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ALIMENTE BEM
OS SEUS OSSOS
Conheça os segredos da dieta saudável

Inscreva-se no XXX Encontro Nacional
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Alívio pela Hidroterapia
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Editorial

Vamos
Gomes da Silva

Presidente da Direção
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Organização Mundial de Saúde
(OMS) define saúde como “um
estado de completo bem-estar físico,
mental e social e não somente ausência de afeções e enfermidades”. Trata-se de um conceito abrangente de
um conjunto de componentes que se
interligam.
Apresenta-se a saúde como um bem
em que se perspetiva a pessoa humana numa dimensão integral, como
ser individual e social.
Assim, abrange a realidade da individualidade física e psicológico, relacionada com o corpo, e o relacionamento com os outros (pessoas e
entidades que as integram, incluindo
o Estado), a vivência em sociedade,

sendo ambas as realidades complementares .
Ora, a nossa Associação desde o início da sua formação e ao longo da
sua história, tem privilegiado a componente social, nunca a descurando,
promovendo a convivência entre os
associados e as famílias, com ações de
formação, informação e de convívio.
São experiências muito participadas
que permitem um contacto e conhecimento pessoal de vivências e de saberes, criando um sentido de fraternidade e de comparticipação, sendo
criadas oportunidades de abordagem
dos problemas com que os espondilíticos se confrontam, quer como
doentes, quer como cidadãos.
Neste alinhamento, depois de termos já iniciado uma nova época de
tratamentos para mantermos a nossa
Espondilite em forma, com regularidade de manutenção, projetamos
realizar, o 2º EA Team, em princípio, no início de 2020. Iremos dar
posteriormente mais detalhes sobre
esta iniciativa. Entretanto, será bom
ir fazendo os treinos, tendo em vista
a participação de todo o universo da
ANEA.
Como vem sendo tradição, o próximo evento ANEA é o Encontro Nacional Anual de Doentes e Familiares
de Espondilíticos.
Este ano será realizado no dia 16
de Novembro, em Ovar.

Inscrevam-se através da Secretaria,
que pode dar mais pormenores sobre o mesmo. Contamos com a disponibilização de um autocarro com
saída a 15 e regresso a 17 de Novembro. A ANEA contactou vários
hotéis e o melhor preço que apurou
para os nossos associados (familiares
e amigos) foi do INATEL de Vila da
Feira. Para as duas noites em quarto
duplo; duas pessoas com pequeno
almoço, 67,20€. Se for individual o
preço é o mesmo. Todos os quartos permitem acomodar mais uma
cama, sendo o preço um pouco mais
caro. A ANEA reservou 35 quartos.
Se for necessário mais, teremos de
falar com o INATEL.
Aproveite para poder passar uns
bons dias de confraternização.
Além da medicação, piscinas e ginásio para tratamento do corpo, é
importante também tratarmos da
componente social, a que se refere a
definição de saúde da OMS. O Encontro Nacional compreende uma
parte científica a cargo de especialistas, e outra de convívio, para rever
amigos, confraternizar, pois, o espírito de diversão faz bem à mente e à
Espondilite.
Ser positivo é uma atitude muito importante para o Espondilítico.
Vamos então ao Encontro Nacional
Anual de Ovar!
Saudações espondíliticas! n
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BRAGA

Núcleo Regional de Braga

Alegria em Boticas

Sócios, familiares e amigos da ANEA encheram o autocarro cedido
António João Silva
pela câmara municipal
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N

o passado dia 14 de Setembro,
o Núcleo Regional de Braga organizou mais um passeio anual, desta
vez a Boticas.
Os sócios, familiares e amigos da
ANEA encheram o autocarro cedido
pela câmara municipal de Braga e arrancaram direitos à primeira paragem:
o CI-PAVT (Centro de Interpretação
do Parque Arqueológico do Vale do
Terva). Mas, antes da visita, ainda tiveram oportunidade de reforçar o pequeno almoço e visitar o Museu Rural
e o Forno Comunitário da Bobadela.
No CI-PAVT, a D.Elisabete proporcionou-lhes uma visita guiada muito

