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Últimas Notícias
XV SIMPÓSIO DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE SUICIDOLOGIA
A Sociedade Portuguesa de Suicidologia (SPS) realiza todos os anos um Simpósio, com a colaboração dos Serviços de
Psiquiatria e Saúde Mental locais. O próximo Simpósio—XV Simpósio da SPS—resulta de uma parceria com o Serviço de
Psiquiatria e Saúde Mental do Centro Hospitalar do Alto Ave e terá lugar, nos dias 1 e 2 de abril de 2016, em Guimarães e
terá como tema principal—"Crise Suicidária: prevençåo, intervenção e pósvenção".
À semelhança das edições anteriores, irá juntar profissionais das mais diversas áreas, com um propósito comum: dar a
conhecer a investigação científica mais recente na área do suicídio e dos comportamentos autolesivos, partilhar saberes e
experiências sobre a intervenção terapêutica nos quadros clínicos mais frequentemente associados a esta temática e
contribuir para a prevenção aos diversos níveis.

Mais informação:
SECRETARIADO
Luís Jorge Pais
Email: ljdsecretariado@gmail.com
Link: http://www.spsuicidologia.pt/generalidades/noticias/152-xv-simposio-da-sociedade-portuguesa-de-suicidologia
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TESTEMUNHO
A Dor dos Outros
Antes de vir para o SOS tinha o hábito de seguir as conversas dos estranhos que falavam atrás de mim, numa mesa de
café, na fila do supermercado ou da bilheteira do cinema. Não me interessava a identidade dos proprietários das palavras.
Queria apenas ver e ouvir, conhecer mais possibilidades do humano. Não perdi esse hábito entretanto, mas agora já
não olho para trás.
A experiência do atendimento telefónico fez com que dentro de mim algumas coisas mudassem de lugar.
Creio que somos todos razoavelmente dominados pelo sentido da visão;
Procuramos o título do quadro para compreender o que estamos a ver;
Lemos o nome da faixa musical para saber o que vamos ouvir.
Muito do nosso conhecimento fez-se pela leitura. A visão é o nosso sentido mais civilizado. O mais avisado também,
No entanto, quem não conhece o forte poder evocativo dos cheiros ou da música? O seu modo fulminante de trazer à tona
miríades de memórias antigas que, sem esse estímulo, seríamos incapazes de recuperar? Às vezes penso que estes sentidos,
cuja educação é descuidada na cultura ocidental, são o garante de termos em nós, até ao fim, uma ilha de infância, quer
dizer, a capacidade de nos deixarmos tocar sem defesas. Podemos argumentar contra palavras injustas, mas como calar a
memória do tom sarcástico que as acompanhou?
Trabalhar no SOS é aceitar desempenhar de olhos vendados a missão arriscada de tentar ajudar. Toda a realidade que se
nos apresenta é o som de uma voz. Enfrentamo-la dispondo apenas um dos cinco sentidos. E, no entanto, hoje penso que
não é preciso mais nada. Com o tempo, aprendemos a ler na voz uma infinidade de sinais que julgávamos estarem noutras
coisas. Gradualmente, aprendemos a distinguir, nos primeiros momentos, a voz de quem sofre uma crise pontual, da
daqueles que arrastam um problema crónico. Pela tonicidade, pela vitalidade. Pelo alento, quer dizer, pelo ânimo, pela alma.
Tudo isso numa voz. Com o tempo, passamos a ouvir com os cinco sentidos.
Quando comecei a fazer atendimento, o universo do SOS parecia-me ao mesmo tempo muito estranho e muito familiar,
muito diferente e muito igual ao mundo lá de fora. Aqui, o espectro de emoções é bastante mais reduzido. Mas é infinito o
número de variações em torno do tema da dor. Encarada de perto, nenhuma pessoa é banal. Com a proximidade o
estereótipo desfaz-se e mesmo a futilidade revela-se uma ilusão. Até a vulgaridade da linguagem recua perante o sofrimento.
A dor nunca é banal. Ao telefone, surge desacompanhada de elementos distrativos, como o padrão do casaco da pessoa
que fala ou o reflexo ou o brilho do seu cabelo.
E é essa dor que se nos grava intacta, totalmente contida no som de uma voz.
Mas, o que fazer da dor dos outros?
O que fazer dessa dor pessoal e intransmissível que a cada um pertence, dor em segunda mão quando dos outros, mas
que se nos grava e nos acompanha? Horas, dias, semanas, meses. Que passa a fazer parte do nosso elenco de presenças.
O que fazer da nossa dor dos outros?

Uma voluntária
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Outras formas de ser solidário
IRS 2015
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SIBS SOLIDÁRIA 2016

Desde de o dia 1 de Fevereiro de 2016 que já é possível contribuir para o SOS VOZ AMIGA em qualquer ATM da
rede multibanco por todo o país!
Este modelo de contribuição, permite ao doador inserir um donativo de qualquer montante a partir de 1€, a qualquer
momento e em qualquer lugar, gerando conforto, discrição e decisão voluntária no momento da doação.
Para além de 100% gratuito tanto para a entidade, como para o doador, é possível receber no momento em que se efetua
o donativo, o recibo de dedução fiscal para efeitos de IRS ou IRC, fornecido pelo próprio multibanco.
Em poucos passos, é concretizada a operação. Basta selecionar a opção “Transferências”, seguidamente a opção “Ser
Solidário”, e depois “SOS VOZ AMIGA”.
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MENSAGEM
Do Presidente da Liga Portuguesa de Higiene Mental
A Liga Portuguesa de Higiene Mental e o SOS Voz Amiga estão de luto!
Faleceu o Doutor Luís Dowens Prats, que durante cerca de 23 anos esteve ligado à nossa causa, como dirigente e
técnico responsável pela formação e acompanhamento dos voluntários.
Para além das excelentes qualidades profissionais, o Doutor Luís Prats foi o amigo, o pedagogo, o exemplo a seguir e a
respeitar.
Dono de uma inteligência, cultura e intelectualidade superiores, foi com a humildade que só os seres excecionais
conseguem ter, que ao despedir-se do SOS Voz Amiga em 2007, partilhou ter aprendido muito connosco e que saía
enriquecido daquela vivência de muitas horas, durante mais de duas décadas.
Tive o privilégio da sua amizade.
Nos últimos tempos só conversávamos ao telefone e fui adiando a visita que o Luís me reclamava.
Agora irei revisita-lo nas minhas memórias onde tem um lugar de destaque.
Queria entregar-me um texto que ao longo dos anos foi “apurando”, para eu publicar como entendesse nos canais do
SOS Voz Amiga e sempre com o objetivo de nos ajudar a perceber a complexidade dos meandros da saúde mental, ou a
falta dela por parte daqueles que nos procuram pedindo ajuda.
Apesar das “partidas” que a vida lhe pregou, o Luís era um lutador que nunca perdeu o ânimo nem a boa disposição e
tinha sempre um novo projeto no horizonte.
Tal como em 2007, quando nos despedimos dentro do universo do voluntariado, recordo o título de um conjunto de
textos com que o quisemos homenagear:
ATÉ SEMPRE LUÍS
Francisco Paulino
Presidente da LPHM/SOS Voz Amiga
………………………………………..

Site: http://www.sosvozamiga.org/
Página de Facebook: https://www.facebook.com/pages/SOS-VOZ-AMIGA/321088290699
*
Liga Portuguesa de Higiene Mental
Avenida Júlio Dinis, nº 23 - 1º Esq.
1050-130 Lisboa
T: +351 21 354 45 45 / E: direccaolphm@gmail.com
Este email foi-lhe enviado por estar inscrito na base de dados da
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