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Num encontro social devemos apresentar-nos. Estenderia 
a mão e diria: “Olá, sou Rui Coelho, farmacêutico, e estou 
como presidente da nossa associação”. Como esta revista é 
o nosso encontro social, estendo a mão e apresento-me. As-
sim, quero dizer-lhe quem sou, quem somos, ao que viemos 
e porque estamos a fazer pequenas mudanças na nossa 
ANEA.
Primeiro, o óbvio: depois de uma pequena interrupção no 
nosso boletim, ele aqui está, renovado, maior, com mais 
que ler e uma nova imagem. Este trabalho quer ser mais 
acessível para todos os sócios e não sócios.
Mas as mudanças de imagem e de formato não são o es-
sencial. O que é necessário, nestes anos que vamos passar 
juntos, é que a nossa ANEA se torne melhor, mais perto de 
quem precisa, com rigor de contas e de trabalho.

A ANEA é uma associação em renovação. Há 
muitos portugueses que estão connosco, nesta 
luta diária contra a condição crónica com que 
vivemos. Desejamos, aqui, que todos eles pos-
sam usufruir de um trabalho exemplar que lhes 
é dirigido pela nossa associação.
Temos atenção ainda à qualidade do trabalho 
desenvolvido. Queremos, acima de tudo, que 
uma boa gestão e um bom aproveitamento de 
recursos possa dar mais aos sócios. Por isso pu-
semos já em marcha um pequeno programa de 
optimização quer dos recursos financeiros quer 
do enorme potencial humano que gravita, fe-
lizmente, a ANEA.

Estamos a abrir a associação a parceiros vários, institucio-
nais, clínicos, farmacêuticos, tantos que nos chegam com 
mão amiga para nos ajudar no nosso percurso nos próxi-
mos anos.
A ANEA são as pessoas e é pelas pessoas e para as pessoas 
que aqui estamos. Como poderá ler nestas páginas, a dinâ-
mica de toda a associação faz-se de voluntarismo, compro-
misso e dedicação. É com isto que me comprometo, eu e a 
esquipa que tenho orgulho em coordenar, para que esteja-
mos sempre, mas sempre, unidos. n

Um mundo de mudanças

associação nacional
de espondilite anquilosante 
Boletim informativo
Diretor: rui coelho
(Presidente  da ANEA)
Editor:  anea 
Publisher: joão vasco almeida / 
associação deasce rossio
Grafismo e Arte: 
joão paulo oliveira e josé morais

Projecto Gráfico: 
nuno maldonado tuna
N.º de Registo ERC: 112302; 
Propriedade: 
associação nacional
da espondilite anquilosante  
N.º de Pessoa Colectiva: 
501 830 995 
Sede do Editor: 
rua do platão n.º 147 – ZamBu-
JAL • 2785‐698 SÃO DOMINGOS 

DE RANA • Apartado 69
2646‐901 ALCABIDECHE 
telefone 214 549 200
FaX 214 549 208 
anea@anea.org.pt • anea.org.pt
Tiragem: 3.000 exemplares 
Impressão: Fernando e terceiro
Publicação Trimestral
Distribuição gratuita
Toda a colaboração publicada é da 

responsabilidade dos seus autores 

membro fundador da ankylosing 

spondylitis international federation 

“asif”

Publicação referente a 

janeiro a março de 2015

por Rui Coelho
Presidente da ANEA

‘‘Estamos a abrir a 
associação a parceiros 
vários, institucionais, 
clínicos, farmacêuticos, 
tantos que nos 
chegam com mão 
amiga para nos ajudar 
no nosso percurso nos 
próximos anos

Ficha Técnica

S ensibilizar a comunidade educati-
va para a prática de exercício físico, 

envolver os pais e encarregados da edu-
cação na vida da escola e promover uma 
causa solidária foram os objectivos que 
presidiram a mais uma caminhada, a 
quinta, promovida no passado dia 11 de 
abril de manhã pelo Agrupamento de Es-
colas de Maximinos.
A Escola Secundária de Maximinos foi o 
ponto de partida para a caminhada que 
reuniu professores, assistentes operacio-
nais, alunos e seus familiares, iniciativa 
que marcou ainda o culminar da Semana 
Viver+Saúde, evento que envolveu todas 
as escolas deste mega agrupamento.
António Pereira, director do Agrupamen-
to de Maximinos, fez questão de se asso-
ciar à iniciativa, à semelhante das ante-
riores edições. “Esta começa a ser uma 
actividade emblemática do nosso agru-
pamento. É uma actividade que, além de 
trazer benefícios para a saúde, tem asso-
ciada uma causa solidária”.
O director realçou ainda o facto de a ca-
minhada envolver toda a comunidade 
educativa. Essa foi, aliás, uma prática 
comum em diversas iniciativas que de-

correram ao longo da semana, como por 
exemplo a dádiva de sangue.

pais, precisam-se
Adelaide Sousa, coordenadora do PES 
— Projecto de Educação para a Saúde, 
mostrou-se satisfeita com a adesão à ca-
minhada, mas não escondeu que espera-
va que mais pais se tivessem associado. 
“Realizámos a caminhada ao sábado por 
duas razões: para não interferir com o 
período de aulas e também para permitir 
aos pais participarem. Ainda não temos 
muitos pais a participar, mas esperamos 
que a adesão aumente em futuras edi-
ções”, confessou. 
Este ano, a caminhada recolheu fundos 
para a ANEA — Associação Nacional de 
Espondilite Anquilosante, entidade de 
âmbito nacional que tem núcleo em Bra-
ga, na Rua do Raio. 
Foi sugestão da Associação de Pais da 
Frei Caetano Brandão associar a cami-
nhada deste ano à ANEA. “Esta é uma 
forma de divulgar uma doença que não é 
rara, mas que muita gente desconhece, 
e também de apoiar esta associação que 
em Braga conta com cerca de 400 asso-
ciados, referiu António João Silva, presi-
dente da Associação de Pais.”n

Braga recolhe fundos
Caminhada na capital do 
Minho com participação 
de sócios da aNEa 
Fonte: Correio do Minho

iniciativa partiu do agrupamento de escolas de maximinos

este ano, a caminhada recolheu fundos para a anea

Este ano, a caminhada 
recolheu fundos para a aNEa 
— associação Nacional de 
Espondilite anquilosante, 
entidade de âmbito nacional 
que tem núcleo em Braga, 
na Rua do Raio.
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Plataforma Mais Saúde
informa população
sobre doenças crónicas
Sessões de esclarecimento
a nível nacional, 
com colaboração da ANEA

