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VIVA MELHOR

Guia completo para
melhorar o estilo 
de vida, o corpo 

e combater a dor
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Sócios mantém tradição de encontro 
saudável durante o mês de março 

TERMAS
ANEA dá saúde 
em S. Pedro do Sul

RELATO

ENSAIO

IUC

EA TEAM

OS PERIGOS
DA MEDICAÇÃO

AS DORES PODEM LEVAR AO DESCUIDO 
DA AUTO-MEDICAÇÃO

~  
SAIBA COMO EVITAR EFEITOS ADVERSOS 

NO CORPO E NA MENTE 

AJUDE  A ANEA  NO SEU IRS!
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Este é o objetivo que norteará, sempre, a execução 
de todo o nosso programa de ação, sufragado 

pelos sócios em Assembleia Geral Eleitoral. 
Conseguimos no anterior mandato atingir os objetivos 
a que nos propusemos, mas, agora, temos que dar um 
salto em frente. 
Conseguiremos, estamos certos, neste mandato, 
cumprir o objetivo que se centra na conservação e 
manutenção de equipamentos diversos, estruturas 
fundamentais para a oferta de serviços que prestamos 
aos nossos potenciais clientes, os espondilíticos, 
nomeadamente, nas áreas seguintes:
Nos Balneários com a substituição de vários 
equipamentos desgastados; colocação de um 
termómetro fixo, para informação dos utentes que 
utilizam aquele espaço.
No  Parque de Estacionamento, recentemente 
inaugurado, dotando-o de condições especiais para os 
utentes com maiores dificuldades de locomoção. 
Na nossa Página da Internet onde já interviemos no 
sentido duma maior facilitação na sua consulta, e 
vamos dotá-la de informação atualizada com interesse 
para os sócios e amigos. 
Com os nossos Parceiros reforçaremos as iniciativas e 
contactos. 
Vamos dar o nosso contributo, tal como outras 
organizações, num estudo pioneiro sobre a avaliação 
dos resultados na Espondilite Anquilosante em 
Portugal, cujo principal objetivo é a caracterização dos 
doentes, para se compreender os impactos que esta 
doença acarreta na qualidade de vida dos indivíduos

Continuaremos a 
colaborar intensamente 
com os Núcleos no 
sentido de reforçar a sua 
implantação no país, a 
fim de promoverem o 
apoio aos espondilíticos. 
Estivemos na RTP, no dia 15 de Janeiro, no 
programa: Agora Nós, onde estiveram presentes 
o Fernando Rodolfo, doente espondilítico, e Ana 
Gomes, Fisioterapeuta, que abordaram a patologia 
Espondilite Anquilosante, para maior compreensão do 
teleespectador. 
No dia 26 de Março , Ana Gomes, deu uma entrevista 
á Antena 1, sobre Espondilite Anquilosante.
Em 13 de Abril, estivemos presentes na RTP, no 
Dia Solidário da Maratona da Saúde, uma maratona 
televisiva dedicada às Doenças Autoimunes e Alergias, 
emitida em direto na RTP 1 e RTP Internacional.                            
Contamos com todos para cumprir os objetivos 
acima elencos e com a sua participação nas diversas 
realizações, nomeadamente nas comemorações do 
dia 5 de Maio de 2018, o Dia Mundial do Doente 
Espondilitico, cujo programa provisório é o seguinte:
Manhã Cientifica – Será no Auditório da Junta de 
Freguesia de São Domingos de Rana, seguida por um 
torneio Desportivo, na sede da ANEA, e a que se 
seguirá um almoço convívio. n
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AssociAtivismoEfeméride

Em vinte e quatro de Março de 2018, realizaram-se duas 
Assembleias Gerais, a primeira Ordinária e a segunda 
extraordinária. A primeira teve como ponto único: Lei-
tura; Análise, Discussão e Votação do Relatório e Con-
tas Referente ao ano 2017, e do Parecer do Conselho 
Fiscal. Foi aprovada por unanimidade.
Na Assembleia Extraordinária, houve 2 pontos, sendo 
eles:
Ponto I –Discutir e votar Proposta de participação da 

ANEA nos Órgãos Sociais da Federação Nacional De 
Associações De Doentes Crónicos (Alínea G) Artigo 
25º Dos Estatutos. Esta foi aprovada por maioria, com 
3 abstenções
Ponto II – Reavaliação/Alteração do Montante da 
Quota Anual Aprovada na Assembleia Geral de 25 de 
Março de 2017 (Alínea I) do Artigo 25º dos Estatutos. 
Este Ponto foi aprovado por maioria, com 1 abstenção. 
Portanto a cota anual, passou a ser de 20,00€

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
E EXTRAORDINÁRIA DE 24 DE MARÇO

S. Pedro do 
Sul: encontro 
nas termas
Há uns anos eram 10, este ano 39! 
O número tem vindo sempre a 
crescer - é tradição de alguns só-
cios da ANEA, no mês de Março, 
realizarem tratamentos nas Ter-
mas de São Pedro do Sul.  
Aqui, na imagem, estão quase 
todos. Saúde!

Gomes da Silva
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A 15 de janeiro de 2018 recebemos 
a fisioterapeuta Ana Gomes e Fer-
nando Rodolfo, que sofre de es-
pondilite anquilosante, há mais de 
30 anos, uma doença crónica que 
afeta as articulações da coluna. 
Fernando faz parte da Associação 
Nacional de Espondilite Anquilos-
ante ANEA  onde Ana Gomes é a 
coordenadora e fisioterapeuta.
Ana Gomes alertou para a grande 
necessidade de fazer reabilitação fí-
sica nesta doença e que, apesar de 
não haver cura, já há tratamentos 
que melhoram a qualidade de vida 
dos espondílicos. n

Espondilite Anquilosante: ANEA na Maratona  
da Saúde

Fernando Rudolfo e Ana Gomes, ANEA, na RTP. 

(c) RTP e M
aratona da Saúde

O Dia Mundial da Espondi-
lite Anquilosante está a che-
gar e como seria de esperar, 
a ANEA irá dedicar esse dia 
à comunidade espondilítica 
e sénior, com o objetivo de 
proporcionar um dia inclusi-
vo, cheio de conhecimento e 
diversão.
Por este motivo a ANEA tem 
o prazer de convidar a parti-
cipar nos eventos programa-
dos: 

 • Manhã científica
 • Evento Desportivo  
 (voleibol na piscina)

 • Almoço e convívio

Dia Mundial 
da Espondilite: 
5 de Maio

Contamos consigo! 
Junte-se a todos nós.

A edição deste ano foi dedicada a doenças autoimunes e alergias

AssociAtivismo
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AJUDE A ANEA sem custos, com 0,5% do seu IRS. 

