uma passagem que comunicava o 

castelo com a igreja, para que a 

condessa e sua comitiva pudes-

sem assistir à missa. 

Uma beleza escondida em Espanha 

Por: Redação 



APOIAR ONLINE:  

facebook.com/stressdeguerraapoiar - www.apoiar-stressdeguerra.com - twitter.com/aapoiar 

 SUGESTÕES  PASSEIO A ESPANHA 

Inscrições de 28.07.2014 a 05.09.2014  

Pagamentos até dia 11.09.2014 

13 E 14 DE SETEMBRO 

Saída da sede da APOIAR 

05:30 

213 808 000 

Saída a 13, regresso a 14 

É um belo sítio para se ir. Sente
-se história e vê-se magnifica-
mente Lisboa. 

 Construído em meados do século 
XI, a fortificação preserva, ainda, 
onze torres e apresenta alguns 
elementos arquitetónicos caracte-
rísticos das fortificações militares de 
época islâmica. Os lanços de esca-
das adossados às muralhas dão 
acesso às ameias e às torres, sen-
do visitável em todo o seu períme-
tro.  Ao longo do tempo o castelo, 
assim como as diversas estruturas 
militares de Lisboa, foi sendo remo-
delado, ao ponto de na primeira 
metade do século XX estar já em 
avançado estado de ruína. Na 
década de 1940 foram empreendi-
das monumentais obras de recons-
trução, levantando-se grande parte 
dos muros e alteando-se muitas 
das torres. Por esse motivo, ao 
contrário do que se poderia pensar 
à primeira vista, o "carácter medie-
val" deste conjunto militar deve-se a 
esta campanha de reconstrução, e 
não à preservação do espaço do 
castelo desde a Idade Média até 
aos nossos dias.  

Ergue-se em posição dominante 
sobre a mais alta colina do centro 
histórico, proporcionando aos visi-
tantes uma das mais belas vistas 
sobre a cidade e o estuário do rio 
Tejo. No interior há um bom restau-
rante e outras possibilidades de 
tomar um refresco ou comer uma 
refeição ligeira. 

 

HORÁRIO: 09h00 – 21h00 (Mar a 
Out) 09h00 – 18h00 (Nov a Fev) 

Última admissão: 30 minutos antes 
da hora de encerramento 

ACESSOS - Autocarros 37 | Elétri-
cos 12,28 PARQUES - Portas do 
Sol; Chão do Loureiro 

Telefone:  +351 218 800 620 

Email:   info@castelodesaojorge.pt 

Fax:   +351 218 875 695 

Site:   www.castelodesaojorge.pt 

Morada:   Castelo de São Jorge -  
1100-129 Lisboa 

VISITE O CASTELO 

DE S.JORGE 


