
N
. 1

34
 JU

L/
D

EZ
  2

02
2 

| Ó
rg

ão
 O

fic
ia

l d
a 

A
N

EA
 | 

D
is

tr
ib

ui
çã

o 
G

ra
tu

ita
 | 

D
ire

to
r: 

Jo
sé

 G
om

es
 d

a 
Si

lv
a

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA ESPONDILITE ANQUILOSANTE

 AÇAFRÃO  
 das Índias

APOIO: Boletim Informativo

Um aliado contra a EA 
e até brilha na ceia de Natal

 SISTEMA VASCULAR
Cuide do gigantesco sistema
que suporta o coração

 UMA “NOVA” ANEA
Actividade, opinião e reportagem

 STRESS DÁ CABO 
 DA DIGESTÃO



ANEA – Associação Nacional da Espondilite Anquilosante

32

 jul/dez 2022

Clínica
Os motivos pelos quais a massagem deve ser 
integrasda na rotina física .......................................... 3
Associativismo
ANEA dá saúde em S. Pedro do Sul ................... 4

Pois. A questão de ser sócio de 
uma Associação de doentes, 

não é a mesma coisa de ser socio 
de um clube. Ser socio de uma 
Associação de doentes, tem de 
se preocupar com a vida de esta. 
Aqui nesta Associação temo-nos 
debatido com diversas dificulda-
des, senão vejamos:                                                           
 
- foi o Covid 19. Perguntava-
-se às autoridades desta área, se 
podíamos fechar a ANEA em 
determinado tempo? Mas estas 
nada sabiam sobre este assunto 
e então empurravam para nós! 
Fizéssemos o que melhor achás-
semos. Depois veio a parte eco-

nómica. Apesar de o estado par-
ticipar com cerca 2/3 (Layoff)  , 
a ANEA tinha de pagar cerca de 
1/3 dos ordenados sem ter qual-
quer receita. Enfim, foram tem-
pos difíceis para esta Associação.                                                                                             
  
Agora é a Guerra da Ucrânia, 
que fez disparar a conta do gaz. 
Mas não foi só isto que nos 
criou as dificuldades, mas tam-
bém os equipamentos da casa 
das máquinas. Tinham de ser 
substituído com urgência, caso 
contrario teríamos de fechar a 
piscina, visto o equipamento não 
estar a funcionar devidamen-
te, provocado pela utilização 24 

horas por 24 horas desde 2006.                                                                                                                                            
                               
Pois, caros amigos esta é a situa-
ção que se vive na ANEA, com 
graves problemas económicos.                                            
 Não é fácil levar isto a bom por-
to. Espero que esta minha peque-
na crónica, não os deixe agonia-
dos, mas esta é a realidade. E a 
verdade tem de ser dita. 

Sejam felizes 
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CLÍNICA

Os motivos pelos quais a massagem deve ser 
integrada na rotina física

trolo do stress e na diminuição da ansie-
dade. Ao criar uma atmosfera calmante e 
com os benefícios curativos do contacto 
pele a pele, bem como os efeitos analgési-
cos práticos da própria massagem, é pos-
sível aliviar alguns dos sintomas de casos 
de ansiedade e stress acumulado e, com 
isso, aumentar o bem-estar geral.

2. Alívio de tensão e dor muscular e 
melhoria da circulação sanguínea
Uma massagem realizada adequadamente 
por um profissional capaz vai permitir isolar 
músculos ou grupos musculares específicos 
para tratar a dor localizada. Assim, à medida 
que as diferentes camadas da musculatura 
são estimuladas e as extremidades do corpo 
são tratadas, o corpo começa a mover-se 
mais livremente e a relaxar. A circulação é 
melhorada, o que melhora a inflamação lo-
calizada, bem como reduz a fadiga, a dor e 
melhora os níveis de energia. 

Fonte: Sapo  Lifestyle

A massagem é uma prática que esti-
mula o sistema circulatório, linfático, 

nervoso e energético – mais vulgarmente 
conhecida, por isso, pelas suas proprieda-
des relaxantes que se alargam ao corpo 
e à mente. Apesar disso, parece ser um 
hábito que poucas pessoas integram na 
sua rotina – mesmo aquelas que mantêm 
uma vida ativa e com prática de exercício 
físico regular -, e existem comprovados 
benefícios aquando do aumento da sua 
frequência.
É notória a sensação de relaxamento que 
se sente durante e imediatamente após 
uma massagem, mas a médio e longo pra-
zo, se estabelecermos uma rotina regular 
para a prática, existem outros benefícios a 
ter em conta.

1. Controlo de stress e diminuição da 
ansiedade
Parece elementar, mas a prática regular de 
massagens pode mesmo auxiliar no con-

3. Prevenção e alívio de insónias
A massagem, precisamente por aliviar o 
stress e garantir uma sensação de calma, 
pode ser uma ajuda na altura de ador-
mecer mais rapidamente – ou até mes-
mo a dormir mais profundamente e a 
ter menos perturbações durante o sono. 
Por outro lado, esta prática também ali-
via o stress postural e a dor localizada, 
permitindo que se tenha mais facilidade 
em dormir mais confortavelmente.