Braçada após braçada, o I Torneio 
de Natação ANEA é a primeira 

grande iniciativa do programa EA 
Team e quer chamar a atenção para a 
Espondilite Anquilosante, através da 
modalidade mais aconselhada para 
quem tem a doença – a natação. Pela 
primeira vez, atletas federados de 11 
clubes e doentes de Espondilite An-
quilosante juntam-se para um tor-
neio desportivo único e inédito. As 
11 equipas juntam-se com um ob-
jetivo comum: dar a conhecer a Es-
pondilite Anquilosante e incentivar 
a quem tem a doença para a prática 
regular de exercício físico. 
As 11 equipas lutam entre si para 
chegarem ao pódio, mas, na verdade, 
todos ganham porque o que importa 
mesmo é dar voz a uma doença que 
não é conhecida por muitos, mas que 
tanto afeta de quem dela sofre. O I 
Torneio de Natação ANEA é uma 
iniciativa ANEA e Novartis, com 
o apoio institucional da Federação 
Portuguesa de Natação (FPN).
A cada braçada, atleta e mentor ga-

O NOVO EA TEAM

nham mais força e mostram que este 
pode ser um caminho para travar a 
progressão da doença e minimizar 
os sintomas. A Espondilite Anquilo-
sante é rígida e, algumas vezes, infle-
xível, mas é possível viver uma vida 
ativa. Uma vida de superação. 

O EA Team é, assim, o programa 
de sensibilização, iniciativa da 
Associação Nacional de Espon-
dilite Anquilosante e da Novar-
tis, pretende promover o conheci-
mento sobre a EA, contribuir para 
um diagnóstico precoce da doença e 
para a melhoria da qualidade de vida 

dos doentes, bem como incentivá-
-los a ter uma vida ativa e positiva. 
Porque é possível viver com Espon-
dilite Anquilosante.
Embora seja uma doença crónica, a 
Espondilite Anquilosante tem tra-
tamento, sendo essencial procurar 
aconselhamento junto de um reu-
matologista e ter uma prática diária 
de atividade física.
O EA Team é um programa de di-
mensão nacional que vem mostrar 
que a doença não tem de ser, obriga-
toriamente, uma barreira. O objetivo 
é contribuir para um maior conheci-
mento da EA através da realização 
de iniciativas de dimensão nacional 
e regional. Iniciativas para e com os 
doentes, que promovam a adoção 
de um estilo de vida positivo e ativo 
enquanto passo fundamental para a 
melhoria da sua qualidade de vida.

Perseverança, força de vontade e 
a prática regular de exercício físico 
são essenciais no combate à doen-
ça e o I Torneio de Natação ANEA 
pretende ser uma inspiração para os 
doentes de Espondilite Anquilosan-
te, mas também para a sociedade em 
geral. n

Equipas no torneio
Vão estar em competição 11 equipas da ANEA, formadas por 11 atle-
tas (doentes de Espondilite Anquilosante e representantes do respetivo 
núcleo) e os seus 11 mentores (atletas federados dos clubes de natação das 
respetivas regiões). A competição é feita por equipas, com atleta e men-
tor a nadar em separado, mas a lutarem juntos por um objetivo comum: 
vencer o I Torneio de Natação ANEA e, sobretudo, deixar para trás os 
desafios da Espondilite Anquilosante. Cada braçada carrega as dores e as 
angústias da doença, mas muito mais do que isso. Cada braçada transporta 
os sonhos, a vontade, a superação. n
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Na aproximação do final de mais 
ano, todos “passados da cabe-

ça”, completamente exaustos do dia 
a dia atribulado que tivemos ao lon-
go do ano, com compromissos in-
findáveis e aborrecimentos (muitos 
deles totalmente desnecessários), 
vem também o “desejo” de enterrar 
velhos hábitos de pensar, de sentir e 
agir, aliado à vontade de estabelecer 
novos objetivos, bem fresquinhos!
Na fase de transição em que se fina-

liza um ano e inicia outro, há uma 
tendência para fazermos um ba-
lanço da nossa vida, analisarmos o 
que nos propusemos alcançar e não 
alcançámos, estabelecermos novos 
objetivos e metas que nos dão novo 
fôlego e energia para os próximos 
12 meses.
Acima de tudo, acreditamos que 
agora é que vai ser…? E sentimo-
-nos cheios de energia e de vontade 
de mudar, de melhorar para encon-
trar novas formas de equilíbrio e de 
bem-estar. 
Efectivamente, para mantermos a 
energia vital na nossa existência pre-
cisamos de ter metas para nos por-
mos a caminho, sejam elas quais fo-
rem, e independentemente da época 
do ano em que nos encontramos. 
Em qualquer momento cá nos ques-
tionamos: como está a minha satis-
fação nas diferentes áreas da minha 
vida: familiar, pessoal, profissional, 
económica? E o que posso mudar? 

O que quero alcançar?
Mas atenção: este processo de balan-
ço/estabelecimento de objectivos a 
alcançar pode, por si só, trazer an-
siedade e culpa pois pode acontecer 
não conseguirmos concretizá-los.
Segundo a consultora sobre mer-
cado de trabalho norte-americana 
Liz Ryan, definir resoluções é uma 
forma de nos criticarmos a nós pró-
prios. “As resoluções de fim-de-ano 
são como que um pai a ralhar com o 

filho: Devias limpar o teu quarto!’; 
‘Devias estudar mais!’; ‘Devias aju-
dar mais em casa!’”, escreveu a espe-
cialista e autora do livro Reinvention 
Roadmap: Break the Rules to Get 
the Job You Want and Career You 
Deserve, na revista Forbes.

Não caia neste erro e analise então 
que objetivos tem vindo a estabele-
cer para si próprio: que obstáculos 
surgiram? Como lidou com esses 
obstáculos? Manteve –se focado nos 
objetivos ou ficou “preso” nos obs-
táculos? O que poderia ter feito de 
forma diferente e que estava sob o 
seu controlo? O que não estava sob 
o seu controlo? Como lidou com es-
ses aspetos?
O que deseja para si, nas diferentes 
áreas? Estabeleça objetivos, realistas, 
para cada uma dessas áreas. Identifi-
que aquilo que depende de si e o que 
à partida não depende de si. 
Identifique os recursos internos que 
o vão ajudar a alcançar o que pre-

tende. Tem dificuldade em reconhe-
cer os recursos de que necessita? 
Lembra-se de situações de sucesso 
no passado? Que recursos internos 
utilizou para lidar com obstáculos 
internos (medo, ansiedade, preocu-
pação, insegurança) e com os obstá-
culos externos?