animada a este local que mantém vivas as tradições da região e que inclui
uma réplica de uma mina de ouro.
Seguiram depois para o centro da vila
de Boticas para uma visita ao Centro
de Artes Nadir Afonso e à Loja Interativa de Turismo. Este artista plástico
deixou um espólio valioso que todos
puderam admirar.
De seguida dirigiram-se ao restaurante do Hotel Rio Beça onde puderam
deliciar-se com iguarias transmontanas, num almoço animado e num
local encantador.
A tarde foi diferente, com um passeio
na natureza, no Boticas Parque. Ali se

conviveu com zonas verdes, passadiços, animais e uma zona de pesca
à truta.
Por fim, no regresso a Braga, ainda
houve tempo para uma paragem com
a surpresa do dia: a ponte de Arame,
em Ribeira de Pena. Uma construção
com mais de 100 anos que une as
duas margens do rio Tâmega e que
desaparecerá em breve pelo subida
das águas da barragem que está em
construção.
Mais um dia memorável que aliou cultura, história, gastronomia e convívio.
Até para o ano.n

ENCONTRO
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A Melhor Alimentação

OSSOS FORTES E SAUDÁVEIS
A alimentação para ter ossos fortes e saudáveis é essencial para um
envelhecimento com qualidade. Comece a intervir já!
Nutricionista Angela Fiúza da Rocha

O

s alicerces para um esqueleto saudável constroem-se em idade precoce, sendo que hábitos alimentares e outros fatores de estilo de vida
desempenham igualmente um papel importante.
Perceber qual a melhor alimentação para ter ossos fortes e saudáveis
é determinante na saúde óssea a longo prazo.
Continue a ler para entender melhor o que deve adicionar à sua lista de
compras, que englobe uma alimentação para ter ossos fortes e saudáveis.
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LEITE E DERIVADOS

ERVAS AROMÁTICAS

Os leites e derivados são famosos
pelo seu teor em cálcio, apesar de
existirem mais alimentos ainda
mais ricos neste nutriente. O cálcio
é importante devido ao seu papel
na construção e manutenção dos
ossos fortes, promovendo, assim, a
função da articulação saudável, e o
leite é uma das melhores fontes de
cálcio disponíveis.

O manjericão, orégãos, coentros,
hortelã e salsa são uma boa fonte de
cálcio e potássio, um óptimo tempero a utilizar nos seus cozinhados.

VEGETAIS DE FOLHAS
VERDES
Os vegetais de folha verde, são
considerados boas fontes de ácido
fólico, vitamina K, cálcio e outros
nutrientes necessários para fortalecer os ossos. As verduras como os
brócolos, couve galega, acelga, espinafres, agrião são facilmente absorvidas pelo nosso corpo, ricos em
cálcio, vitamina C e selénio.

SEMENTES (ABÓBORA, SÉSAMO, CHIA, PAPOILA,
CÂNHAMO, LINHAÇA)
As sementes são uma boa fonte de
cálcio, magnésio e zinco. Práticas para
consumir no quotidiano, mais umas
para adicionar à lista da alimentação
para ter ossos fortes e saudáveis.
Pode utilizar uma colher de sopa por
dia, nos iogurtes ou em batidos de
fruta ou simplesmente, numa salada.

PEIXES GORDOS (SARDINHA,
SALMÃO, TRUTA, CAVALA)
Estes peixes são uma das melhores
fontes de ácidos gordos ómega-3,
essenciais para o bom funcionamento do seu organismo. Eles também são a melhor fonte de vitamina
D em alimentos, podendo prover
mais de 100% da dose diária recomendada apenas numa ingestão.
Peixes enlatados, como a sardinha e
a cavala, que conservam as suas espinhas, são uma óptima opção devido à sua riqueza em cálcio (quando
consumidas as espinhas), fósforo e
vitamina D, importante para a manutenção e saúde dos ossos.