Para quem já pratica desporto regular-
mente, estes benefícios podem ainda 
alargar-se a uma melhor recuperação 
da musculatura após a sessão de treino, 
à prevenção de lesões e aumento da 
flexibilidade. Por isso, podem ser um 
complemento extremamente adequa-
do à rotina de treinos.n

O Urban Sports Club reuniu alguns dos motivos pelos quais a massagem pode ser 
tão importante para a nossa saúde.
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ANEA dá saúde 
em S. Pedro do Sul
Os sócios e os utentes mantêm a tradição de mais 
um encontro termal saudável para o corpo e para 
a mente.

Para além dos tratamentos termais, destacaram-se 
algumas atividades, como as noites muito animadas 
com:

-Tuna Académica de Oliveira de Azeméis (sénio-
res);
-Noite de canções e fados de Coimbra;
-Noite de cinema;
-Duas noites de atuação dos sócios da ANEA e 
utentes, com cantares alentejanos, fados e música 
tradicional variada;
-Noite de baile.

Além, claro, dos passeios pedonais ao longo do rio 
Vouga - desfrutando da paisagem magnífica das 
suas margens.

A Direção da ANEA presta os seus agradecimentos 
ao Grande Hotel das Termas, às Termas de S. Pedro 
do Sul e a todos os intervenientes nas atividades de 
animação, pelo bem-estar e convívio agradável, que 
proporcionaram aos seus associados.
 
Para o próximo ano, 2023, será em Maio. Poderão 
fazer a vossa pré-inscrição junto da ANEA.n

ASSOCIATIVISMO

Fonte: Veja Saúde

5

“Estrela do Voluntariado 
São Domingos de Rana”

Foram entregues os troféus “Estrela do Voluntariado São Do-
mingos de Rana”, uma gala que visa homenagear os voluntários, 
identificados, que decorreu no dia 27/11/2022 
no Complexo Desportivo de S. Domingos de Rana.

A ANEA agradece à Junta de Freguesia de São Domingos de 
Rama e à Camara Municipal de Cascais a homenagem prestada 
à nossa voluntária  D. Amélia Maria Jerónimo Nicolau Alves. n

Assembleia 
Geral 

AAssembleia Geral reali-
zou-se no dia 26-11-2022
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PREVENIR PREVENIR

A primeira referência literária desta planta data de 
600 a.C. onde é descrita como uma planta corante.

O seu uso na culinária é, atualmente, muito difundido, 
entrando normalmente na composição da mistura a que 
designamos por caril. 
É ainda empregue na confeção de inúmeros pratos de 
peixe e arroz. Uma vez que é mais barato que o açafrão 
e possui igualmente coloração amarela, é muitas vezes 
utilizado como substituto deste último como corante 

alimentar.
 O açafrão-da-índia contém óleo essencial (3 a 5%), deve 
conter no mínimo 3% de derivados do dicinamoilmeta-
no expressos em curcuminas; percentagens elevadas em 
cetonas sesquiterpénicas de cerca de 65% (tumeronas) 
e respetivo álcool, o tumerol (9%), e cerca de 25% do 
hidrocarboneto sesquiterpénico zingibereno; matérias 
corantes amarelas, 3 a 6% (curcuminóides); glúcidos e 
sais minerais..n 

Açafrão-da-índia: 
Médico desvenda propriedades 
desta especiaria medicinal

Apesar dos benefícios que estão associados ao seu consumo, o uso 
de açafrão-da-índia está, no entanto, contra-indicado em caso de 

obstrução das vias biliares, devendo ocorrer especial atenção no que 
à suplementação contínua diz respeito, já que esta poderá ser respon-
sável por algum desconforto gástrico. 

Para o evitar, procure realizar a toma de suplementos à base de aça-
frão-da-índia às refeições.

Quer seja em preparações culinárias ou sob a forma de suplemento 
alimentar, inclua o açafrão-da-índia no seu quotidiano e desfrute ao 
máximo dos efeitos positivos que este apresenta sobre a sua saúde. n

Um artigo do médico Pedro Lôbo do Vale, 
Especialista em Medicina Geral e Familiar 
e consultor da Associação Portuguesa 
da Alimentação Racional e Suplementos 
Alimentares.

O açafrão-da-índia (Curcuma longa), também conhecido como gengibre-
-amarelo, açafrão-da-terra, curcuma ou turmeric, é uma planta da família 
das zingiberáceas. Este pequeno arbusto trepador, nativo da floresta asiá-
tica, especialmente da Índia, é amplamente cultivado em climas tropicais. 
Conheça as suas propriedades medicinais com a ajuda do médico Pedro 
Lôbo do Vale.