A PlAtAforMA Mais Saúde – criada e 
constituída pela Associação Portuguesa da 
Psoríase (PSo Portugal), Associação Nacional 
de Doentes com Artrite reumatoide (ANDAr), 
Associação Nacional de Espondilite Anquilosante 
(ANEA) e Associação Portuguesa de Doença 
Inflamatória do Intestino (APDI) – esteve 
presente, de 14 a 17 de Maio, no Dolce Vita 
Porto. A acção inseriu-se no âmbito de uma 
iniciativa intitulada “Saúde para todos”.
o objectivo foi, segundo João Vaz Martins, 
presidente da PSo Portugal, “informar a 
população em geral acerca destas doenças 
crónicas, seus sintomas, formas de tratamento 
e comorbilidades, entre outros aspetos”. os 
visitantes esclareceram dúvidas não só sobre as 
doenças, mas também sobre o papel que estas 
associações têm no apoio aos doentes.
A Plataforma Mais Saúde foi criada, há cerca 
de quatro anos, com o objetivo de defender o 
direito dos doentes a um diagnóstico precoce e 
ao acesso à inovação terapêutica. representa 
os cerca de 400 mil doentes de patologias 
inflamatórias autoimunes.
A acção anterior teve lugar no Dolce Vita 
Monumental, entre 16 e 19 de Abril.

Especial ANEA no DN
foI PublIcADA no Diário de Notícias 
a 3a edição da coletânea especial Saúde Para 
todos. Este coleção especial pretende dar voz 
a várias associações de Doentes, convidando 
os leitores a conhecer a sua realidade.
Esta iniciativa irá durante os próximos meses 
dar voz a outras associações de Doentes, mais 
precisamente, a ANEA (Associação Nacional 
da Espondilite Anquilosante.
Esta coletânea integra-se na iniciativa Saúde 
para todos que estará em curso no centro 
comercial Dolce Vita Monumental.
Assim de 16 a 19 de Abril o centro comercial 
Dolce  Vita Monumental contará  com a 
presença de elementos da ANEA que se 
disponibilizarão para esclarecer  sobre todas 
as questões que forem colocadas sobre 
a realidade das Doenças Inflamatórias 
do Intestino.

Actualidade

O basTãO para vestir é indicado 
para pessoas que tenham dificul-
dades de flexionar o abdómem, 
pessoas com artrite, utilizadores 
de cadeiras de rodas ou com li-
mitação de movimento dos bra-
ços e/ou pernas. Muito útil para 
idosos, obesos, mulheres grávi-
das ou portadores de qualquer 
condição restritiva de livres mo-
vimentos. 
O seu cabo longo de 70 cm pos-
sui, numa extremidade, um gan-
cho tipo empurra-e-puxa pelo 
qual a roupa pode ser empurrada 
ou puxada e também serve para 
descalçar as meias e sapatos. 
Na outra extremidade existe um 
prático gancho tipo escápula, que 
pode ser utilizado para recolher 
roupas, meias e sapatos no chão.

Omega 3 ajuda a saúde nos casos de EA
Em váriOs EsTudOs divulgados ago-
ra pelo jornal norte-americano “The 
Huffington Post” a conclusão científica 
aponta para que os ácidos gordos ôme-
ga-3 têm sido sublinhados como benéfi-
cos para a artrite reumatoide e a espon-
dilite anquilosante. O texto é assinado 
por Julie Chen, médica de investigação.
Os estudos sugerem redução da sensi-
bilidade articular 
e a permissão, 
assim, de redu-
zido uso de anti-
-inflamatórios. 
A recomendação 
geral é de cerca 
de duas a três 
gramas por dia 
destes ácidos, 
encontrados no 
óleo de peixe. Em 
alguns estudos, 
o vegetarianismo 
foi ainda indicado como boa prática para 
o alívio dos sintomas acompanhados de 
dor. Há alguma sugestão que o café pode 
não ser ideal para os pacientes que so-
frem com esta doença e poderia piorar os 
sintomas.
Uma dieta rica em antioxidantes, tais 
como selénio, vitamina C e vitamina E 
tem sido sugerida como benéfica para 
a EA, bem como a abstenção de álcool 
pode ser útil. Sensibilidades alimenta-

res ou alergias podem desempenhar um 
papel nos sintomas de tal forma que os 
amidos transformados, laticínios e car-
nes vermelhas podem piorar os sinto-
mas. Há provas de que a falta de micro-
nutrientes é comum em pacientes com 
EA. Por isso, devem se concentrar-se em 
comer alimentos ricos em nutrientes que 
são anti-inflamatórios, como muitos dos 
vegetais consumidos normalmente da 
dieta mediterrânica.

Dicas de espondilítico 
Meias especiais
DA ActIVIDADE DIárIA calçar as meias é para 
muitos um problema de autonomia. Há já um 
dispositivo que facilita e está à venda nas casas 
de artigos ortopédicos. consiste em colocar a 
meia, previamente, nesse dispositivo e depois, 
enfiando o pé, puxar com o auxílio de duas guias 
laterais - e pronto, fica a meia calçada. Há para 
homem e para senhora.
Acontece que, por vezes, não se tem à mão 
tal dispositivo e o recurso é pedir ajuda ou 
tentar um expediente de resolução do próprio 
interessado. 
No meu caso, inventei um processo que me dá 
jeito resolver, sem ajuda. A necessidade obriga 
ao engenho.
faço assim, no quarto: ponho-me de pé, em 
frente à cama, dobro o joelho, que apoio na 
cama, da perna que pretendo calçar a meia. com 
o joelho de uma perna apoiado, tento baixar-
-me, flectido e, com a meia na mão, consigo 
chegar à ponta do pé e enfiá-la. Em vez da cama, 
também uma cadeira serve para o efeito. 

Bastão para vestir

a TNF é uma substância produzida no 
decurso resposta imunitária e mediador 
prioritário da resposta inflamatória e 
destrutiva da artrite). «Foram os primei-
ros fármacos biológicos a serem produ-
zidos e utilizam-se já há alguns anos em 
todo o mundo», revela Augusto Faustino, 
ex-presidente da Sociedade Portuguesa 
de Reumatologia, diretor clínico do Ins-
tituto Português de Reumatologia (IPR). 
«Está provado em inúmeros ensaios clí-
nicos que, desde que utilizados com pre-
caução, são seguros e permitem bloque-
ar a progressão da doença, controlando 
os sintomas», conclui.