Atente no que são idealizações, rea-
lidade e possibilidades na sua vida.
O essencial será criar bons objecti-
vos, ou seja, específicos, mensurá-
veis, alcançáveis, realistas e definidos 
no tempo. Muitas vezes denota-se 
a definição de um sem número de 
objectivos abstractos e não concre-
tizáveis, que rapidamente se perdem 
por entre dias e semanas do calendá-
rio dando lugar a frustração e des-
motivação. “Vou perder 10 Kg nas 
próximas semanas”, “Nos próximos 
tempos vou diminuir dois números 
de roupa”, “Vou deixar de comer hi-
dratos de carbono” são exemplos de 
objectivos que podem falhar à parti-
da, por não estarem bem definidos.
Como ajuda, quando definir objecti-
vos questione-se: isto será realmente 
importante/prioritário no presen-
te? Tenho o que preciso para o al-
cançar? Se não tenho como o vou 
conseguir? Como irei perceber se o 
alcancei ou não? Qual a minha uni-
dade de medida que me permita ir 
avaliando a concretização do meu 
objectivo? É um objectivo concreti-
zável no tempo a que me proponho? 
Em quanto tempo quero alcançar o 
objectivo? Que rede de suporte te-
nho a apoiar-me?
E não se esqueça, para chegar ao 1.º 
andar de um qualquer edifício terá 
de subir umas escadas e para subir 
essas mesmas escadas, terá de dar 
um passo de cada vez… Faça o mes-
mo com os seus objectivos!
Preparado? Faça o caminho com 
garra, troque as críticas por acei-
tação, foque-se mais nas apren-
dizagens e menos nos fracassos, 
sinta o que é importante e dife-
rencie do acessório. Passo a passo 
permita-se ir ao encontro do seu 
bem-estar porque todos merece-
mos ser felizes!

Lembre-se de que para obter algo 
novo tem de fazer algo diferen-
te! Procure as (novas) formas de 
equilíbrio dentro de si. n

RESOLUÇÕES

por Drª. Filomena Nobre
Psicóloga

(c) Q
uino
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CLÍNICA

Todos os medicamentos podem 
causar efeitos indesejáveis (ou se-

cundários), embora estes não se mani-
festem em todas as pessoas. Embora 
possa não ser afectado, estar atento 
pode ajudá-lo a controlar melhor estes 
efeitos, caso surjam. Informe sempre o 
seu médico, enfermeiro ou farmacêu-
tico em caso de ocorrência de efeitos 
secundários e consulte o(s) folheto(s) 
informativo(s) do(s) medicamento(s) 
que lhe foram prescritos pelo seu mé-
dico!

O que é a Farmacovigilância?
A Farmacovigilância é a ciência e con-
junto de atividades relacionados com 
a deteção, avaliação, compreensão e 
prevenção de efeitos indesejáveis (ou 
reações adversas) ou qualquer outro 
problema de segurança relacionado a 
medicamentos, visando melhorar a se-
gurança dos medicamentos, em defesa 
do utente e da Saúde Pública.
Por que motivo as reações adversas 
aos medicamentos devem ser mo-
nitorizadas?
Antes de qualquer medicamento ser 
autorizado, é sujeito a uma fase experi-
mental em que é alvo de estudos rigo-

Efeitos adversos:
o que deve saber!
Os medicamentos podem 
causar efeitos indesejáveis, 
embora estes não se 
manifestem em todas as 
pessoas

rosos que comprovam a sua qualidade, 
eficácia e segurança. Esses estudos, de-
signados por ensaios clínicos, permitem 
detetar as reações adversas (vulgarmen-
te conhecidas por efeitos secundários) 
mais frequentes. No entanto, podem 
existir reações adversas raras ou de apa-
recimento tardio, que não são detetadas 
durante a fase  experimental do medi-
camento.  
Quando devo notificar uma reação 
adversa?
A notificação de uma reação adversa 
deve ser feita logo que possível bastan-
do existir a suspeita de ocorrência da 
reação. Em caso de dúvida notifique. 
Quem pode notificar uma reação 
adversa?
Podem notificar suspeitas de reações 
adversas qualquer profissional de saú-
de (médico, farmacêutico, enfermeiro, 
médico dentista, técnico de farmácia, 
ou outro) e qualquer cidadão quer seja 
o doente que sofreu a reação quer seja 
familiar ou cuidador.  
Para que serve a minha notificação 
de reação adversa?
A informação que é recolhida através da 
notificação de reações adversas é vital 
para garantir a monitorização contínua 
eficaz da segurança dos medicamen-
tos existentes no mercado, permitindo 
identificar potenciais reações adversas 
desconhecidas, quantificar e/ou melhor 
caracterizar reações adversas previa-
mente identificadas e implementar me-
didas que permitam minimizar o risco 
da sua ocorrência. 

O que acontece à minha notifica-
ção de reação adversa?
Uma vez submetida, receberá um email 
de confirmação com o n.º de submis-
são, o qual será utilizado em contactos 
futuros relativos à notificação submeti-
da. Quando estiver concluída a análise 
pela equipa de médicos e farmacêuticos 
receberá a informação sobre o resulta-
do da avaliação, se o caso tiver sido con-
siderado grave.  
Como posso notificar uma reação 
adversa no Portal RAM?
Para Notificar basta aceder ao separa-
dor “Notificar Reação”, ou ao Acesso 
rápido ¿Novo Portal RAM¿, selecio-
nar Utente ou Profissional de Saúde e 
preencher, os campos com toda a in-
formação possível, tendo em conside-
ração que a informação assinalada com 
* é obrigatória e no final carregar no 
botão “Submeter”.  
Existem meios alternativos ao Por-
tal RAM para notificar uma reação 
adversa?
Sim. Para além do Portal RAM as noti-
ficações de reações adversas podem ser 
comunicadas ao Sistema Nacional de 
Farmacovigilância, preenchendo o for-
mulário de notificação para profissional 
de saúde ou para utente disponíveis no 
site do Infarmed.
A informação pode ser remetida para o 
Sistema Nacional de Farmacovigilância 
(Infarmed ou qualquer Unidade Regio-
nal de Farmacovigilância - ver Sistema 
de Farmacovigilância - Contactos) por 
qualquer meio: e-mail, correio ou mes-
mo por telefone. 
Como posso notificar incidentes 
com dispositivos médicos?
Os dispositivos médicos são da compe-
tência do INFARMED, I.P., pelo que 
poderá notificar um incidente preen-
chendo a ficha de notificação para o 
efeito e enviá-la para a Unidade de Vigi-
lância de Dispositivos Médicos por  e-
-mail: dvps@infarmed.pt ou  fax: +351 
21 111 7559 ou ainda por correio para:
INFARMED - Autoridade Nacional 
do Medicamento e Produtos de Saúde, 
I.P.
Unidade de Vigilância de Dispositivos 
Médicos
Parque de Saúde de Lisboa - Avenida 
do Brasil, 53 n        

A informação que consta neste artigo informativo foi 
retirada do sítio do INFARMED www.infarmed.pt
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Quando Jacobo Parages tinha 
28 anos, ele foi diagnostica-

do com Espondilite Anquilosante 
(EA) e, posteriormente, em outu-
bro de 2013, um tumor maligno. 
Agora, 20 anos depois, “quando 
olho para trás, entendo que essas 
doenças foram o motor da minha 
vida para ser mais completo do que 
eu pensaria”. 