Esta planta é tradicionalmente utilizada pelas mi-
lenares medicinas Ayurvédica e Chinesa, devido às 
suas ações antidispéptica (atenua a dor e a sensação 
desagradável relacionada com a função digestiva), 
carminativa (atenua o desenvolvimento de gases in-
testinais), colerética (aumenta a secreção de bílis), es-
pasmolítica (inibe os espasmos musculares) e hepato-
protectora.
Atualmente, o seu uso é indicado como eupéptico (au-
xílio ao processo digestivo), estimulante das secreções 
digestivas e carminativo nas disquinesias hepatobilia-
res, hepatites e cólicas gastrointestinais.
São-lhe ainda atribuídas propriedades antiagregante 
plaquetária e antioxidante, estando também descritos 
benefícios da sua administração na prevenção de hi-
perlipidemias (níveis sanguíneos elevados de coleste-

rol e triglicéridos), arteriosclerose e tromboembolias. 
Alguns estudos sugerem uma ação antimutagénica 
associada aos seus compostos ativos. Estes estudos 
não são, no entanto, suficientes para que se afirme, 
neste momento, qualquer ação anticancerígena da 
planta.
Mais recentemente, têm sido realizados alguns estu-
dos acerca das suas propriedades anti-inflamatórias, 
cujas conclusões permitem a sua inclusão em diversos 
suplementos alimentares indicados como coadjuvan-
tes no tratamento de artrites e de outras condições 
inflamatórias do foro reumatológico, com resultados 
francamente positivos.
Externamente, algumas preparações cosméticas à 
base de açafrão-da-índia são tradicionalmente aplica-
das em infeções e eczemas.

Todos os segredos da planta mágica Alguns cuidados
a ter com a planta
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Quais os efeitos do stress 
no sistema digestivo? 

O intestino tem milhões de neurónios que podem funcionar 
de forma independente e que estão em constante comuni-
cação com o cérebro. O stress pode afetar essa comunicação 
cérebro-intestino e pode causar dor com mais facilidade, dis-
tensão abdominal e outros desconfortos intestinais.

Quais são os sintomas da 
SínO intestino é também 

habitado por milhões de bac-
térias que podem influenciar a 
saúde no geral e a saúde do cé-
rebro, podendo afetar a capaci-
dade cognitiva e emocional. O 
stress está associado a mudan-
ças nas bactérias intestinais que, 
por sua vez, podem influenciar o 
humor. Assim, os nervos e bac-
térias do intestino influenciam o 
cérebro e vice-versa.

O stress na infância pode alte-
rar o desenvolvimento do sis-
tema nervoso e a forma como 
o corpo reage ao stress. Essas 
mudanças podem aumentar o 
risco de doenças ou disfunções 
intestinais.

Esófago

Em situações de stress, as pes-
soas podem ter a tendência de 
comer em excesso ou perder o 
apetite, ingerir alimentos dife-
rentes do habitual ou abusar no 
uso de álcool ou tabaco, o que 
pode resultar em azia ou refluxo. 
Stress ou exaustão podem tam-
bém aumentar a gravidade da 
dor de azia que ocorre regular-
mente. Uma situação pontual de 
espasmos no esófago pode ser 
desencadeado por stress intenso 
e pode ser facilmente confundi-
do com um ataque cardíaco. O 
stress pode também dificultar a 
deglutição dos alimentos ou au-
mentar a quantidade de ar engo-
lida, o que aumenta os arrotos, 
gases e inchaço.

Estômago

O stress pode fazer com que a 
dor, o inchaço, a náusea e outros 
desconfortos estomacais sejam 
sentidos com mais facilidade. 
Pode ocorrer vómito se o stress 
for suficientemente grave. Além 
disso, o stress pode causar um 
aumento ou diminuição desne-
cessária do apetite. As dietas não 
saudáveis podem, por sua vez, 
deteriorar o humor da pessoa.
Ao contrário da crença popular, 
o stress não aumenta a produ-
ção de ácido no estômago,nem 
causa úlceras estomacais, que 
são geralmente causados por 
uma infecção bacteriana.

Intestino

O stress pode fazer com que 
a dor, o inchaço ou o descon-
forto sejam sentidos com mais 
facilidade nos intestinos. Pode 
também afetar a rapidez com 
que os alimentos se movempelo 
corpo, o que pode causar diar-
reia ou constipação. Além disso, 
o stress pode induzir espasmos 
musculares no intestino, que po-
dem ser dolorosos.

O stress pode afetar a digestão 
e os nutrientes que são absor-
vidos pelos intestinos. A flatu-
lência relacionada à absorção 
de nutrientes pode aumentar. 
Os intestinos têm uma barreira 
rígida para proteger o corpo da 
maioria das bactérias relaciona-
das aos alimentos. O stress pode 
enfraquecer a barreira intestinal 
e permitir que as bactérias intes-
tinais entrem no corpo. Embo-
ra muitas dessas bactérias sejam 
facilmente tratadas pelo sistema 
imunológico, a constante baixa 
necessidade de ação inflamató-
ria pode levar a sintomas cróni-
cos leves.