Existem três substâncias disponíveis 
para uso corrente, nomeadamente o 
infliximab (administrado por via en-
dovenosa, implicando a deslocação ao 
hospital cada quatro a oito semanas), o 
etanercept (dado de forma subcutânea, 
uma ou dias vezes por semana) e o adali-
mumab (administrado por injecção sub-
cutânea de caneta seringa, duas vezes 
por mês).

Em agOsTO dE 2014, cientistas internacio-
nais da Escola Politécnica Federal de Zuri-
que (EPFZ), na Suíça, conseguiram curar a 
artrite em ratos e anunciaram a intenção de 
iniciar testes em humanos. Mas, enquanto 
a experiência não avança, os especialistas 
tentam outros meios. Os progressos recen-
tes da biotecnologia levaram à identificação 
de uma nova classe de fármacos, os chama-
dos biológicos, que modificam a resposta 

biológica do organismo.
Estes fármacos atacam alvos específi-
cos e bem definidos, responsáveis por 
processos de doença importantes, alar-
gando, assim, o leque de possibilidades 
para os pacientes com artrite reumatoi-
de, uma doença que, segundo números 
de 2012, afeta mais de 40 mil portugue-
ses. Estes são alguns dos novos trata-
mentos que têm vindo a ser utilizados.

Os Novos Tratamentos

Inibidores da TNF

Abatacept
Rituximab

EsTE mEdicamENTO é dirigido à fase de 
ativação das células T, que é o primeiro 
passo do processo inflamatório autoimu-
ne característico da artrite reumatoide. 
Tem uma excelente eficácia no controlo da 
dor e da progressão da doença e prolonga 
a melhoria dos pacientes durante um ano.

mElhOra os sintomas em pacientes 
com artrite reumatoide moderada a se-
veros tratados previamente sem sucesso 
com outros fármacos biológicos, alivian-
do os sintomas durante mais tempo, com 
a administração de apenas uma dose.

Experiências em laboratório aumentam esperança

Texto: Fernanda soares (sapo.lifestyle) com revisão científica de augusto Faustino (ex-presidente da sociedade Portuguesa de 
reumatologia e diretor clínico do instituto Português de reumatologia)

os laboratórios continuam a tentar encontrar novas terapias

inibidores da tnF
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surge normalmente em plena idade pro-
dutiva. Os primeiros sinais de EA surgem 
em faixas etárias jovens (entre os 20 e os 
30 anos de idade).
A importância de uma Atitude Positiva
Viver com Espondilite Anquilosante nem 
sempre é fácil. Há doentes que referem 
que o stress agrava os seus sintomas. 
Provavelmente isto acontece porque, de 
facto, o stress afeta o organismo de vá-
rias formas e pode reduzir a resistência 
à inflamação ou aumentar a tensão mus-
cular.
Existem muitas maneiras de lidar com o 
stress. Deixamos aqui algumas dicas:
l Apoio profissional: Conversar com 

um terapeuta que conheça bem a doença 
ou encontrar um grupo de apoio, como a 
ANEA, onde tem a oportunidade de co-
nhecer outras pessoas com EA.
l Acesso à informação: Estar infor-

mado sobre EA é importante pois quanto 

melhor conhecer a doença, melhor lida 
com ela.
l Ser o principal defensor da sua saú-

de: A atitude responsável que garanta a 
toma da medicação conforme prescrita 
e o seguimento junto do reumatologista, 
são determinantes. 
l Manter o peso saudável e ter uma 

vida ativa: Manter um peso saudável irá 
reduzir o esforço adicional para a coluna 
vertebral e outras articulações. 
l Rir faz bem: O riso pode fazer com 

que tudo pareça menos importante, dan-
do ao seu otimismo um novo alento. 
l Não esconda a sua Espondilite An-

quilosante: Lidar de forma positiva com 
a doença, significa também falar sobre 
ela com os outros, ou seja, com o médi-
co, com a família, com os amigos, mesmo 
com os colegas de trabalho. A comunica-
ção é a chave para conseguir o melhor 
tratamento possível.

A Progressão da doença
A progressão da Espondilite Anquilosan-
te afeta pessoas de formas diferentes. 

Enquanto alguns doentes têm apenas 
episódios transitórios de dores nas cos-
tas, outros têm dores persistentes que, 
se acompanham de rigidez prolongada e 
limitam progressivamente os movimen-
tos da coluna. Em quase todos os casos 
há episódios de dor aguda e períodos de 
remissão. Dado que a doença não pro-
gride de mesma forma em todos os do-
entes, é importante consultar regular-
mente o reumatologista para avaliações 
regulares, de modo a que o médico possa 
monitorizar a evolução.
Atualmente, existem tratamentos que 
permitem que as pessoas com Espondi-
lite Anquilosante tenham uma vida plena 
e ativa. Os tratamentos envolvem, muitas 
vezes, a combinação de medicamentos 
com terapêutica física, principalmen-
te na forma de exercício e fisioterapia. 
Em conjunto, estas terapêuticas irão 
ajudar a aliviar os sintomas, melhorar 
a mobilidade e prevenir outras compli-
cações. A informação sobre a doença é  
fundamental. Para mais informações vá a  
www.doimeascostas.pt n

c omeça por uma simples dor de cos-
tas. Muitas vezes são mais intensas 

na segunda metade da noite e ao acor-
dar. Persistem há mais de três meses e 
melhoram com a atividade física. Se tem 
esta sintomatologia ou conhece alguém 
que sofre desta forma, poderá estar pe-
rante um caso de Espondilite Anquilo-
sante (EA).
O diagnostico atempado da doença é fun-
damental. Ou seja, estamos perante uma 

patologia que pode ser bastante incapa-
citante pelo que, quanto mais precoce for 
efetuado o diagnóstico melhor poderá 
ser o prognóstico. Quanto mais cedo dor 
detetada a doença, mais rapidamente 
poderá o médico  iniciar o tratamento. 
Desta forma poderá evitar-se a evolução 
da EA e proporcionar a melhoria da capa-
cidade física.
Há vários casos de EA por diagnosticar. É 
importante, por isso, aumentar o conhe-

cimento sobre a doença. Estamos peran-
te uma patologia crónica, que causa dor, 
incapacidade funcional e deterioração 
da qualidade de vida. Muitas vezes, pode 
comprometer o exercício da atividade 
profissional com fortes repercussões a 
nível económico, quer pelos gastos em 
cuidados de saúde, quer pela diminui-
ção da produtividade ou mesmo reforma 
antecipada. Este cenário torna-se mais 
grave quando sabemos que a doença 

Como lidar com a 
Espondilite Anquilosante?