OLEAGINOSAS (NOZES,
AMÊNDOAS, AVELÃS, CAJUS,
PINHÕES, NOZES DO BRASIL)
As oleaginosas são perfeitas para
um lanche a meio da manhã ou a
meio da tarde. Uma mão destes
frutos por dia será o suficiente para
obter uma boa quantidade de ácidos
gordos ómega 3, 6 e 9, de cálcio, ferro e magnésio.n

NOTA IMPORTANTE
Existem alimentos que
inibem a absorção do cálcio,
como a cafeína, o álcool, o
sal, os refrigerantes e os açucares. Reduza o seu consumo
para uma melhor absorção
deste nutriente e uma melhor
qualidade dos seus ossos.
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Na dor e na capacidade funcional

A Eficácia
da Hidroterapia
Joana Teixeira, Técnica de MTC e espondilítica
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A

Hidroterapia foi utilizada pela primeira vez por
Hipócrates (450-375 a.C.) e é agora comumente utilizada por fisioterapeutas em todo o mundo. Os efeitos úteis
da hidroterapia têm vindo a ser demonstrados em várias
patologias, como nas músculo-esqueléticas e nas doenças
reumáticas.
A hidroterapia é definida como um programa de terapia de
piscina e tem como objetivo a melhoria da função esquelética neuromuscular do indivíduo. Deve ser sempre conduzida
e supervisionada por profissionais qualificados, idealmente
numa piscina de hidroterapia construída especificamente para
o fim terapêutico e com a água adequadamente aquecida.
São vários os efeitos fisiológicos da hidroterapia. Entre eles, o aumento da circulação sanguínea e também a redução da pressão sobre
os ossos, articulações e músculos, na flutuação, facilitando o movimento,
podendo bloquear a nocicepção agindo sobre receptores térmicos e mecanoreceptores, influenciando assim os mecanismos segmentares do ráquis.
Estudos comprovam que a prática da hidroterapia revela melhorias significativas para os pacientes, sendo que a técnica parece apresentar um impacto positivo na
qualidade de vida, alívio da dor, assim como na capacidade funcional dos pacientes com
espondilite anquilosante (EA).
Relativamente à duração do tratamento, os estudos encontrados demonstram que esta tem um impacto
sobre os resultados. Pode notar-se que em todos os estudos a duração mínima aconselhada é a de seis meses para
os resultados serem notoriamente visíveis (Cohen, S., Ribeiro, A. 2017). No entanto, o ideal para uma pessoa com EA
é a realização semanal, ininterrupta, da hidroterapia.
Para viver uma vida mais facilitada o segredo passa por cumprir um triângulo, em que no topo está a medicação e na
sua base, a alimentação e o exercício.
No exercício, o mais adequado e que atua efetivamente sobre a rigidez provocada pela EA, e todos os mecanismos
justificados anteriormente é, de facto, a Hidroterapia.
Procure a ANEA mais perto de si, não espere mais! n
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Reabilitação Respiratória
António Carvalheira Santos, especialista em Pneumologia*

A

Reabilitação Respiratória é uma
componente fundamental no
tratamento do doente respiratório
crónico. Tem sido alvo de particular atenção pelos investigadores
nos últimos 10 anos e é atualmente apontada como uma intervenção
de primeira linha no tratamento da
Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC), bem como em outras
doenças respiratórias crónicas, propiciando diminuição dos sintomas,
melhoria na funcionalidade, capacidade de exercício e qualidade de vida
e na autonomia da gestão da doença.
Um programa de reabilitação respiratória tem como objetivos proporcionar a diminuição das incapacidades físicas e psicológicas causadas
pela doença respiratória através da
melhoria da aptidão física e men-

tal, alteração de comportamentos de
agravamento, promovendo a reintegração social e capacitando o doente
para a gestão integrada da sua doença.
Um programa de reabilitação respiratória assenta em três pilares: controlo
clínico, ensino e treino de exercício.
A reabilitação respiratória deverá ter
o suporte técnico de uma equipa interdisciplinar composta por médicos,
fisioterapeutas, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas e terapeutas ocupacionais.
As doenças respiratórias são mais
prevalentes no sexo masculino, no
entanto e devido às alterações marcadas nos hábitos tabágicos no sexo
feminino, estas diferenças tendem a
diminuir.
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Os principais benefícios da reabilitação respiratória são a redução dos
sintomas respiratórios de fadiga e
dispneia, a reversão da ansiedade e
depressão associados à doença respiratória, a melhoria da tolerância
ao exercício com aumento da resistência ao esforço, a melhoria na
habilidade para a realização das atividades da vida diária, a redução das
agudizações, a redução do número
de consultas não programadas e recurso ao Serviço de Urgência, a re-

dução do número de dias de hospitalizações, a diminuição dos custos
diretos e indiretos relacionados com
a saúde e uma melhor integração familiar e social.
Foi no sentido de ajudar as pessoas
com doenças respiratórias crónicas
a redescobrir a alegria de cantar e
aproveitar os benefícios desta atividade em segurança e com acompanhamento profissional que o AIR
Care Centre, Centro de Reabilitação