O stress afeta especialmente 
pessoas com doenças intestinais 
crónicas, como a doença infla-
matória intestinal ou o síndrome 
do intestino irritável. Isso pode 
ser devido aos nervos intestinais 
serem mais sensíveis, mudanças 
no microbioma intestinal, mu-
danças na rapidez com que os 
alimentos se movem pelo intes-
tino e/ou mudanças nas respos-
tas imunológicas intestinais.n

*Um artigo do médico Miguel Afonso, 
gastroenterelogista, 

diretor clínico da Gastroclinic.

ANEA – Associação Nacional da Espondilite Anquilosante

As explicações de um médico 
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Doenças 
cardiovasculares: 
o essencial do 
que precisa saber

As doenças cardiovasculares afetam o sistema cardio-
vascular, composto pelo coração e vasos sanguíneos, 
incluindo as artérias, veias e vasos capilares e são a 
principal causa de morte em Portugal.
Existem diferentes tipologias de doenças cardiovas-
culares, sendo as mais frequentes a aterosclerose, as 
arritmias, a cardiomiopatia e a hipertensão arterial. As 
mais graves são as que afetam as artérias coronárias e 
as artérias do cérebro. 
Na sua origem estão depósitos irregulares de gordura 
que se desenvolvem nas paredes das artérias, impedin-
do a normal circulação sanguínea no seu interior e a 
correta irrigação do coração. Assiste-se assim a uma 
insuficiência das artérias coronárias, os vasos sanguí-
neos encarregues de irrigar o coração, de proporciona-
rem ao músculo cardíaco, o miocárdio, os nutrientes e 
o oxigénio de que este necessita na sua atividade regu-
lar. A falta de oxigenação dos tecidos pode originar um 
enfarte. Nos casos clínicos de enfarte do miocárdio e 
de angina de peito, os depósitos de gordura surgem 
nas artérias coronárias, já nas situações clínicas de aci-
dente vascular cerebral surgem nas artérias do cérebro.
A prevalência das doenças cardiovasculares causa im-
pacto ao nível social, e económico, realçando a neces-
sidade constante de prevenção destas doenças junto 
da população.
O nosso comportamento pode evitar e controlar a 
maioria das doenças cardiovasculares. É muito impor-
tante controlarmos um conjunto de fatores de risco 
como a hipertensão arterial, níveis de açúcar no san-
gue, níveis de colesterol e triglicerídeos, redução do 
consumo do sal, evitar a ingestão de bebidas alcoólicas 
e hábitos tabágicos, manter uma alimentação saudável 
e recorrer à prática de exercício físico. 
Existem outros fatores de risco para o desenvolvimen-
to das doenças cardiovasculares, estes não modificá-
veis, como o sexo, a idade e a genética, onde perante 
o histórico familiar destas doenças existe uma maior 
predisposição do paciente para o desenvolvimento das 
mesmas. n

janeiro /fevereiro/março 2022SAÚDE SAÚDE

Um artigo do médico Rodrigo Leão, 
Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Central, 

Fonte: Sapo Lifestyle

Sabe mesmo distinguir um enfarte 
de um AVC?  

Qual a relação e ntre o colesterol 
e as doenças ca rdiovasculares?

As doenças cardiovasculares são a principal causa de mortalidade a nível mundial e, 
segundo dados do Registo Europeu de Doenças Cardiovasculares, são a principal cau-
sa de morte prematura em indivíduos com idade inferior a 65 anos. Hoje é o Dia Mun-
dial do Coração.

Ao longo do tempo, a prevalência das doenças 
cardiovasculares tem vindo a crescer resulta-
do de estilos de vida desadequados e con-
sequente aumento de fatores de risco 
modificáveis (fumar, beber álcool, 
obesidade, hipertensão arterial 
e hipercolesterolémia, por 
exemplo).
Em Portugal, de acordo 
com dados do estudo e 
COR, cerca de 68% da 
nossa população apre-
senta dois ou mais 
fatores de risco para 
doença cardiovascu-
lar e 22% quatro ou 
mais. Entre estes fa-
tores de risco, destaco 
o excesso de coleste-
rol, a hipercolestero-
lémia, que, segundo a 
Organização Mundial 
de Saúde, é responsável 
por mais de metade dos 
enfartes agudos do miocár-
dio.
Então o que é o colesterol e por-
que é que o seu excesso é prejudi-
cial?
No nosso organismo circulam três tipos prin-
cipais de gorduras: as lipoproteínas de baixa 
densidade (Colesterol LDL) que transportam o 
colesterol do fígado para as células, as lipopro-
teínas de elevada densidade (Colesterol HDL) 
que levam o colesterol das células para o fíga-
do onde é processado e eliminado e os trigli-
cerídeos que se depositam no tecido adiposo 
e muscular e servem como reserva de energia.
O colesterol é uma gordura produzida pelo fí-

gado ou obtida a partir de produtos animais ricos 
em gordura como as carnes vermelhas, os ovos e 

lacticínios, entre outros. É necessário para o 
funcionamento normal do nosso orga-

nismo, estando presente nas mem-
branas (camadas externas) de 

todas as células. No entanto, 
para satisfazer as nossas 

necessidade só precisa-
mos de uma pequena 
quantidade. Quando 
existe excesso, o co-
lesterol vai-se acu-
mular nas paredes 
arteriais formando 
as chamadas placas 
de ateroma. Este 
processo, geral-
mente assintomáti-
co, quando afeta a 
parede das artérias 

coronárias pode im-
pedir que o sangue 

chegue em quantidade 
suficiente ao miocárdio e 

provocar dor no peito (an-
gina de peito) e, caso a placa 

determine obstrução completa 
ao sangue, desenvolve-se um enfarte 

agudo do miocárdio.