Está online e disponível a todos. Sob o nome doimeascotas.pt é o site que informa 
e vai ao encontro das pessoas que têm espondilite anquilosante. Porque lidar com 
uma doença crónica, supõe uma rede de apoio. Esta plataforma informativa pre-
tende isso: esclarecer e ajudar todos os que lidam com a doença. É uma iniciativa 
da MSD Portugal e conta com o apoio da Sociedade Portuguesa de Reumatologia 
(SPR) e da Associação Nacional de Espondilite Anquilosante (ANEA).

Há vários casos de Ea por diagnosticar. É importante, por 
isso, aumentar o conhecimento sobre a doença. Estamos 
perante uma patologia crónica, que causa dor, incapacidade 
funcional e deterioração da qualidade de vida.

Janeiro/Março 2015Clínica
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agilizar o diagnóstico, consensualizar 
procedimentos reabilitantes e terapêuti-
cas, não pode descurar o papel na plena 
inclusão do doente, sociológica, psicoló-
gica, laboral e familiarmente.
Quais os pontos fundamentais que, no fi-
nal do mandato, quer ver resolvidos?
Assegurar a continuidade da recupera-
ção dos resultados financeiros da opera-

ção da ANEA, aumentando a eficiência de 
todos os sectores. Renovar e manter pro-
-activamente equipamentos. Aumentar o 
apoio social e psicológico aos associados. 
Alargar o público alvo do boletim, man-
tendo o interesse para os associados, 
mas fazendo-o chegar também à socie-
dade civil e profissionais de saúde.
como considera que a Ea pode ser me-
lhor conhecida na sociedade?
É um papel da ANEA, sem dúvida, mas 
também de cada doente, que familiar 
a familiar, amigo a amigo e colega de 
trabalho a colega de trabalho, pode 
ir demonstrando que esta doença de-
bilita, mas que com algum esforço 

É numa soalheira manhã, no pacato 
terraço da sede da ANEA, que Rui Co-

elho se senta para conversar sobre a sua 
visão de futuro. Dispõe meticulosamente 
os seus pertences em cima da mesa: o 
telemóvel arrumado junto à marcadís-
sima agenda, uma pequena bolsa onde 
guarda pertences, um pequeno livro de 
bolso. Sorri e pergunta se se rega com 
café e águas a próxima meia hora. O jo-
vem farmacêutico, que ora organiza toda 
a sua equipa para um trabalho de anos, 
está cheio de energia e vontade.

Que responsabilidade sente em ser pre-
sidente da aNEa?
Enorme. Pelos 23 anos de legado a res-
peitar. Pela conjuntura difícil a superar. 
Pela importância pessoal que lhe atribuo 
na melhoria da minha atitude para com 
a E.A., que vejo espelhada em outros as-
sociados.
sendo licenciado em Farmácia, essa 
perspectiva traz mais-valias à sua ac-
tuação?
Julgo que sim. Mas gostava de referir 
primeiro que o diagnóstico de E.A. fez 

também muito pela minha prática de 
Farmácia. Fui diagnosticado antes do 
meu primeiro emprego como farmacêu-
tico, e desde logo foi mais fácil para mim 
compreender as formas mais ou menos 
positivas de enfrentar a doença em mim 
e nos outros. Se o que me levou a ser um 
profissional de saúde era sede de conhe-
cimento e empatia, esta foi reforçada por 

identificação com os utentes/doentes de 
outras patologias. Sobretudo nas pato-
logias que se fazem acompanhar de dôr, 
cansaço, debilitantes, produtoras de de-
sânimo e de problemas de auto-imagem.
Mas quanto à sua questão, sim. Pela prá-
tica de comunicação diária em saúde, e 
conhecimento dos seus riscos. Pela ges-
tão diária de eficiência de stocks, equi-
pas, relações comerciais. Pelo conheci-
mento tecnológico industrial que nunca 
exerci mas que aprendi na licenciatura, 
que me tem auxiliado a decidir em ques-
tões que envolvem equipamentos da pis-
cina. A cadeira de hidrologia que fiz em 
95 e tenho revisitado. Mas sobretudo a 
compreensão que tenho das relações de 
colaboração que se estabelecem entre 
investigadores, médicos, doentes, indús-
tria farmacêutica. A seu tempo veremos 
se poderão vir a ser úteis à ANEA.
Que entende ser o principal papel da 
aNEa?
A ANEA deve ser o advogado, zelador do 
Espondilítico. Dinamizar e rentabilizar 
os serviços que já lhe oferece, encontrar 
mais se necessário. Já muito fez para 

“Vamos aumentar
o apoio aos sócios”
Eleito há cinco meses, Rui Coelho, 41, tem como objectivos equilibrar 
financeiramente a associação para prestar mais cuidados a todos

os que sofrem de EA por  Ana Rui de Almeida

Entrevista

‘‘ ‘‘fui diagnosticado 
antes do meu primeiro 
emprego como 
farmacêutico, e desde 
logo foi mais fácil para 
mim compreender as 
formas mais ou menos 
positivas de enfrentar a 
doença em mim e nos 
outros

Optimisticamente 
não haverá E.a. daqui 
a 10 anos. Mas mais 
conservadoramente, 
precocemente 
diagnosticada, com 
os avanços terapêuticos 
a manterem-se ao ritmo 
actual, julgo que 
a patologia E.a. pode 
vir a tornar-se cada vez 
mais controlada.