Respiratória, decidiu criar o coro
“Respirar a Música”.
Contrariamente ao que é comum
pensar que cantar poderia causar
stress e aumentar a dispneia ou falta
de ar, o cantar melhora o controlo
respiratório, bem como a capacidade respiratória e a mobilização
torácica, para além de ser fator de
integração social e melhoria da qualidade de vida. A música é alegria,
cantar é prazer. n

*fonte: AIR Care Centre, Centro de Reabilitação Respiratória
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Tempo frio
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Livre-se da dor
As articulações e os ossos sofrem mais com a chegada do inverno.

A

s queixas de dores são mais frequentes durante o
outono e o inverno, sobretudo nas articulações e
nos ossos. Tal deve-se ao facto de ocorrer uma maior
contratura dos músculos e o arrefecimento das extremidades. Se não se estimula o movimento muscular
normal, esta reação pode tornar-se permanente e causar uma dor parecida à que acontece quando fazemos
um esforço excessivo.
As articulações ressentem-se do frio através da contração das fibras e das estruturas ósseas, podendo perder-se a mobilidade e a flexibilidade. Esta contração
enfraquece a circulação sanguínea, dando origem à
diminuição da força e da massa muscular, com efeitos
na limitação articular e tornando mesmo difíceis movimentos que obriguem a maior flexibilidade.
Quem mais sofre nestes meses do ano são as pessoas
menos ativas, nomeadamente idosos, as que sofram
de doenças degenerativas como artrites e artroses e
aquelas com fraturas ou recém-operadas.
Eis o que fazer para combater ou evitar o agravamento
das dores durante o tempo frio.

•Não abandone o exercício durante o outono e o
inverno.
•Dedique alguns minutos diários a alongamentos.
Saiba que uma espreguiçadela é suficiente para aliviar os músculos depois de um esforço mais intenso.
•Dê um salto a uma piscina coberta e aquecida algumas vezes por semana. Em alternativa, opte por um
banho de imersão.
•Aplique uma toalha quente ou uma almofada de
aquecimento na zona afetada. Deixe atuar entre 20
minutos a uma hora de modo a aliviar temporariamente a dor.
•Proteja-se do frio, vestindo roupa adequada, pré-aquecendo o carro antes de conduzir e mantendo a
casa quente.
•Estudos demonstraram que indivíduos com carência de vitamina D tendem a ter mais dor durante o
inverno. Encontra este nutriente nas carnes, peixes e
frutos do mar, entre os quais salmão, sardinha e mariscos, ovo, leite, fígado, queijos e cogumelos, bem
como em suplementos. n

ANEA – Associação Nacional da Espondilite Anquilosante

OPINIÃO

NEM MAIS, NEM MENOS
Rui Borges

E

mbora diferentes, somos semelhantes. Essa é a razão porque
temos a capacidade de nos apercebermos do que os outros pensam e
sentem.
Por nós medimos se outrem é mais
ou menos inteligente, mais ou menos
sensível, mais ou menos educado,
numa apreciação com notação positiva, negativa ou zero (indiferente).
Tal ponderação funciona do mesmo
modo em relação a cada um, quando
focaliza a sua própria pessoa na apreciação dos seus actos ou omissões,
com idêntica notação.
Em suma, há em nós uma capacidade
de avaliação do ser justo, em relação

aos outros e a nós próprios, que tende
para a quantificação, de ser mais ou de
ser menos qualquer coisa.
Quando acresce um problema fisiológico que afecta pessoalmente o
estado de saúde, a componente psicológica tende a ser permeável a distorções.
Por vezes, ouvimos dizer, face a atitudes quezilentas, que fulano tem
"maus fígados", atribuindo ao fígado
doente a causa e a maneira de ser, o
que levanta um problema.
E no caso de uma espondilite?
Então, vamos atribuir-lhe o mau humor e a irritabilidade ?
Conviver com a espondilite exige a
consciência de sermos lúcidos e justos connosco próprios.
A lucidez de saber gerir a situação,
tal como faz o cavaleiro na pista de
saltos, com as rédeas bem seguras,
implica conhecimento, informação,
procedimentos, técnicas e uma atitude de firmeza e resistência.
É um desafio posto à nossa inteligên-