A abordagem terapêutica
Uma vez que se percebeu que a redução de coles-
terol diminuía as doenças cardiovasculares, sentiu-se 
necessidade de desenvolver medicamentos com este 
propósito. As estatinas foram o primeiro grupo de 
fármacos utilizados com eficácia e segurança. O be-
nefício clínico da sua utilização encontra-se mais que 
comprovado, tendo-se verificado que o risco vascu-

lar está essencialmente associado ao Colesterol LDL, 
por isso geralmente denominado como o “colesterol 
mau”, e que uma redução de 40 mg/dL no seu va-
lor corresponde a uma redução do risco de cerca de 
22%. Esta evidência deu origem à expressão “quanto 
mais baixo melhor” no que concerne os níveis de 
Colesterol LDL.
Mais recentemente temos disponíveis novas tera-
pêuticas, cuja associação às estatinas permite, de 
forma segura, uma redução ainda mais significativa 
dos valores de Colesterol LDL e paralelamente uma 
diminuição significativa dos eventos cardiovascula-
res e da mortalidade. Os investigadores perceberam 
ainda que, mesmo para valores de Colesterol LDL 
muito reduzidos os ganhos em termos de proteção 
cardiovascular se mantinham. Fruto desta crescen-
te evidência, as últimas recomendações europeias, 
propõem-nos metas cada vez mais ambiciosas para 
redução do Colesterol LDL.
Apesar disso, constatamos que ainda estamos longe 
dos objetivos a que nos propomos como podemos 
depreender dos resultados do estudo DISGEN-LI-
PID realizado em Portugal e no qual se concluiu que 
mais de metade dos doentes com elevado risco car-
diovascular não atingem as metas definidas. Apesar 
de termos um arsenal terapêutico cada vez maior e 
mais eficaz, importa não esquecer que é essencial 
modificar estilos de vida: devemos adotar uma dieta 
equilibrada com baixo teor de gorduras saturadas e 
praticar exercício regular, medidas que para além de 
reduzirem o colesterol LDL podem ajudar no con-
trolo do peso, da diabetes e pressão arterial, outros 
fatores de risco para doença cardiovascular.
A hipercolesterolémia é uma doença que evolui de 
forma silenciosa mas cuja primeira manifestação 
pode ser catastrófica. Assim, a introdução preco-
ce e manutenção de alterações do estilo de vida e 
terapêuticas específicas, são um grande desafio e 
responsabilidade para profissionais de saúde e, tam-
bém, para toda a população. Esta é a única forma de 
conseguirmos evitar eventos cardiovasculares, evitar 
mortes prematuras e melhorar a qualidade de vida 
de todos. n
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A VIDA É UM TEATRO
Rui Borges

3 estratégias para apoiar 
alguém com depressão

A depressão é uma das principais epidemias do século, tendo o po-
der de impactar negativamente diversas áreas de vida. É urgente 

valorizar os sintomas depressivos e a depressão para que, de forma 
cada vez mais estruturada, possamos promover a diminuição do estig-
ma associado à depressão e o apoio que alguém que sofre de depressão 
precisa de ter. 

Neste contexto, é  muitas vezes difícil sabermos como lidar com um 
familiar ou um amigo que apresente sintomatologia depressiva, uma vez 
que, por vezes, todos os esforços e tentativas feitas parecem não surtir 
efeito ou não gerar o apoio que desejamos. Assim, se temos alguém 
perto de nós com depressão, devemos começar por:

Evitar a positividade tóxica - a nossa tendência natural é incentivar a 
pessoa a descontrair, a ignorar os seus problemas e a ter um pensamento 
positivo. No entanto, quando alguém está a vivenciar uma depressão e a 
incentivamos sistematicamente a ‘ser positivo’, passamos apenas a men-

sagem à pessoa de que não a com-
preendemos e que faça um esforço 
para que se coloque num estado 
emocional que não corresponde ao 
seu real estado emocional - o que, 
só por si, é difícil e pouco saudável. 

Por isso, devemos deixar de lado 
esta positividade tóxica que acaba 
por funcionar contra o equilíbrio 
natural da pessoa e não a seu favor. 

Valorizar e validar os sentimentos 
da pessoa - é essencial mostrarmos 
à pessoa que aceitamos todos os 
seus sentimentos, sejam eles mais 
tristes, mais alegres ou mais enfure-
cidos. No fundo, devemos ser um 
colo e permitir que alguém que está 
a experienciar uma depressão pos-
sa sentir espaço para se expressar 
livremente sem julgamentos e sem 
restrições. 