è
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de adaptação do trabalho ao homem, 
pode tornar um espondilítico num tra-
balhador, familiar, cidadão igual a to-
dos os outros. A ANEA pode e vai fazer 
campanhas que tragam a atenção da 
sociedade para o nosso problema, des-
dramatizando, e dando uma perspectiva 
constructiva positiva de encarar a E.A., 
mas no fundo compete também muito 
ao próprio doente.
Julga que são necessários mais fundos 
para apoiar os que sofrem desta doença?
A nossa direcção tomou posse há 3 meses 
e meio. É cedo para lhe responder a isso. 
Primeiro há que adequar os recursos que 
temos ao que projetamos. Primeiro que 
tudo queremos aumentar a eficiência dos 
meios de que dispomos.
a medicina vem apresentando várias 
alternativas de tratamento. Julga que a 
investigação está no bom caminho?
Julgo que sim.  Nos últimos 10 anos 
tem sido acrescentada muita qualidade 
de vida aos doentes de E.A. com a tera-
pêutica anti-TNF-alfa e fala-se agora 
na terapêutica anti-IL17A. Acho que as 
novidades farmacológicas não vão parar 
de acrescentar qualidade de vida aos do-
entes de E.A. a quem puderem e tiverem 
critérios para ser ministradas, claro que 
a abordagem da reabilitação fisiotera-

pêutica vai continuar sempre a ser de 
uma mais valia enorme.
como vê a terapia da doença daqui a 10 
anos?
Optimisticamente não haverá E.A. daqui 
a 10 anos. Mas mais conservadoramen-
te, precocemente diagnosticada, com os 
avanços terapêuticos a manterem-se ao 
ritmo actual, julgo que a patologia E.A. 
pode vir a tornar-se cada vez mais con-
trolada.
Julga que os progressos são positivos?
Sim, muito. De imunoduladores inespe-
cíficos e ineficazes, que traziam muitos 
outros problemas, viemos a dispor de 
muitos outros com melhor perfil, que 
conseguem controlar mesuravelmente 
muito melhor os sintomas da E.A.
Que mais lhe pediram durante a eleição 
da sua equipa? Quais os maiores anseios 
dos sócios?
Os sócios têm muita apreensão pelo es-
tado financeiro da ANEA, que atravessou 
um período crítico ano passado, do qual 
tem vindo a recuperar, e que é uma prio-
ridade para nós.
Muitos sócios têm problemas de mobili-
dade inerentes à E.A. e anseiam que se 
proceda à construção de um parque de 
estacionamento no lote anexo ao da sede 
da ANEA. Foi pedido um estudo-prévio 
que aguardamos.
Que diria a um doente que acabou, agora 
mesmo, de descobrir que tem Ea?
Esse é um papel fundamental da ANEA. 
Fazer relativizar o problema e fazer 
apoiar doentes por doentes. Dir-lhe-ia 
que sei o que está a passar. Que ainda 
visito essa fase de vez em quando. Que a 
vida não vai ser como ele tinha planeado, 
nem a minha foi, mas que nem por isso 
foi pior. Foi diferente. Que resolva rapi-
damente as questões: “porquê a mim?” e 
parta para: “o que posso fazer para lidar 
com isto?” n

Perfil

‘‘a aNEa deve ser
o advogado, zelador
do Espondilítico. 
Dinamizar e rentabilizar 
os serviços que já lhe 
oferece, encontrar
mais se necessário.

rui celso coelho, 41 anos, licencia-
do em farmácia, divide a sua aten-
ção por várias paixões. a ciência é 
uma das suas maiores, mas não 
deixa de lado o seu lado espiritual, 
que desde cedo o acompanha. hu-
manista e ávido leitor, é dedicado à 
fotografia amadora e, até, com en-
saios de relevo no campo da fotor-
reportagem.
melómano e apaixonado pela elo-
quência e retórica, vai dividindo o 
seu tempo entre a abnegação na-
tural à vida associativa e ao campo 
profissional. mais, despende o que 
resta do seu tempo em tertúlias 
onde tudo pode ser discutido. Preza 
as amizades e a lealdade. “Às vezes 
exigente, mas por bons motivos”, 
confessa, o seu amor pelo mundo 
motorizado das duas rodas é enor-
me, tal como um dos seus mais bem 
escondidos segredos: um laborató-
rio de eletrónica onde vai aplican-
do o que aprende, autodidata, em 
tomos que coleciona. Não seria de 
espantar que, um dia, através da al-
quimia que sempre o acompanhou, 
pudesse dizer um “eureka!” e apre-
sentar a cura para a E.a. 

As PAlAvRAs são: reconhecimento, 
confiança e comunicação.
Reconhecimento pelos valores da história 
da A.N.E.A., por tudo o que foi feito desde 
a semente inicial, em Novembro de 
1982, e que germinou e criou raízes, teve 
desenvolvimento e crescimento, louvando 
o bom desempenho da Associação no 
cumprimento e salvaguarda dos seus 
princípios estatutários, na resposta às 
necessidades sentidas pelos doentes 
espondilíticos e suas famílias.
Temos de reconhecer que é motivo de brio o muito 
que foi feito.
A vivência da nossa Associação ao longo de um 
percurso de 32 anos deixa-nos exemplos vários de como 
vencer as dificuldades, de as superarmos e reforça-nos 
na capacidade de resistir e de suplantar eventuais 
obstáculos.

A Associação atende à pessoa humana, desde os jovens 
aos seniores, e tem especial enfoque na família, que 
aceita como parceira primordial no combate à doença.
Olhamos o passado, o presente e o futuro como um 
caminho percorrido e a percorrer, onde a continuidade 
do desempenho é enriquecedor.
Por isso, neste momento, ao aceitarmos o testemunho 
de prosseguir adiante, louvamos e agradecemos a 
dedicação e o trabalho realizado pela equipa que nos 
antecedeu.
A segunda palavra que invoco é : confiança.
Confiança na solidariedade, na dedicação, na 
inteligência e coragem da nova equipa no enfrentar das 
dificuldades e na capacidade de as vencer.
Confiança que manifestamos a todos os que trabalham 

na sede e Núcleos, no labor do dia-a-dia, 
com inexcedível espírito de servir.
Unidos estamos no mesmo propósito, 
todos não seremos demais, para alcançar 
o que é o objetivo da nossa Associação:
A promoção de medidas de defesa contra 
os riscos decorrentes de um grupo de 
doenças incluídas na denominação de 
espondilartropatia e espondilartrite, 
de que a espondilite anquilosante é 
o paradigma, abrangendo a pessoa 