cia, vontade e sensibilidade.
Não confundir o cavaleiro com o cavalo.
Quando aquele não lidera, a besta
manda.
E depois, nem o próprio, familiares e
comunidade conseguem substituir o
cavaleiro.
Nós não somos a doença!
Somos pessoas que têm no corpo um
factor desregulado, e por esse motivo, não somos nem mais, nem menos
que os outros que possam ter ou não
ter o mesmo ou outros factores desregulados.
Não deixamos de ter a nossa dignidade, de sermos integralmente pessoas. Sujeitos de direitos e deveres,
de sonhos e desejos, que procuram
resolver com a família e em comunidade, nos grupos sociais e associação
de semelhantes, os seus específicos
problemas .
Somos pessoas que anseiam, sobretudo, viver a vida!
Nem mais, nem menos. n

Espondilite Anquilosante

Valor da terapia individual
A espondilite anquilosante não é curável com os métodos de terapia conhecidos hoje, mas é fácil de tratar. Com
uma terapia ideal para si, o percurso
da doença pode ser mais lento ou até
parar completamente. Basicamente,
existem dois componentes principais:
Treino específico para Espondilite Anquilosante (Morbus-Bechterew)
Ginástica direcionada e exercício suficiente são as medidas mais importantes em todas as fases da doença para
manter a mobilidade da coluna e de
outras articulações e para contrariar o
enrijecimento.
Medicamentos
Além do alívio da dor mais rápido
possível, uma terapia medicamentosa
coordenada ajuda a interromper os

processos inflamatórios e reduzir a
atividade da doença.
Só em casos muito raros, no caso da
doença de Bechterew (Espondilite
Anquilosante) avançada, recomenda-se a intervenção cirúrgica para
restabelecer as costas arredondadas e
endurecidas.
O tratamento ideal da espondilite
anquilosante
É realizado em estreita cooperação
entre médicos especialistas, terapeutas
e com o paciente. O reumatologista
responsável pelo tratamento elaborará um plano de tratamento individual
que consiste em fisioterapia e outros
componentes da terapia (terapia da
dor, fisioterapia) junto consigo, dependendo das suas queixas, da atividade da
doença e do progresso da doença. O

tratamento hospitalar numa clínica de
reumatismo permite tratamento intensivo com procedimentos de terapia
modernos.
Que posso eu fazer?
O tratamento moderno da espondilite anquilosante requer a participação
qualificada do paciente para alcançar
os melhores resultados. Isso requer
conhecimento sólido da doença e
tratamento.
Com um estilo de vida saudável e,
acima de tudo, exercícios fisioterapêuticos conscientes e um controlo
consistente da postura, na maioria
dos casos, podem ser evitadas sérias
curvaturas. A psique também desempenha um papel importante: uma atitude positiva em relação à vida contribui para o sucesso da terapia. n
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Espaço Para a Poesia
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TODAVIA, PARTE DO TODO SOMOS

CAMINHO

Sinto ser parte...
Um grão de areia, todavia parte
De um todo feito de muitas outras partes
Que me cercam por todo lado em meu redor...
As demais em que me íntegro e junto,
Talvez não entenderão o que sinto e procuro...
Ouso pelo sonho tentando perscrutar se descubro
O mistério de tudo, a maravilha do desenho do conjunto...
Ponho as mãos no chão
E levanto e empunho um torrão de terra
E interrogo-me olhando onde e como a semente
Ao mergulhar raízes desponta a vida que encerra...
Porque bule assim
Meu pensamento no querer saber
A razão de ser porque aqui estamos
Porque me inquieta perguntar a que vim...
Se sou parte do jogo deste grandioso e gigantesco puzzle
Em que me movimento e onde tudo se vai movendo,
De maravilhas a cada momento indo descobrindo,
Saibamos ao menos partilhar do gozo, do êxtase,
De saber que existindo e ao todo pertencendo
Vale a pena viver este instante, sentindo-o!
R.B