A EA é uma doença reumatológica 
crônica, muito dolorosa, que pro-
duz o endu-
r e c i m e n t o 
gradual das 
articulações. 
“ D o e n ç a 
com que, a 
partir des-
se momen-
to, tive que  
aprender a 
viver, deci-
di avançar, 
aprender a 
viver com 
dor e não de-
sistir de viver 
meu cami-
nho e cum-
prir meus 
sonhos”, diz 
Jacobo. Sair 
da cama ou ir à cozinha para    um 
copo de água tornou-se pequenas 
batalhas diárias contra a dor. Ele 
não parou de trabalhar. Ele não pa-
rou de dirigir. Ele não parou de via-
jar. Ele não parou de nadar. A dor  
não foi nem é uma barreira para 
cumprir seus sonhos.
.Depois de um tempo de diagnós-
tico começou com uma terapia 
biológica para espondilite anquilo-
sante. “Confio nas injeções que uso 
todas as semanas e que me ajudam 
a controlar a dor, o que melhorou 

imensamente minha qualidade de 
vida, o que me fez enfrentar  desa-
fios maiores, me permitiu continuar 
sonhando e me deu o oportunidade 
de lutar por esses sonhos”.
Em junho de 2013, após dois anos  
de  treino,  ele  atravessou  o  Es-
treito  de  Gibraltar. No mesmo 
inverno, ele foi operado por causa 
de um tumor maligno e 9 meses de-
pois, nadou os 40 quilômetros que 
separam Maiorca de Menorca. Não 
paro. No verão de 2015, ele voltou 

para o Estreito 
e, em janeiro de 
2016, ganhou 
duas medalhas 
de ouro no 
c a m p e o n a t o 
espanhol Mas-
ter in pool.
“Durante esses 
anos, apesar 
dos sintomas e 
dores, permiti-
-me sonhar e 
lutar por esses 
sonhos“. Isso 
também me dá 
a oportunida-
de de compar-
tilhar minha 
história pessoal 
através de con-

ferências, oficinas de motivação e 
melhoria, realização de objetivos e 
aulas em diferentes escolas de ne-
gócios e universidades “, descreve 
Jacobo.

Parages esteve em Jerez para dar 
uma palestra em González Byass 
sobre a “Atitude e realização de 
objetivos“. “Eu quero dar-lhe as 
chaves para enfrentar seus próprios 
desafios, porque eles podem ser 
alcançados, e é por isso que dou o 
meu testemunho 

APRENDI A VIVER COM DOR 
E A NÃO DESISTIR!

CLÍNICA

‘‘VOCÊ TEM QUE 
ACORDAR E SONHAR 

GRANDE; MINHA 
HISTÓRIA COMEÇA 

COM O MEU GRANDE 
DESAFIO

‘‘

Eu aprendi viver com dor e não desistir dos sonhos – Anos depois de Parages ter sido 
diagnosticado com espondilite anquilosante e um tumor maligno, ele atravessou o 
Estreito   de Gibraltar duas vezes, entre muitas outras realizações.

A história nasce da dor, mas co-
meça com o meu grande desafio e 
começa com sucesso”, diz Jacobo. 
Nesses anos, viajando pela Espa-
nha com  suas palestras, surpreen-
deu que “há muitas pessoas que 
não têm sonhos  ou objetivos cla-

ros, mas estão lá, eles precisam ser 
promovidos“. “Nós temos que en-
frentar o medo, algo que todos os 
seres humanos compartilham, vejo 
que tem muito medo de apostar em 
quem realmente quer ser, você tem 
que despertar as pessoas e sonhar 
muito“, ele observa. “Eu não quero 
ser treinador, o que eu faço é dar 
meu testemunho, valorizo minha 
própria experiência, mas não de 
maneira acadêmica”, diz ele. Além 
disso, coloca em valor que  “desde 
que estou nisso, não paro de rece-
ber mensagens muito emocionan-
tes, pessoas que começaram a acre-
ditar em si mesmas”.n
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Agora estou presa à tua vida. Há outras por aí, mas o teu cor-
po sente-me. Posso atacar-te em qualquer lugar e quando 
eu quiser. Posso causar-te uma dor severa e debilitante e 
fazer-te ficar “para baixo”. Fazer-te sentir como    se tives-

sem humilhado, ou, se estou muito bem disposta, posso fazer com 
que deixes de andar e confinar-te em tua cama, posso te deixar na tua 
cama por dias e semanas, se  tiveres sorte, se não por anos. Lembras-te 
quando tinha energia e se divertia?

Levei a tua energia e dei-te um cansaço… tentasse divertir-te e também 
levarei o teu sonho e, deixarei uma grande confusão no seu cérebro. Pos-
so atacar os teus olhos e posso te deixar sem visão por uns dias, semanas 
ou uns meses, dependendo de quão bom humor eu esteja. Posso atacar 
o teu coração, os teus intestinos e os teus pulmões quando tiver vontade. 
Até posso brincar com com o teu fígado   e a tua pele às vezes, se quiser. 
Posso espremer a tua caixa torácica muito forte, posso sufocar os teus 
pulmões e deixar-te sem respirar, por isso tens de aprender técnicas de 
respiração e fazer exercícios para fazê-lo novamente funcionar. Posso 
fazer-te entrar em pânico, abanar-te e fazer-te tremer de frio sem frio ou 
aquecer-te te fazendo sentir calor  sem calor, enquanto toda a gente em 
volta se sentem normal.

E claro, posso fazer-te sentir ansioso ou deprimido também. Se tens 
algo planejado ou   achas que vais passar um grande dia, posso levar isso 
também, não me pediste para me   ter, escolhi-te por várias razões: os 
vírus que nunca recuperaste, ou talvez tenham sido tantos anos de abuso 
físico ou emocional, trauma ou ambos. Bem, de qualquer maneira  estou 
aqui para ficar!

Ouvi dizer que vais visitar um médico que pode livrar-se de mim 
heheheh isto é hinário, terás de visitar muitos médicos, muitos reumato-
logistas, neurologistas, acupunturistas, muitos podólogos, ortopedistas, 
dermatologistas, nutricionistas, fisioterapeutas e até educadores físicos. 
Até podes tentar encontrar aqueles que te vão ajudar de uma forma efi-
caz. Vais tomar muitos comprimidos, vais tomar muitas injeções, fazer-
-te milhares de estudos, tomar comprimidos para dormir, comprimidos 
para a ansiedade comprimidos para ter disposição, energia, para dor, pro 
estômago, para o intestino… tudo isto para te sentires melhor e tenha 
certeza um vai piorar outra área de teu corpo.