Evitar demasiadas questões - quan-
do colocamos demasiadas questões, 
regra geral, a pessoa não tem res-
postas para nos dar. À medida que 
vamos colocando cada vez mais 
questões, como por exemplo, “por-
que é que estás triste?”, a pessoa - 
muitas vezes - percebe que não tem 
respostas e, ao tomar essa consciên-
cia de forma cada vez mais clara, 
acaba por aumentar a sua angústia. 

Desta forma, quando perto de nós 
temos alguém que está a vivenciar 
uma depressão é muito importante 
que lhe permitamos vivenciar e ex-
pressar a dor pela qual está a passar. 

Lembrando-nos que ao vivenciar e ao 
expressar a sua dor, a pessoa está tam-
bém a libertar-se dela e esse é o primei-
ro passo para se conseguir sair de uma 
depressão. No fundo, aos poucos, é 
absolutamente essencial que a pessoa 
sinta à sua volta um espaço de com-
preensão e amparo. n

Cátia Lopo e Sara Almeida
Psicólogas

 A vida é um teatro, mas especial. 
O actor, o espectador, o crítico e o autor do texto são todos a mesma pessoa.
Há uma plateia e um palco dentro de cada um.
A criatividade é livre. 
Mas ser livre dá trabalho, com texto inovador. A tendência é repetir o já visto. Então, copia-se.
Não faz mal se forem bons textos e positivos os desempenhos. 
A tendência é cair na moleza da indiferença e do não sentir nada.
Dia a dia, ano após ano, há sessões contínuas.
Representa-se para si e para os outros que vêem. 
Subjaz sempre uma relação pessoal.
Os outros são sempre os outros.
Qualquer actor, autor tem a sua própria dignidade. 
Os aplausos sabem bem, são como onda de mar que invade a refrescar no banho da praia.
Não falemos das águas sujas da inveja, mentira, soberbia.
A relação humana quando pautada por valores do brio ou da honra, da estima, da amizade, supera o dramático e 
o cómico da vida. 
Haja o que houver, há um sentir que vale a pena viver.
Reconhece-se que tal é fundamental se passe nesse teatro do próprio consigo próprio. 
Chama-se a isso, auto-estima.
Cada um deve zelar pela sua auto-estima, desde as coisas mais básicas da vida. No modo de se cuidar, de falar, de 
ser pessoa.
Repercute-se logo nos outros, num simples “Olá!” “Bom dia!” “Por favor!””Obrigado”. n
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CORPO CLÍNICO
Dr. João Capelo Fisiatra Diretor Clínico
Dra. Sofia Proença: Fisiatra
Dr. José Canas da Silva: Reumatologista
Dra. Filomena Nobre: Psicóloga
Dra. Renata Domingos:  Neuropsicóloga
Dra. Magda Serras: Nutricionista
Dra. Lúcia Lourenço: Medicina  
Tradicional Chinesa
Ana Gomes: Fisioterapeuta,  
Coordenadora da Fisioterapia
Soraia Leonor Martinho Guimarães: 
Fisioterapeuta   
Sónia Lambuzana: Fisioterapeuta
João Frederico de Amorim Gonçalves 
Monteiro Pinto: Fisioterapeuta
                                                                      
COLABORADORES DE OUTRAS 
ATIVIDADES
SAÚDE E DESPORTO
Miguel Marques: Diretor Técnico da 
Piscina / Professor
Prof. Bianca Gomes Lepore: Professora de 
Natação
Patrícia Rodrigues: Professora de Natação
Mónica Lampreia: Psicomotricista/
Técnica de Reabilitação
Sara Sofia Isidoro Catarino: Psicomo-
tricista/ Técnica de Reabilitação

DONATIVOS
3º TRIMESTRE DE 2022
SEDE
David José Marreiros Carregosa €15,00
José Alfredo Castro Gouveia........ €10,00
Marcos Batista Raposo Teles ...... €50,00
Ana Sofia Ferandes Cardoso...... €0,20
Fernando David Ferreira de Oliveira€100,00
Francisco Simão Pestana Toucinho€50,00
Gabriela Maria Colaço Maruta Mestre€100,00
Joaquim Ribeiro ........ ........ ........   €50,00
José Carlos Bragança Ferreira   €50,00
Juliana de Jesus Gonçalves Capela€20,00
Madalena Alves Pereira Matos  €10,00
Maria Alice Ramos da Graça Aleixo€40,00
Maria Clementina de Almeida Neves€50,00
Maria Cristina Carvalho Parente
Barrios Lynce........ ........ ........ ........ €20,00
Maria da Conceição Nunes Diniz 
Costa........ ........ ........ ........ ........ ........ €5,00
Maria de Lurdes Silva Wrem Vianna€10,00
Maria Fernanda de Campos 
Gonçalves ........ ........ ........ ........ .....€50,00
Maria Irene Sousa Pinto Cabral€200,00
Maria Isabel Raposo Teles Augusto€20,00
Maria Júlia da Costa Paixão Ramos 
Sousa ........ ........ ........ ........ ........ ......€30,00