Alongo o olhar
Pelas brumas da memória...
A névoa esvoaça fria ao subir...
Lá longe, ainda consigo distinguir
No traçado do caminho já percorrido,
Quase indistinta, no início da minha história,
A imagem de me ver a brincar tão entretido...
Como se o tempo não existisse...
Alegre vivendo, sem dúvidas e medos...
Essa magia que sentia ainda agora me fascina,
Porém, os dias e noites como grãos de areia fina,
Ou como água, me escorrem em fio por entre os dedos...
E as dúvidas...
Afinal, quais dúvidas!
Se tão clara é a certeza...
Na escalada do tempo serra acima,
Na continuidade do traçado do caminho que faço
Que importa se são os dias e noites que fogem em
correnteza...
Ou como o sol, a lua, os astros que passam, se sou eu que
passo ...
R.B

NAVEGANTE
Corpo que habito
Meu instrumento
Meio transporte
O que conheço
É só por ele
Tudo sinto
Enquanto
Existo.
Minha barca
A navegar pelo mundo
Com os cinco sentidos
Os odores tão diferentes
Sons suaves e são ruídos
Sabores doce, ácido e amargo
Luz e cores de mil tons coloridos
Sinto no que toco e abraço calor e frio.
O que me rodeia
É o mundo que alcanço
Para além, mais vasto e distante
Os mundos do sonho e do pensamento,
Mas a barca do meu corpo, nesta viagem errante
Navega o mundo envolvente à luz do dia, à noite na treva,
A sentir com os dedos a passar veloz as águas do mar do tempo,
A respirar e a amar com este corpo navegante, barca que dentro me leva.

ESCREVA-NOS!
A sua opinião e o seu contributo são fundamentais para
melhor o informar e enriquecermos a ANEA. Envie, por
favor, correspondência ou
mensagens eletrónicas para:
BOLETIM ANEA
Rua de Platão N.º 147
• Zambujal 2785-698 • São
Domingos de Rana
Ou para o e-mail:
secretaria@anea.org.pt n

R.B

ANEA – Associação Nacional da Espondilite Anquilosante

Informação útil
CORPO CLÍNICO
Dra. Susana D’Andrade: Fisiatra, Diretora Clínica
Dra. Sofia Proença: Fisiatra
Dr. José Canas da Silva: Reumatologista
Dra. Filomena Nobre: Psicóloga
Dra. Renata Domingos: Neuropsicóloga
Dra. Magda Serras: Nutricionista
Dra. Lúcia Lourenço: Medicina Tradicional Chinesa
Dra. Patrícia Butzke: Medicina Tradicional Chinesa
Ana Gomes: Fisioterapeuta, Coordenadora da Fisioterapia
Patrícia Alves: Fisioterapeuta
David Ferreira: Fisioterapeuta
Sónia Lambuzana: Fisioterapeuta

01 de Julho a 31 de Setembro de 2019.

COMO PAGAR AS QUOTAS
Através de transferência bancária:
Banco “Novo Banco”
IBAN:
PT50000700170010840000419
bic/swift: bescptpl

PROTOCOLOS
Ao dispor dos sócios da ANEA:
CLÍNICAS

SAÚDE E DESPORTO

Montepio
PT50.0036.0217.99100045558.71
bic/swift: MPIOPTPL

Miguel Marques: Diretor Técnico da
Piscina / Professor
António Parente: Professor de Natação
Mónica Lampreia: Psicomotricista/
Técnica de Reabilitação
Patrícia Rodrigues: Professora de Natação
Tatiana Ricardo: Fisioterapeuta/
Professora de Pilates.

É necessário indicar (sempre) o nº de
associado no descritivo da operação
Nas transferências efetuadas através
do sistema multibanco, torna-se necessário indicar o número de sócio a
que diz respeito a transferência, para
posterior identificação e respetiva
faturação.

Ferma, Clínica Médica e Dentária (Cacém)
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)

DONATIVOS

POR CHEQUE OU VALE POSTAL

FARMÁCIAS

3º TRIMESTRE DE 2019

À ordem da ANEA para a seguinte
morada: Rua de Platão, 147 – Zambujal, 2785-698 São Domingos de Rana

Farmácia de Rana
Farmácia de Carcavelos

COLABORADORES
DE OUTRAS ATIVIDADES

SEDE

António José Oliveira Carvalho . € 20,00
José Luís Ferreira Rodrigues  . . . . . . € 5,00
Maria Susana Carreira Rodrigues € 117,00
BRAGA