doente, a sua família, os aspectos sócio-profissionais, a 
acessibilidade, a prestação e a concessão de cuidados 
e benefícios de saúde, bem como a promoção da 
melhoria e difusão dos conhecimentos médico-
científicos.
A terceira palavra: comunicação.
A A.N.E.A. é uma associação de doentes que se estende 
a todo o território nacional, pelo que é necessário 
estabelecer entre a Associação e os associados, onde 
quer que se encontrem, um meio de comunicação 
regular, que veicule informação útil e responda às 
necessidades dos associados.
Tal missão tem sido feita por escrito, através da 
publicação do Boletim Informativo, e oralmente, 
através, especialmente, do Encontro Nacional dos 
Espondilíticos, que reúne associados e especialistas 
debatendo temas relacionados com a doença, e ainda, 
através de outras formas de iniciativas de grupo.
Quanto ao Boletim deve continuar a ser a carta da 
família da Associação aos seus associados para 
os informar do que está a ser feito, das inovações, 
iniciativas, parcerias, conselhos, acontecimentos e 
notícias de interesse.
De incentivar, também, a comunicação pelas novas 
tecnologias, como é exemplo o site da A.N.E.A.
Quanto mais comunicação houver, mais conhecimento 
dos conteúdos é transmitido, maior adesão e coesão dos 
associados é gerada, mais transparência e compreensão 
das iniciativas, e mais vontade há de participar.
Pela coragem, disponibilidade, vontade de servir, aos 
associados que, agora, tomaram posse dos cargos nos 
órgãos sociais da A.N.E.A.,
BEM HAJAM! n

Nota de abertura

Rui Martins Borges
Presidente da Assembleia Geral

‘‘ ao dar posse aos associados que passam a 
integrar os órgãos sociais da a.N.E. para o 

próximo triénio, desejo expressar de forma 
simples, clara e precisa, subordinado a três 

palavras, o sentimento que me invade a alma, 
neste momento solene.
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binómio Doente crónico / Médico de re-
curso para Doença persistente / Médico 
CRÓNICO. Ssendo a palavra crónico um 
resumo de competência, interesse pela 
patologia, disponibilidade, paciência com 
os familiares, sentido de realidade, em-
patia e capacidade pedagógica. SE o leitor 
com a EA acrescentar para si capacidade 
de saber ouvir e disciplina pessoal, então 
a condução da evolução da sua EA tem se-
gurança. Em certos aspectos sofrer de EA 
é como estar na estrada;
18. O futuro está sempre mais próximo do 
que gostaríamos. Neste momento é ne-
cessário tentar recuperar o recuperável 
do passado, as raízes associativas, mas 
também deixar as passadas do presente 
não só porque será história associativa 
mas também por uma questão de hones-
tidade e suas provas (citar a mulher de 
César já enjoa mas ainda faz falta);
19. Definição de um novo padrão de 
transparência em todos os aspectos da 
gestão. Na actualidade é um aspecto 
sensível em quase toda a parte;
20. Listagem das entidades e pessoas que 

foram determinantes no erguer desta as-
sociação incluindo alguns dos associados 
pioneiros em diferentes aspectos. Saber 
louvar e saber agradecer têm de ser uma 
qualidade da nossa associação. Iniciamos 
com pessoas nossas associadas que fo-
ram ou nos estão muito próximas:
a) Fernando Rego Gonçalves (falecido) 
– quem teve a ideia do movimento as-
sociativo que veio a tornar-se a primei-
ra associação de doentes em Portugal, 
tornando evidente que isso era não só 
possível mas muito vantajoso para os 
próprios, para a boa gestão da Saúde e 
para toda a sociedade;
b) Eng. José Diogo Lucena Quadros (fa-
lecido) – personalidade multifacetada, 
sempre empenhada e sempre discreta, 
sempre propondo uma sede própria com 
as diversas valências, de que chegou a 
apresentar esquissos seus. Foi um se-
nhor. Um grande senhor;
c) António Correia (falecido) – O mais op-
timista de todos os associados doentes 
de EA. Sempre disponível, representou 
a consciência moral da associação, fos-

se qual fosse a função desempenhada 
representava uma segurança ética. Uma 
tranquilidade para todos;
d) Eng. Aristides Mendes Correia (fale-
cido) – Esteve sempre batendo-se pela 
ANEA mesmo quando sabia que iria 
morrer em breve (de outra doença). Não 
é preciso dizer mais;
e) Maria de Deus Rego Gonçalves – O 
apoio que soube dar ao seu marido, com 
um dos casos mais preocupantes da 
doen ça, é o melhor exemplo da forma de 
apoiar um familiar sofrendo de EA. Além 
disso, a ANEA agradece a disponibilidade 
do arquivo (herdado) respeitante a factos 
desta associação. Serão úteis para uma 
eventual história do passado associativo;
f) Margarida Freire, nossa associada de 
longa data e funcionária da associação. 
É uma interveniente excepcional para 
melhorar as atitudes e o comportamento 
dos novos filiados que nos chegam em de-
sespero descompensado. Parece ter nas-
cido para isso e isso é muito importante 
quanto a objectivos desta associação.
Iremos falando de mais pessoas (dentro 
e fora da ANEA) e entidades de quem te-
mos de estar muito gratos;
21. Um naipe de questões muito evitada: 
Como a EA pode encurtar a vida; Como 
a EA pode incapacitar antes da velhice; 
Como é que a EA é uma forma de velhice; 
Como na história do tratamento das ma-
nifestações de EA algumas terapêuticas 
foram tão ou mais graves que a doença 
espondilítica causando danos ao nível 
do sangue, do tubo digestivo, do rim e de 
outros órgãos. Estes assuntos poderão 
ser abordados em convívios restritos.
Estas vinte e uma questões reflectem a 
minha experiência profissional em di-
versos campos, instituições e locais, e 
do tempo em que me empenhei em ser 
um dirigente consensual desta associa-
ção, a que só devo pertencer como con-
sultor e, passe a satisfação, como asso-
ciado  honorário.  O que em 10 de Julho 
de 2012 disse no BI no 94 não veio a ter 
sentido por razões circunstanciais que 
não me interessa referir.   
Embora não tenha de enfrentar a EA, se-
ria imperdoável não aproveitar a ocasião 
para felicitar todas as personalidades que 
vão responsabilizar-se pela ANEA. Ela 
significou e volta a significar muito para 
mim. Nessa medida, um muito obrigado 
meu. Para os associados um forte abraço 
de parabéns. Espero vê-los na associa-
ção. A minha intervenção será essa. n