Eles vão dizer-te que se fizeres exercício, a dor vai-se embora ah mais 
no primeiro mês vai doer muito mais e vou te fazer desistir dessa ideia. 
Eles vão dizer-te para pensares positivamente e a maioria das pessoas 
não te levarão a sério e quando te sentires muito   mal irá chorar ao teu 
médico, aos familiares ou a qualquer amigo que te façam sentir  melhor, 
isso se te sobrar algum amigo, pois aqueles  que  você  os  considerava 
amigos serão os primeiros a te abandonar. Os teus amigos e a tua família 
vão ouvir te até se cansarem de ouvir como te faço sentir e te dirão coi-
sas como: “Só estás a passar por um mau dia” ou “tome xxx que passa”.
Alguns vão começar a falar nas tuas costas quando sentires que estás 
perdendo a tua dignidade, tentando fazê-los entender sua condição, es-
perava  manter  isto  em segredo, mas acho que já me conheces. Não 
há cura e o único lugar onde terás  apoio  e  compreensão para falar de 
mim, será com as outras pessoas que também eu os tenho.

Tua para sempre e para sempre,…

Espondilite Anquilosante

Por Professor Samuel Oliveira 

ENSAIO

CARTA (DA 
ESPONDILITE) 
AO PACIENTE...
“Olá, chamo-me 
espondilite anquilosante, 
também sou conhecida 
pelos íntimos por EA 
e sou uma doença 
auto-imune, crónica e 
invisível...”
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JOGADOR DE VÓLEI ACABA CARREIRA  
POR CAUSA DA ESPONDILITE 

Por Professor Samuel Oliveira

Com um futuro promissor e no 
auge de sua carreira Daniel mais 
uma vez foi convocado   para Sele-
ção Brasileira de voleibol e se apre-
sentou em Saquarema-RJ  para  os  
treinos, nesse momento a espon-
dilite anquilosante aparece de for-
ma avassaladora na sua vida.

Quando me deparei na Internet com 
a história de Daniel não contive as lá-
grimas e decidi procurá-lo para uma 
possibilidade de publicar sua história 
em nosso blog para ajudar na nossa 
campanha de esclarecimento sobre a 
EA, ajudando assim todos pacientes 
a verem   que não estão sós nessa luta 
diária com uma doença incapacitante 
e invisível aos olhos da sociedade, e 
que não somos os piores seres hu-
manos por merecer passar por  esse  
“calvário” . A pergunta que deve ser 
feita após o diagnóstico não é; Por 
que eu? E sim por que não eu?
No primeiro contato via facebook 
Daniel imediatamente colocou a dis-
posição para doar seu depoimento, 
um grande ser humano com vontade 
de viver que tem uma batalha diária 
de superação como tantos de nós, leia 
a seguir na íntegra sua história. Com-
partilhem informação, não estamos 
sós.
“Vou falar resumidamente como se 
deu a descoberta de que eu tinha es-
pondilite anquilosante e minha traje-
tória com ela até os dias de hoje.
Eu sou ex-atleta profissional de vôlei 
e no final da temporada de 2011 (abril 
a maio) comecei a sentir nos treinos, 
repentinamente umas pontadas for-
tes e pontuais, pouco abaixo do qua-
dril no lado direito, mas que apare-
ciam de forma bem esporádica. Essas 
pontadas, começaram a se tornar um 
poucos mais frequentes e passei no  

Daniel  Gramignoli começou a jogar aos seis anos, pela mão da sua mãe.  
Exímio, chegou à selecção brasileira e aos grandes palcos. Agora, a EA obriga-o a parar. 

A sua força é inspiradora

fisioterapeuta do clube que disse que 
poderia ser o nervo ciático. Logo de-
pois atemporada acabou e fiquei um 
mês de férias em casa e aproveitava 
pra caminhar  sempre que podia, e 
percebi que meu calcanhar esquerdo 
doía muito, pensava que   eram pelas 
caminhadas ou pelo desgaste do meu 
tênis. Nem me dava conta que esses 
eram os primeiros sintomas mais do-
lorosos do Reumatismo.
Algumas semanas depois fui convo-
cado para a Seleção Brasileira e me 
apresentei em Saquarema-RJ para 
os treinamentos. Os primeiros dias 
foram normais, mas de repente co-

mecei a sentir novamente as dores 
abaixo do quadril direito que come-
çavam a aumentar cada vez mais, 
principalmente pelas manhãs, que 
me deixavam mancando para andar, 
mas mesmo assim tentava até minhas 
últimas forças, pois  não queria per-
der aquela oportunidade, mas aquilo 
foi ficando perceptível demais,  meus 
movimentos não eram os mesmos, 
perdia a força, não conseguia me lo-
comover normalmente, o que dizer 
de treinar no limite exigido por um 
atleta profissional. Então ficava sem 
treinar geralmente pela manhã e com 
as dores diminuindo na parte da tarde 
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VIDA

fazia um esforço tremendo e treinava 
no segundo treino do dia.
Até que depois de semanas treinando 
nesse ritmo e sacrifício, a base de anti- 
inflamatórios amanheci com meu 
olho esquerdo, vermelho, doendo e 
com fotofobia,    não conseguia en-
xergar normalmente com ele, via tudo 
embaçado. Fui levado ao oftalmolo-
gista e fui diagnosticado com Uveíte 
Anterior uma doença que segundo  o 
médico que me atendeu é um sinal de 
que há alguma coisa errada no orga-
nismo.

Fiz uma bateria de exames de sangue 
e de imagem e quando saíram os re-
sultados, os médicos foram descartan-
do as doenças possíveis e encaixando 
com os sintomas que eu apresentava 
e assim chegaram à conclusão que era 
Espondilite Anquilosante, um tipo   
de Reumatismo.

A partir daí procurei os médicos es-
pecialistas e comecei um tratamen-
to a base de anti- inflamatórios e os 
DMARDs, que me faziam ir constan-
temente ao reumatologista e a  fazer 
exames de sangue a cada 3 meses ou 
menos para ver a evolução da doença.
Os remédios, até certo ponto masca-
raram um pouco as dores, mas depois 
de alguns meses não faziam mais efei-
to e todas as manhãs eu acordava com 
torcicolo, a coluna meio travada e a 
maior dor de todas as dores que era 
a do quadril, e que me fazia  pensar 
todos os dias quando acordava: “será 
que vou conseguir levantar hoje?”.
Isso quando eu conseguia dormir, 
pois, as noites eram     bem difíceis 
também. Eu não conseguia ficar pa-
rado muito tempo em uma posição e 
também sofria muito para me movi-
mentar de um lado para o outro, dava 
gritos de dor e não conseguia segurar 
o choro. A dor era mais ou menos 
como se enfiassem uma faca no meu 
quadril em cada movimento que eu 
tentasse fazer.