José Abreu do Pilar . . . . . . . . . . . € 15,00
VISEU

António Augusto Tavares Simões . . € 10,00
APOIOS E PATROCÍNIOS

Abbvie, Lda. . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 4 000,00
Pfizer Biofarmaceutica, Lda € 1 500,00
Nota: podem existir outros valores que
não foram faturados à data, porque não
temos identificação/nif. Donativos de

NA SEDE
HORÁRIOS DA SECRETARIA

De 3 a 10 de cada mês:
2ªF a 6ªF das 9:30 às 20:00
1º sábado de cada mês das 9:30 às
12:30
A partir de dia 11 de cada mês
2ªF a 5ªF das 9:30 às 18:00
6ªF das 9:30 às 18:30
Pretende alterar os seus dados de
associado? Tem questões relativas
ao valor a pagar?
Por favor contacte-nos pelo telefone
214 549 200 ou anea@anea.org.pt
secretaria 914 953 057 ou
secretaria@anea.org.pt

APOIO DOMICILIÁRIO
Better Life (Oeiras)
Projeto Euconsigo

ESTÂNCIAS TERMAIS
Termas Sulfurosas de Alcafache
Termas das Caldas de Sangemil
Termas das Caldas da Saúde
Termas da Felgueira
Termas de Monção
Termas de Monte Real
Termas de Chaves
Termas de S.Pedro do Sul
Termas de São Vicente
Termas de Vizela
Termas e Hotel Benestarn
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ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA ESPONDILITE
ANQUILOSANTE
Somos uma Associação de saúde que visa
promover a qualidade na prestação de
cuidados a doentes com espondilite, gerir
experiências e informação e disponibilizar
apoios para os doentes.
Contacte-nos.
Associação Nacional da Espondilite Anquilosante
Rua de Platão, 147 • Zambujal • 2785-698 São Domingos de Rana
Telefone: (351) 21 454 92 00 • Telemóvel 914 953 057
E-mail: secretaria@anea.org.pt

ALGARVE

RUA CASTILHO Nº 36
8000-247 FARO
TLM: 968 604 900
E-MAIL: SGESTOSA@SAPO.PT
NRALGARVE@ANEA.ORG.PT
NRALGARVE.ANEA@GMAIL.COM

BRAGA

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

COIMBRA

SEDE PROVISÓRIA:
RUA DO CARABOIO Nº 36 R/CH •
3040-227 COIMBRA
TELEFONE: 239 442 145
TELEMÓVEL: 96 295 12 14
E-MAIL: NRCOIMBRA@ANEA.ORG.PT

COVA DA BEIRA

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

LEIRIA

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

SEDE

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

OVAR

SEDE PROVISÓRIA:
SERVIÇO DE FISIATRIA DO HOSPITAL
DR. FRANCISCO ZAGALO • AV. DR.
NUNES DA SILVA • 3880-113 OVAR
TELEFONE: 256 579 200
E-MAIL: NROVAR.ANEA@GMAIL.COM

PONTE DE LIMA

SEDE PROVISÓRIA:
SERVIÇO DE MEDICNA FÍSICA E DE
REABILITAÇÃODO HOSPITAL CONDE
DE BERTIANDOS • RUA CONDE DE BERTIANDOS • 4990-078 PONTE DE LIMA
TELEFONE: 258 909 500
E-MAIL: MFCFLAGE@HOTMAIL.COM

PORTO

SEDE PROVISÓRIA:
RUA SÁ DA BANDEIRA,746, 5ºDTº
4000-432 PORTO
TELEFONE: 223 323 544
E-MAIL: NRPORTO.ANEA@GMAIL.COM

VILA REAL

SERRA DO PARQUE NATURAL DO ALVÃO
ANTIGA ESCOLA DE CRAVELAS
BORBELA
5000-062 VILA REAL
TLM: 932 401212 SR. RICARDO DIAS
E-MAIL: NRVILAREAL@ANEA.ORG.PT

VISEU

ESTABELECIMENTO DR. VICTOR FONTES
RUA MADRE RITA DE JESUS S/N
JUGUEIROS
3510-029 VISEU
TLM: 938 385 860 SR. PEDRO CASTRO LOPES
E-MAIL: NRVISEU.ANEA@GMAIL.COM

http://www.anea.org.pt