Com Amizade
Filipe Rocha

A um recém-encartado dir-lhe -emos 
isso e também que deve conhecer o 

carro, conduzir de acordo com o estado 
de tempo, as condições do pavimento da 
estrada e o número de carros a circular. 
Toda a gente sabe isto. Estou a chover no 
molhado. O grande problema é a aplica-
ção disto. Na estrada e na nossa associa-
ção ANEA.
Ficamos com condução da ANEA e isso 
nos basta. Os novos Corpos Sociais estão 
motivados. Precisam da ajuda de todos os 
associados. Não pretendem servir-se da 
Anea mas servir a ANEA e servir na ANEA 
os seus associados com o devido respei-
to recíproco. Respeitam e querem ser 
respeitados por todos. Pão, pão / Queijo, 
queijo – como se diz em povo antigo.
Nesta fase de crise em tudo, a começar 
pelos valores convém iniciar o que va-
mos dizer olhando o retrovisor. Voltando 
às raízes:
1. Qual a razão de uma doença bem de-
finida – a EA e o grupo de doenças em 
que está incluída, justificar a existência 
de uma associação cívica. As RAZÕES DE 
EXISTIRMOS;
2. Quando se formou e com que objecti-
vos concretos;
3. Quem teve a ideia. Que motivações 
pessoais e sociais;
4. Circunstâncias sociais quanto aos 
movimentos associativos, no geral e em 
questões da Saúde;
5. Como cresceu o movimento NEA até 
ser ANEA. Os associados determinantes. 
Quem nos deu ajuda. Quem nos compli-
cou a vida. Como resolvemos as nossas 
crises;
6. Como fomos aceites nas estruturas do 
Estado. SNR, C.M, de Cascais, outras au-
tarquias, Ministério da Saúde;
7. Como nos inserimos no associativismo 
internacional da E.A, Como fomos um 
dos dez fundadores da ASIF (Ankylosing 
Spondylitis International Federation);
8. O porquê irmos mudando de sede, 
sem pre no Concelho de Cascais;

9. Os Núcleos Regionais da ANEA. Onde 
existem. A sua importância. Relaciona-
mento com a Sede. A voz dos Núcleos, 
modo de virem a dispor melhor da Sede. 
Como a Sede da ANEA deve articular 
com eles;
10. O Encontro Nacional de Espondilíticos 
e Familiares. Como teve início. Porque o 
manteremos. Porque tem de ser mantido;
11. A edição do BI (Boletim Informativo 
da ANEA). A necessidade de o manter. 
Apresentação. Substância da informação 
útil prestada a pessoas enfrentando a EA 
e aos seus familiares disponíveis para a 
ajuda. A recolha de opinião dos associa-
dos quanto a a) Aspecto Gráfico b) Infor-
mação social prestada c) Informação com 
utilidade para a condução da evolução da 
doença com o melhor resultado possível;
12. Edição de Manuais de Apoio às Pes-
soas Atingidas e aos Familiares que os 

Apoiam. As soluções do passado e as so-
luções para o futuro;
13. A organização da mini biblioteca e 
de arquivo informático no respeitante a 
conhecimentos essenciais sobre EA, so-
bre seu tratamento, sobre riscos de ter a 
doen ça, sobre os riscos dos velhos, dos 
actuais e dos novos tratamentos. Rela-
cionamentos ético a este respeito. Lista-
gem da documentação existente;
14. Política de relacionamento da ANEA 
com associações nacionais por outras 
doenças e também por outras razões so-
ciais;
15. Política de relacionamento da ANEA 
com as congéneres da ASIF (da Federa-
ção Internacional);

16. O relacionamento com os diferentes 
profissionais da Saúde. Na questão do 
relacionamento com os médicos uma 
questão sensível – Que especial idades 
são ou podem vir a ser mais relevantes 
para uma pessoa que sofra de EA ou de 
espondilite das outras espondiloartropa-
tia.  A que médico recorrer para o segui-
mento da evolução da doença do modo 
mais preventivo. Contextos;
17. Reforço de uma questão essencial a 
definir do seguinte modo – A EA é uma do-
ença de evolução prolongada, o tratamen-
to tem de ser persistente, o médico que se 
disponibilize para o seu acompanhamento 
clínico ao longo de uma longa evolução 
tem de ser CRÓNICO. É mister alterar o 

Opinião

A associação ANEA
tem novos corpos sociais

Há neles uma atitude comum. Uma das necessidades 
de uma condução segura na estrada é olhar 
frequentemente para espelho retrovisor

Os novos Corpos sociais estão motivados. Precisam da ajuda 
de todos os associados. Não pretendem servir-se da anea 
mas servir a aNEa e servir na aNEa os seus associados com o 
devido respeito recíproco

Dr. Filipe Rocha
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Dona dor
Sabem quem é? Dou-lhes uma definição...
Dona Dor é uma amante depravada,
Se nos escolhe, agarra-se e nada
A distrai, persegue-nos como um cão.
 
Numa pervertida sensualidade
teima abraçar, afasto-a e a rejeito,
crava-me as unhas nas costas e peito,
Delicia-se se gemo de tal crueldade.
 
Quero lhe ver o rosto, mas ela esconde...
E não consigo saber quem ela é...
Não sei como a conheci, nem onde...

Sei, apenas, que não me larga, noite e dia...
E questiono-me, afinal, porquê?
Porque me é tão fiel esta companhia!

R.B.

cartas
carta do sócio carlos Silva
Quero deixar aqui a memória do primeiro boletim da 
ANEA, feito com muito esforço e dedicação por aque-
les que, no início, tinham recursos limitados. A ideia 
de informar os associados é sempre boa e todos 

os progressos que existirem serão vistos de forma 
positiva, mas mais importante ainda é a memória. 
Sem fundação nada se consegue e esta é das mais 
importantes. São três imagens apenas, mas que 
muito mostram como tudo foi andando.

Carlos Silva, Lisboa

carta do sócio José Pinto
“Exmos. Senhores
Antes de mais, muito obrigado pelo vosso amável 
convite.
contudo a distância entre Matosinhos e carcavelos 
dificultou a minha presença e eventualmente tantos 
outros associados.
Porventura em futuros encontros, com a ajuda dos 
núcleos do Norte, seja possível providenciar trans-
porte (a expensas individuais obviamente) para 
estarmos presentes.
como não foi possível, pela razão apontada estar 
presente, gostaria imenso de ter conhecimento 
dos temas falados, nomeadamente a questão dos 
biossimilares e da nutrição.
Nestas circunstâncias, solicito-lhes o especial favor 
de me enviarem alguma documentação sobre estes 
dois temas falados na referida reunião.