Continuei assim por cerca de um ano, 
talvez um pouco mais.
Também continuei com meu traba-
lho, o vôlei, com muito sacrifício físi-
co e psicológico tentava seguir fazen-
do os treinamentos, mas meu corpo e 

cabeça não estavam no mesmo ritmo, 
e isso era difícil de lidar, pois eu via 
meu rendimento cair, não conseguia 
partir pra uma bola como antes, a 
força diminuíra, não conseguia fazer 
os mesmos movimentos por dor e 
por limitação, parecia que estava mais 
travado e a cabeça ficava   a mil, pois 
via que poderia fazer melhor meu tra-
balho, mas parecia não ter mais con-
dições, e passei a errar ou fazer não 
tão bem coisas básicas que antes não 
errava.

Logo depois desse 1 ano e meio com 
a doença um alento apareceu depois 
de meses de sustos. Minha médica 
disse que o tratamento convencional 
não estava surtindo efeito, pois, eu re-
clama de muitas dores e os exames de 
sangue e imagem mostravam que a 
inflamação no organismo estava bem 
alta, não estava baixando,  não  estava 
conseguindo controlar a doença.

Então ela pediu para que eu me ca-
dastrasse no SUS e que ela iria me dar 
os  documentos e exames necessários 
para eu receber um  medicamento  
relativamente novo na medicina que 
tinha efeitos muito satisfatórios em 
pacientes com Espondilite Anquilo-
sante e que poderia dar certo em mim 
também.

Após alguns meses fui aprovado pelo 
SUS e fui retirar no dia marcado o 
medicamento biológico e no dia se-
guinte uma pessoa representante do 
laboratório que faz o medicamento 
marcou comigo em um local para me 
ensinar a aplicar o remédio e deu toda 
assistência e dicas de armazenamento 
necessárias.

Então apliquei a injeção no dia se-
guinte a tarde e milagrosamente, é 
assim que defino, no outro dia pela 
manhã já não sentia 90% das dores 
de antes e não acordei com torcicolo 
ou qualquer outra dor incapacitante.

Após o começo do tratamento com 
o biológico, minha qualidade de  vida 
melhorou muito, pude treinar com 
muito menos dor, mas um dia ou 
outro amanhecia com o   joelho ou 
tornozelo inchados por inflamação 

do líquido sinovial. Então tinha que 
ficar de fora dos treinos e fazer um 
procedimento para retirada do líquido.
No final da temporada do ano de 
2013, logo depois da final da Super-
liga, resolvi me aposentar das qua-
dras de vôlei e parei de jogar.
Conversando com minha esposa, vi-
mos que mais na frente poderia ser 
prejudicial continuar expondo meu 
corpo a altos níveis de treinamentos 
que um atleta profissional necessita 
em seu aperfeiçoamento, e decidi ter 
uma vida mais “normal” e pensar na 
minha saúde.

Hoje trabalho e a noite estou es-
tudando, mas continuo praticando 
esportes, tenho uma vida normal, 
consigo fazer tudo que eu quero, 
mas dentro de um certo limite.

Dor eu ainda sinto, sei que tem algo 
aqui no meu corpo que está sem-
pre  me  lembrando: “olha eu estou 
aqui”, mas não deixo de fazer nada 
do que tenho vontade    de fazer.

Continuo tomando o biológico e os 
DMARDs, indo ao reumatologista, 
oftalmologista e fazendo exames de 
sangue regularmente para que a in-
flamação continue bem baixa, quase 
“desativada”, e aliás, praticar algum 
exercício de forma moderada, den-
tro do seu limite, é essencial para 
que a doença continue controlada 
junto com os medicamentos.

Só tenho a agradecer a Deus por ter 
uma vida normal e poder fazer mo-
vimentos e   ações que normalmente 
você nem se dá conta de tão simples 
que são de fazê-las, mas quando se 
tem alguma doença que te deixa 
com dificuldades de fazer algo ou de 
não conseguir fazer esse algo, é que 
você passa dar mais valor as coisas, 
à vida.

O quanto antes for diagnosticado 
a doença, menores são as chances  
dela  deixar  marcas em você.

Por isso não se envergonhe e cor-
ra atrás de tratamento. Um abraço 
a todos! n

Daniel A. C. Gramignoli
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Saiba como isentar-se do IUC
O Imposto Único 
de Circulação 
deve ser pago 
até ao fim do 
mês de matrícula 
do veículo. 
Nem todos os 
proprietários 
estão obrigados 
ao pagamento. 
Veja como pedir 
isenção.

Quem tem direito à isenção 
do pagamento?

Segundo o artigo 5.º do Código 
do Imposto único de Circulação 
(CIUC), disponível no Portal das 
Finanças, têm isenção de IUC os 
sujeitos passivos:
• Pessoas com deficiência 
cujo grau de incapacidade seja 
igual ou superior a 60%, que tem 
de ser confirmada pelas Finan-
ças. Aplica-se aos veículos da ca-
tegoria B que possuam um nível 
de emissão de CO2 até 180 g/km 
ou a veículos das categorias A e 
E, cujo montante de IUC não ul-
trapasse os 240 euros
• Instituições particulares 
de solidariedade social (IPSS). A 
isenção tem de ser “reconhecida 
no serviço de finanças da área da 
sede da entidade interessada me-
diante entrega de requerimento 
devidamente documentado”, lê-
-se no CIUC
Os veículos totalmente isentos 
são...
• Automóveis e motoci-
clos que, tendo mais de 20 anos 
e constituindo peças de museus 
públicos, só ocasionalmente se-
jam objeto de uso e não efetuem 
deslocações anuais superiores a 
500 quilómetros
• Veículos da categoria B 
que possuam um nível de emis-
são de CO2 até 180g/km e veí-
culos da categoria A que se des-

tinem ao serviço de aluguer com 
condutor (letra “T”) ou ao trans-
porte em táxi
• Viaturas da administra-
ção central, regional, local e das 
forças militares e de segurança, 
bem como os veículos adquiri-
dos pelas associações humani-
tárias de bombeiros ou câmaras 
municipais para o cumprimento 
das missões de proteção, socor-
ro, assistência, apoio e combate 
a incêndios, atribuídas aos seus 
corpos de bombeiros
• Veículos não motoriza-
dos, exclusivamente elétricos ou 
movidos a energias renováveis 
não combustíveis, veículos espe-
ciais de mercadorias sem capaci-
dade de transporte, ambulâncias 
e veículos dedicados ao transpor-
te de doentes nos termos da re-
gulamentação aplicável, veículos 
funerários e tratores agrícolas
• Veículos apreendidos no 
âmbito de um processo-crime 
enquanto durar a apreensão
• Veículos considerados 
abandonados, nos termos do Có-
digo da Estrada, a partir do mo-
mento em que sejam adquiridos 
por ocupação pelo Estado ou pe-
las autarquias locais, bem como 
navios considerados abandona-
dos que integrem o património 
do Estado
• Veículos declarados per-
didos a favor do Estado