Informação útil
Maria Manuela Trindade Fontes de 
Oliveira ........ ........ ........ ........ ........  .€25,00
Rui Alves Tavares Ferreira ........ .€50,00
Vladimiro Ferreira de Oliveira...€25,00
Zulmira Maria Barata Martins Viana€10,00
Artur Roque Ferreira .................. .€20,00
Artur Roque Ferreira .................. .€20,00
Mário Martins dos Santos.......... .€98,00
Estrela Margarida Santos Costa... .€10,00
Vasco de Matos Viegas Leão........ .€25,00
Cristina de Sousa Severino............... .€5,00
Anónimo.......................................... .€150,00
LISBOA
Carlos Manuel Vasconcelos Jorge 
Figueiredo  . . . .. .. . . . . . . . . . €100,00
Gertrudes Mariana Torrinha Kasper  €20,00
Margarida Maria Nunes Freire  €61,00
Paulo Francisco Baião Figueiredo  €1000,00
Renato Nunes da Silva de Carvalho 
Páscoa. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . .   €80,00
Ema Maria de Oliveira Marques 
Pestana...........................................€50,00
Francisco Simão Pestana Toucinho......€50,00
OVAR
Maria Isolete Santos Garrido Mata €5,00
PORTO
Gaspar Matos da Silva   . . . .. .. €20,00
VISEU
António Augusto Tavares Simões €10,00
Paulo Jorge Lopes dos Santos....... €10,00

Nota: podem existir outros valores que 
não foram faturados à data, porque não 
temos identificação/nif. Donativos de 
01 de julho a 30 de setembro de 2022.

COMO PAGAR AS QUOTAS
Através de transferência bancária:
Banco “Novo Banco” IBAN: 
PT50000700170010840000419
bic/swift: bescptpl
Montepio
PT50.0036.0217.99100045558.71
bic/swift: MPIOPTPL
É necessário indicar (sempre) o nº de 
associado no descritivo da operação
Nas transferências efetuadas atra-
vés do sistema multibanco, torna-
-se necessário indicar o número de 
sócio a que diz respeito a transfe-
rência, para posterior identificação 
e respetiva faturação.
POR CHEQUE OU VALE POSTAL
 À ordem da ANEA para a seguinte 
morada: Rua de Platão, 147 – Zambu-
jal, 2785-698 São Domingos de Rana

NA SEDE
HORÁRIOS DA SECRETARIA
2ª feira a 6ª feira
9:30 ás 20.00
1º Sábado de 3 a 10 de cada mês:
9:30 às 12:30
Pretende alterar os seus dados de associa-
do? Tem questões relativas ao valor a pa-
gar? Por favor contacte-nos pelo telefone 
214 549 200 ou anea@anea.org.pt 
secretaria 914 953 057 ou 
secretaria@anea.org.pt

PROTOCOLOS
Ao dispor dos sócios da ANEA:  
CLÍNICAS
Ferma, Clínica Médica e Dentária(Cacém)
Clínica Oftalmológica das Figuras Dr.
José Ludovico (Faro)
Centro Médico e Dentário Dra. Filo-
mena Pais (Parede)
Clínica dr. Falcão Coutinho (Porto)
Clínica Médica Dentária Dr. Armando
Santos Oliveira (Viseu)
J. Estrada — Clínica 
Oftalmológica,Lda. (Viseu)
Clínica Dias Arede, Lda. 
Oftalmologia(Viseu)
Clinica Dentaria Arcos Clinic
Av. Dr. Francisco de Sá Carneiro 14 A, 
2780-240 (Oeiras)
FARMÁCIAS
Farmácia de Rana
Farmácia de Carcavelos

APOIO DOMICILIÁRIO 
Better Life (Oeiras) 
Projeto Euconsigo

ESTÂNCIAS TERMAIS
Termas Sulfurosas de Alcafache 
Termas das Caldas de Sangemil 
Termas das Caldas da Saúde 
Termas da Felgueira
Termas de Monção
Termas de Monte Real
Termas de Chaves 
Termas de S.Pedro do Sul 
Termas de São Vicente 
Termas de Vizela 
Termas e Hotel Benestarn

Espaço Para a Poesia

A sua opinião e o seu contributo são fundamentais para melhor o informar e enriquecermos a ANEA. Envie, por favor, 
correspondência ou mensagens eletrónicas para:

BOLETIM ANEA

ESCREVA-NOS!

ENTRE VAGAS BALOUCEI...

Rua de Platão N.º 147 • Zambujal 2785-698 • São Domingos de Rana Ou para o e-mail: secretaria@anea.org.pt

Passo a passo espontâneo, caminhando
Vendo o dia expirar no horizonte
Na exaustão da voz vou eu cantando
Lembrando-me o que está ali defronte
 
E vão tocando os sinos a avisar
Que chegou noite fria a reluzir
No céu estrelas brilham sem parar
E o mundo rejubila anda a dormir
 
Depois de uma alegria desmedida
Tanta fartura pobre há sem vida
Com sofrimento alheio nessa hora
 
Misturando-se os risos as gargalhadas
As crianças são mais que enganadas
Porque há tanta voz que aos céus implora.