José Augusto Gonçalves Nogueira Pinto
Sócio 1229

“Não ensines nada, pois ainda tens tudo que 
aprender.”
(fernando Pessoa)”

Caríssimo José Pinto
Obrigado pela sua amável missiva.
Como lerá nestas páginas do novíssimo boletim, o Dia 
Mundial correu muito bem. Na sua carta respondemos 
a vários associados que, por afazeres profissionais ou 
pessoais, não puderam estar connosco. Na verdade, 
o dia é uma celebração que queremos de todos e com 
uma elevada participação. Mas a actual direcção da 
ANEA irá esforçar-se por levar estes eventos aos que, 

infelizmente, não podem estar connosco fisicamente, 
mas que sempre nos lembram que não é apenas a 
presença física que importa, mas o espírito. Um abraço

A direcção

obituário
A ANEA lamenta informar
o falecimento dos seguintes 
sócios
Mário rosa Pacheco
Sócio no 269, desde 01/11/1986

Manuel dos reis fernandes
Sócio no 998, desde 15/06/1998

João Querido 
Sócio no 2026, desde 22/06/2005 

A Fechar

CartasA Fechar

dEcOrrEu a 25 de Abril uma actividade 
pontuada pela presença do Núcleo Re-
gional de Braga da Anea, com os nosso  
sócios, que foi o IX encontro Galaico-por-
tuguês em La Guarda,  Pontevedra, Es-
panha. A troca de experiências e o debate 
sobre a doença foi largo e positivo, com 
os associados a participarem de forma 
viva, entusiástica e desenvolvida. n

Braga
Em Galego
nos entendemos

Viseu
“Comemorações do Dia Internacional 
da Pessoa com Deficiência” 
cOmO TEm sidO habiTual nos últimos 
anos, o Núcleo Regional de Viseu esteve 
presente em alguns eventos organiza-
dos pela Câmara Municipal de Viseu. O 
Objectivo foi, de novo, dar a conhecer 
a Associação e juntar-se aos certames 
mais importantes da cidade. Para o 
núcleo, a presença neste dia é sempre 
uma forma de divulgar melhor e com 
mais proximidade todo o trabalho do 
ano transacto. O dia internacional das 
pessoas com deficiência (3 de dezem-
bro) é uma data comemorativa interna-
cional promovida pelas Nações Unidas 
desde 1998, com o objetivo de promover 

uma maior compreensão dos assuntos 
concernentes à deficiência e para mo-
bilizar a defesa da dignidade, dos direi-
tos e o bem-estar das pessoas. Procura 
também aumentar a consciência dos 
benefícios trazidos pela integração das 
pessoas com deficiência em cada as-
pecto da vida política, social, econômica 
e cultural. A cada ano o tema deste dia 
é baseado no objetivo do exercício pleno 
dos direitos humanos e da participação 
na sociedade, estabelecido pelo Pro-
grama Mundial de Ação a respeito das 
pessoas com deficiência, adotado pela 
Assembleia Geral da ONU em 1982. n

exposição/divulgação 
no hall de entrada do 
hospital de viseu

conFerÊncia color add “símbolos que incluem cores”

lions clube de viseu, homenagem a anea – núcleo regional de viseu 
em 15 de Fevereiro de 2014, o lions clube de viseu homenageou diversas instituições 
da cidade de viseu, entre as quais o núcleo regional de viseu da anea.



sede nacional
Rua de Platão, 147 ∙ Zambujal ∙ 2785-698 São 
Domingos de Rana
Apartado 69 ∙ 2646-901 Alcabideche
tel.  214  549 200 ∙ Fax 214 549 208
E-Mail: anea@anea.org.pt
núcleo regional do algarve
Sede Provisória:
Urbanização Horta das Figuras Lote 33 Bloco 
B r/ch ∙ 8005-328 Faro
Telefone: 289 813 458 ∙ Fax: 289 863 555
E-Mail: nralgarve.anea@gmail.com
núcleo regional de Braga
Sede Provisória:
Rua do Raio, nº 2 – 1º ∙ 4700-921 Braga
Apartado 122 ∙ 4711-910 Braga
Telemóvel: 919 620 529 
Fax: 253 275 959
E-Mail:nrbraga.anea@gmail.com
núcleo regional de coimBra
Sede Provisória:

Rua do Caraboio n.º 36 r/ch ∙ 3040-227 
Coimbra
Telefone: 239 442 145
Telemóvel: 962 951 214
E-Mail:nrcoimbra@anea.org.pt
núcleo regional
da cova da Beira
Sede Provisória: 
Centro Hospitalar Cova da Beira, S.A. 
Sala das Associações: Núcleo Regional  Cova 
da Beira - ANEA ∙
Quinta do Alvido ∙ 6200-251 Covilhã
Telefone: 275 330 000
(Ext. 14005 - Enf. Lurdes Moreira)
E-Mail:nrcovabeira@anea.org.pt /
nrcavadabeira.anea@gmail.com
núcleo regional de leiria
Centro Associativo Municipal de Leiria ∙ 
Largo Salgueiro Maia ∙
Edifício do Mercado Municipal – 1º Andar ∙ 
2400-221 Leiria

Telefone: 244 561 260 ∙ Fax: 244 561 260
E-Mail:nrleiria@anea.org.pt /nrleiria.anea@
gmail.com
núcleo regional de lisBoa
Rua de Platão, 147 ∙ Zambujal ∙ 2785-698 São 
Domingos de Rana
Apartado 69 ∙ 2646-901 Alcabideche
tel.  214 549 205 ∙ Fax 214 549 208
E-Mail: secretaria@anea.org.pt
núcleo regional de 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
núcleo regional de ponte de lima
Sede Provisória:
Serviço de Medicina Física e de Reabilitação 
do Hospital Conde
de Bertiandos ∙ Rua Conde de Bertiandos ∙ 

4990-078 Ponte de Lima
Telefone: 258 909 500
E-Mail:mfcf_lage@hotmail.com
núcleo regional do porto
Sede Provisória:
Rua Sá da Bandeira, 746, 5ºDtº
4000-432 Porto
Telefone: 223 323 544
E-Mail:nrporto.anea@gmail.com
núcleo regional de vila real
Sede Provisória:
Medicando-Med. Fis. Lda. ∙ Rua A Voz de 
Trás-os-Montes n.º 17-r/c.
(Trás. CTT) ∙ 5000-536 Vila Real
Telefone: 259 327 850/1
E-Mail: nrvilareal@anea.org.pt
núcleo regional de viseu
Bairro Social da Paradinha, Lote 12 r/c. 
Posterior Direito ∙ 3510-752 Viseu
Telemóvel: 917 592 801
E-Mail: nrviseu.anea@gmail.com”
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