• Veículos utilizados pelas 
equipas de sapadores florestais 
que integrem o Sistema de Defe-
sa da Floresta contra Incêndios
Os veículos que gozam de isen-
ção parcial (50%) são...
• Os veículos da categoria 
D, quando autorizados ou licen-
ciados para o transporte de gran-
des objetos 
• Os veículos das catego-
rias C e D que efetuem transpor-
te exclusivamente na área territo-
rial de uma região autónoma
Estão também isentos os veícu-
los que, embora permaneçam 
em território nacional por um 
período superior a 183 dias, “se 
encontrem matriculados em série 
normal de outro Estado membro 
e preencham os requisitos exi-
gíveis para beneficiar do regime 
de admissão temporária previsto 
no artigo 34.º do Código do Im-
posto sobre Veículos para mis-
sões, estágios, estudos e trabalho 
transfronteiriço”.
Como pedir a isenção de IUC?
As pessoas com deficiência ape-
nas têm de solicitar a isenção de 
IUC no primeiro ano em que o 
imposto é devido. Será necessá-
rio que as pessoas se dirijam um 
mês antes de completar um ano 
de matrícula a uma repartição de 
finanças, para que a incapacidade 
seja confirmada e passe a fazer 
parte do seu cadastro tributário.
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OPINIÃO

A PALAVRA 
DE ORDEM!

Serão solicitados os seguintes 
documentos: Atestado Médico 
de Incapacidade Multiusos que 
comprove a situação de incapaci-
dade igual ou superior a 60% e o 
título de propriedade da viatura. 
A partir deste momento, e nos 
anos seguintes, bastará solicitar 
a isenção de IUC no Portal das 
Finanças.

Quem deve pagar o IUC?
O IUC deve ser pago pelos “pro-
prietários dos veículos em nome 
dos quais os mesmos se encon-
trem registados, pelos locatários 
financeiros, os adquirentes com 
reserva de propriedade ou outros 
titulares de direitos de opção de 
compra por força do contrato de 
locação”.
Quando devo pagar o IUC?
O IUC é de periodicidade anual. 
Vence-se na data da matrícula e 
respetivos aniversários, “inde-
pendentemente do uso ou frui-
ção, e é exigível até ao cancela-
mento da matrícula em virtude 
de abate efetuado nos termos 
da lei, devendo ser pago até ao 
termo do mês do aniversário da 
matrícula”, lê-se no documento 
explicativo preparado pelo Fisco.
Vendi o meu veículo automóvel. 
Devo pagar o IUC? 
“Se o registo da transferência 
da propriedade ocorreu antes da 
data de aniversário da matrícula 
do veículo, não deve efetuar o pa-
gamento do IUC. O pagamento 
deve ser efetuado pelo novo pro-
prietário”. Isto se a alteração da 
propriedade tiver sido registada.
O novo proprietário ainda não 
fez o registo em nome dele. 
Quem deve pagar o IUC?
“O registo e as alterações da pro-
priedade dos veículos automóveis 
são feitos somente nos serviços 
competentes do o Instituto dos 
Registos e Notariado, I.P. (IRN). 
Não compete à Autoridade Tribu-
tária e Aduaneira (AT) inscrever 
ou alterar a titularidade dos veí-
culos automóveis. A AT apenas 
utiliza a base de dados do referido 
Instituto. Por isso, enquanto o veí-
culo automóvel estiver registado 
em seu nome na base de dados do 
IRN, o imposto é devido por si”, 
confirma o Fisco.n

Prevenir é antecipar e intervir. Ativamente, antes que ocorram 
os problemas. Evitar os efeitos que resultam de  causas que têm 

a ver com o decurso do tempo, do uso continuado, ou de outras con-
dições deteriorantes.

O deixar andar, o descuidar a manutenção, por inércia, por falta de 
cuidado, no convencimento de que nada acontece, ou para evitar des-
pesas imediatas, é permitir que surjam, abruptas e graves, anomalias, 
avarias e bloqueios no funcionamento dos equipamentos.

Situações essas que originam mais tarde onerosas reparações e inde-
sejáveis paragens.

É interessante verificar que as ações de prevenção funcionam 
bem, tanto pessoalmente, para o corpo e o espírito, como para 
os equipamentos, instalações e máquinas.

Resultam para as pessoas numa atitude de vida melhor, garantindo-
-lhes bem-estar, e  para os equipamentos garante um bom, continua-
do, regular e eficaz funcionamento.

Trata-se de procedimentos que exigem vigilância, verificação integral, 
cumprimento de regras técnicas e cuidados específicos, controlo.

A responsabilidade da prevenção tem de ter autoria.

A responsabilidade tem de estar bem determinada, hierarquizada e 
também por todos partilhada, por informação e nas boas práticas de 
uso e utilização.

Estes breves considerandos tem presente todo o complexo da Sede 
da ANEA.

Desde o início das novas instalações e equipamentos, houve uma no-
tória preocupação de prestar um serviço de qualidade aos associados 
e demais utentes, em termos de excelência.

Essa postura de qualidade de serviço é a mais valia da ANEA a per-
severar, a nível das instalações da Sede, sempre com um propósito de 
melhoria contínua.

O que exige um pertinaz propósito e consciente dever da Direção de 
manter, em nível elevado, um rigoroso controlo preventivo, proactivo.