NATAL DE ENGANOS

CASTANHEIRA

Entre as vagas baloucei
No mar alto mais profundo
Fui mareante sem galões
Lançando no vento arpões
Abracei o fim do mundo,
Longe de ti acordei
 
Quis ser um lobo do mar
Como aqueles que o foram
Lancei ferro onde aportei
E negras terras pisei
Onde os desejos lá moram
Com frases apimentar
 
Vi luzes antes de auroras
No esbranquiçar das neblinas
Despi tanta noite escura
Sorvi do tempo uma aventura
Cavalos sem terem crinas
Que salgavam minhas horas
 
Rota dobrando Esperança
Milhas idas águas turvas
Tristes prantos afogados
Em queixumes torturados
Sem retas ou contracurvas
Num navio feito criança
 
Minha pele acastanhou
A brancura de marfim
Qual lírio desfolhado
Nome porque fui chamado
Quem chegava era assim
Que depois desabrochou
 
Entre gente que fugia
Vendo tanta cara estranha
Que ali faziam fileiras
Trazendo fundas olheiras
Prontas p’ra nova campanha
Em levada companhia
 

Cartas foram injeções
Que vão curando saudades
Que se espalham sem tamanho
Nesta terra que de antanho
Foi crepúsculo de idades
Numa brisa de monções
 
Com medo atrás das costas
Remédio para as maleitas
Que de longe já trazíamos
E a todos anjos pedíamos
Mantendo muitas suspeitas
Com quem se fazia apostas
 
Em ilha amante mulher
Onde fui encontrar
Ninhos feito de capim,
Diferentes, não tive assim
Neste mar onde o deitar
Foi meu tempo de aluguer.

CASTANHEIRA



http://www.anea.org.pt

SEDE
RUA DE PLATÃO, 147 • ZAMBUJAL •
2785-698 SÃO DOMINGOS DE RANA
TELEFONE: 214 549 200
TELEMÓVEL 914 953 057
E-MAIL: SECRETARIA@ANEA.ORG.PT

OVAR
SEDE PROVISÓRIA:

SERVIÇO DE FISIATRIA DO HOSPITAL
DR. FRANCISCO ZAGALO • AV. DR.

NUNES DA SILVA • 3880-113 OVAR
TELEFONE: 256 579 200

E-MAIL: NROVAR.ANEA@GMAIL.COM

PORTO
SEDE PROVISÓRIA:

RUA SÁ DA BANDEIRA,746, 5ºDTº
4000-432 PORTO

TELEFONE: 223 323 544
E-MAIL: NRPORTO.ANEA@GMAIL.COM

VILA REAL
SERRA DO PARQUE NATURAL DO ALVÃO

ANTIGA ESCOLA DE CRAVELAS
BORBELA

5000-062 VILA REAL
TLM: 932 401212 SR. RICARDO DIAS
E-MAIL: NRVILAREAL@ANEA.ORG.PT

VISEU
ESTABELECIMENTO DR. VICTOR FONTES

RUA MADRE RITA DE JESUS S/N
JUGUEIROS

3510-029 VISEU
TLM: 938 385 860  SR. PEDRO CASTRO LOPES 

E-MAIL: NRVISEU.ANEA@GMAIL.COM

BRAGA
RUA DO RAIO, Nº 2 – 1º
4700-921 BRAGA
TLM: 919 620 544 D. ALBERTINA
TLM: 919 620 529 SR. JORGE
E-MAIL: NRBRAGA.ANEA@GMAIL.COM

COVA DA BEIRA
CENTRO HOSPITALAR COVA DA BEIRA, EPE
SALA DAS ASSOCIAÇÕES: NÚCLEO REGIONAL 
DA COVA DA BEIRA DA ANEA
QUINTA DO ALVITO
6200-251 COVILHÃ
TLF: 275 330 000 EXT.14005 – ENF. MARIA 
LURDES MOREIRA
E-MAIL: NRCOVADABEIRA@ANEA.ORG.PT

LEIRIA
CENTRO ASSOCIATIVO MUNICIPAL DE LEIRIA
LARGO SALGUEIRO MAIA
EDIFÍCIO DO MERCADO MUNICIPAL, 1º ANDAR
2400-221 LEIRIA
TELEFONE: 244 561 260
E-MAIL: NRLEIRIA@GMAIL.COM

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA ESPONDILITE  
ANQUILOSANTE

Associação Nacional da Espondilite Anquilosante
Rua de Platão, 147 • Zambujal • 2785-698 São Domingos de Rana

Telefone: (351) 21 454 92 00 • Telemóvel 914 953 057
E-mail: secretaria@anea.org.pt

Somos uma Unidade Prestadora de Cuidados de Saúde, desde 1982,
aberta ao público em geral, com Fisioterapia e outras valências médicas 
e, ainda, temos uma Piscina Terapêutica aquecida, com a água a 32º, 
Ginásio de Cinesioterapia, Ginásio para aplicações livres e Ginásio de 
Mecanoterapia, com acompanhamento por profissionais qualificados.

Contacte-nos