Na ANEA, a qualidade é a palavra de ordem. n

Por Dr. Rui Borges 
Pres. Ass. Geral ANEA
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AGRADECIMENTO 
À NOVA DIRECÇÃO

Deste vosso amigo Meira
Não vejo outra maneira
De poder agradecer
Por todo este trabalho feito
E o que há para fazer

Com um grande abraço de gratidão
Um sincero agradecimento
Do fundo do coração

Em meu nome e de todos os espondilíticos 
Vimos por este meio agradecer
Ao nosso amigo Gomes da Silva
Por esta nova e grande tarefa
A presidência RECEBER

Com grande amizade a toda esta nova direcção
Que com muito carinho e amor nos serve
E nos dá tanta atenção

A todos um bem Haja
Do fundo do CORAÇÃO 

ESCREVA-NOS!
A sua  op in i ão  e  o  s eu  con t r ibu to  s ão  fundamen-
t a i s  pa r a  me lhor  o  i n fo r mar  e  en r i quece r mos  a 
ANEA.  Env i e ,  po r  f avo r ,  co r r e spondênc i a  ou 
mensag ens  e l e c t rón i c a s  pa r a :

BOLETIM ANEA
Rua  do  P l a t ão  N. º  147
Zambu j a l
2785 -698  São  Doming os  de  Rana
Ou pa r a  o  e -ma i l  s e c r e t a r i a@anea .p t  n

Espaço Para a Poesia
VIDA

A vida…
Sim, essa 
Que me faz olhar
E sentir mágoa pela perda
E alegria pelo nascer outra vez
Na planta que se ergue, no sorrir do bebé…

Imprecisa… 
No seu fim e começo,
Vigorosa nas emoções, 
Irrompante na aridez da queimada
E no deserto depois de uma gota de água,
No verde da esperança e nos sonhos deseja-
dos…

Misteriosa…
Na beleza das formas
E no viço e nas promessas
De frutos saborosos de provar
Filha dos acasos e das convergências
E que a morte tenta mas não consegue amarfa-
nhar…

A vida é um enigma
É um fogo que alastra
Deixando atrás 
Cinza e pó
A vida 
É chama que passa
Ardendo dentro de nós.

É um momento
E glória de hoje,
Amanhã
Pode ser tarde
Na ponta de um fio da história
A vida é hoje o lume do rastilho que  arde.

Do caminho longo atrás
Dos nossos antecessores
Das coisas contadas e feitas, boas e más,
Que aprendemos? Faremos nós coisas melho-
res…

Da vida que nos anima
Tenhamos a consciência
Esse dom é uma dádiva divina,
É a nossa única e vital experiência.

R.B.

ALMA

A fortuna diáfana  
Perpétua, paralela e fadista, 
Não soçobra para lá 
Do que se te permite: 
Ouve apenas que cimeira 
Está sempre uma penha
De onde se vê
Velas de cabra em mito,
salvador da invasão
eu não! A côncava  
não passa de uma semântica 
e a Alma de um permanente.

F.A. 
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CORPO CLINICO
Dra. Susana D’Andrade: Fisiatra, Diretora 
Clinica
Dra. Sofia Proença: Fisiatra
Dra. Fátima Godinho: Reumatologista
Dra. Filomena Nobre: Psicóloga
Dra. Renata Domingos:  Neuropsicóloga
Dra. Magda Serras: Nutricionista
Dra. Lúcia Lourenço: Medicina Tradicio-
nal Chinesa
Dra. Patrícia Butzke: Medicina Tradicio-
nal Chinesa
Ana Gomes: Fisioterapeuta, Coordenado-
ra da Fisioterapia
Patrícia Alves: Fisioterapeuta   
David Ferreira: Fisioterapeuta
Sónia Lambuzana: Fisioterapeuta
                                                                      
COLABORADORES
DE OUTRAS ATIVIDADES:
SAUDE E DESPORTO
Miguel Marques: Diretor Técnico da 
Piscina / Professor
António Parente: Professor de Natação
Mónica Lampreia: Psicomotricista/Técni-
ca de Reabilitação
Patrícia Rodrigues: Professora de Natação

DONATIVOS
SEDE
Afonso Neves Leirinha . . . . . . 1,50€
Ângela Maria da Silva Vieira . . 5,00€
António Augusto da Veiga Vilela . . .
30,00€
António da Silva Guerreiro . . . 1,50€
António Jorge Abreu Tavares . 10,00€
Carlos Alberto Horta Alves . . . 1,50€
Eurico Duarte Faria . . . . . . . . 15,00€
Francisco José da Cruz Bernardo 1,50€
Henriqueta Maria Morais Pinto 1,50€
Ildefonso Maria . . . . . . . . . . . . 1,50€
Jacinta Coelho da Silva. . . . . . . 1,50€
João Alexandre Morgado Ramires 1,50€
João Francisco Semedo Dias . . 3,00€
José Luís Ferreira Rodrigues . . 5,00€
José Ramos Mendes . . . . . . . . . 1,50€
Juliana Margarida Garcia Boyol Mer-
gulhão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50€
Lia Patrícia Falcão Carvalho. . . 5,00€
Luís Filipe Tavares Barata Bastos 1,50€
Luís Manuel Neves dos Reis Prego 10,00€
Maria Alice Ramos da Graça Aleixo 1,50€
Maria do Céu de Jesus Simão Almeida 1,50€
Maria Dulce de Matos Marques Flor 1,50€
Maria Emília Ferreira Maia da Costa Alves 1,50€

Maria Fernanda Crespo Xavier Guedes Lebre 1,50€
Maria Isabel Raposo Teles Augusto 1,50€
Maria Margarida de Campos Gomes 8,50€
Rui Alves Tavares Ferreira . . . . 5,00€
Silvestre António Carrilho Pastor 5,00€
Teresa Cabral Marques . . . . . . . 1,50€
Vicente Augusto Alfacinha da Silva 5,00€
Victor Manuel Fernandes Murta 5,00€
Vladislav Advahov . . . . . . . . . . 1,50€
ALGARVE
Marcelino José Gonçalves . . . . . .5,00 €
BRAGA
Deolinda da Silva Pereira . . . . . . . . . . . . . .10,00 €
Maria Lurdes Silva Alves Dantas . . . . . . . . 5,00 €
LISBOA
António Rosa Guerreiro . . . . . . . . . . 5,00€
Eliseu Ribeiro Daniel . . . . . . . . . . . 15,00€
Fernando Monteiro Pereira. . . . . . . 10,00€
Manuel Suzano . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00€
PORTO
Carlos Manuel Xavier de Araújo . . 5,00 €
VISEU
Alda Marques Santos. . . . . . . . . . . . 5,00 €

Nota: existem outros valores que não fo-
ram facturados à data, porque não temos 
identificação/nif
Donativos de 01 janeiro a 31 de março de 
2018

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

NA SEDE
Das 9h30h às 13h e das 14h às 18h de 
segunda a sexta-feira
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 (Ca-
cém)
Clínica oftalmológica das figuras dr. José 
Ludovico (Faro) 
Centro médico e dentário dra. Filomena 
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)
Clínica Fisiátrica Viseense, Lda. (Viseu)
Reumatologia dr. Armando Malcata 
(232450281) (Viseu)
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 Benestar
n

Informação útil
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Planeamento
Familiar
na EA
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BOA SAÚDE  
COM ACTIVIDADE  
     FÍSICA

Parque de estacionamento  
inaugurado na sede
Aniversário núcleo de VISEU
Novos Órgãos Sociais da ANEA 
XXVIII Encontro Nacional da ANEA

PPPPPPPPPPPPPPaaaaaaaarrrrrrrrqquu

VIVA MELHOR

Guia completo para
melhorar o estilo 
de vida, o corpo 

e combater a dor


