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XXIX Encontro de Espondilíticos e seus Familiares

Editorial

O CUIDADOR
INFORMAL
M

2

uito se tem falado do “Cuidador Informal”, mas será que
todos sabemos o que fazem e a sua
importância na nossa sociedade?
O “Cuidador Informal” é toda a pessoa que assume como função assistir
outrem que, por razões tipologicamente diferenciadas, foi atingida por
uma incapacidade, de grau variável,
que não lhe permite cumprir, sem
ajuda de outro (s), todos os actos necessários à sua existência, enquanto
ser humano .
Decodificando, o “Cuidador Informal” dedica parte da sua vida, a cuidar de alguém que precisa de cuidados
específicos para desempenhar as suas
necessidades diárias vitais, porque
não as consegue efectuar, sozinho.
Sabemos, por exemplo, que muitos
doentes Espondiliticos, nossos companheiros, têm um ou necessidade de
um “Cuidador Informal”.
Quem são estes “ Cuidadores Informais”?

Gomes da Silva
Presidente da Direcção

Normalmente são familiares e, via
de regra, mulheres que muitas vezes
abdicam da sua profissão e de vida
própria, para poderem cuidar da pessoa carenciada ou imobilizada.
Urge e impõe-se que o Estado olhe
para este enorme grupo de “Cuidadores Informais” (cerca de quatro
mil no país),pela importância social
e solidária que têm no equilíbrio da
nossa sociedade.
Muitos são os exemplos, para
além dos Espondiliticos, e constatarmos a importância que estas
pessoas têm, destaco este exemplo: quando um hospitalizado
é mandado para casa, dependendo, ainda, de cuidados de outrem,
o “Cuidador Informal” tem aqui
um papel insubstituível, assumindo a responsabilidade de cuidar do
doente em todas as suas vertentes;
neste caso, até permite que se liberte uma vaga no hospital para
outro doente, garantindo-se graças

ao “Cuidador Informal” , os cuidados continuados e o bem estar do
doente.
Mas atenção! Nem todos têm vocação para “ Cuidadores Informais”,
porquê? Porque é necessário ter vocação e ser capaz de sentir a pessoa
de quem se está a cuidar, perceber
que cuidar de outrem obriga a uma
entrega, dedicação responsabilidade e, também, partilha do tempo
e espaço, por vezes, durante muitos
anos.
Por isso, dada a importante função
social do “Cuidador Informal” ,
que desonera e liberta o Estado
das suas obrigações constitucionais, impõe-se que se proteja e se
lhe atribua um estatuto e uma remuneração em conformidade com
a função de “Cuidador Informal”.
Saudações Espondiliticas com votos para um ano de 2019 com melhor saúde e tranquilidade! n
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Unidos em Sintra
N

o passado dia 17 de novembro
realizou-se o XXIX encontro
Nacional de Doentes Espondilíticos
e Familiares, na quinta da Casa da
Azenha - Quinta da Ribeira Vale de
Lobos, em Sintra.
O dia de trabalho iniciou-se com
uma palavra de boas vindas do dr.
Rui Borges, presidente da Assembleia Geral, agradecendo a presença
de todos e realçando a importância
destes momentos de aprendizagem
e de partilha.
De seguida, a manhã científica iniciou-se com a Dra. Helena Brito,
dermatologista, que nos falou das
diversas patologias da pele, associadas à Espondilite Anquilosante (EA)
e dos seus possíveis tratamentos.
Seguiu-se o dr. José Canas da Sil-

va, reumatologista, com o tema “A
doença que você tem”. O palestrante
saudou os presentes e os amigos de
Córdoba (ACEADE). Abordou as
Espondiliartrites (sinais e sintomas, a
genética e as suas caraterísticas). Salientou a importância das características da doença, a média de atraso no
seu diagnóstico, a importância dos
médicos de família e dos novos métodos de exames e parâmetros para
um mais rápido diagnóstico. Realçou
ainda a importância dos medicamentos usados no tratamento da EA.
A Dra. Susana d’Andrade, fisiatra,
prosseguiu, realçando o exercício
físico na espondilite e os seus benefícios para a saúde como forte aliado
da medicação. Por fim, a Dra. Filomena Nobre, psicóloga da ANEA,

Gomes da Silva parte o bolo

salientou o papel preponderante da
família e das associações de doentes
no apoio aos doentes com EA. Pelo
meio, os associados e familiares puderam recuperar energias com um
generoso coffee break.
Após a manhã científica, seguiu-se
um almoço de confraternização ao
som da música animada, que acompanhou os presentes durante o resto
da tarde. Por fim, os associados partilharam emoções e esclareceram dúvidas enquanto saboreavam as castanhas de S. Martinho e provavam o
tradicional caldo verde.
O dia encerrou com umas palavras
de entusiasmo do Presidente Gomes
da Silva e com o corte do bolo de
aniversário.
Até para o ano! n
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PESSOAS

Breve
agradecimento
Realizou-se na sede da
A.N.E.A. no dia 24 de
Novembro de 2018, pelas 15h00, a Assembleia
Geral, nos termos da lei
e dos estatutos. Esta
teve como ponto único a
Apreciação e Votação do
Programa e Orçamento
para o ano 2019, submetida a votação com o respectivo parecer positivo
do Conselho Fiscal. Concluída a apresentação e
respetiva discussão, o
Presidente da Mesa da
Assembleia Geral, Dr. Rui
Martins Borges, pôs à
votação, sendo aprovado
por unanimidade.
5
Foto: Ikona Photography
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Por Everyday Health

O sucesso de Charis Hill,
que aceitou a sua EA
A

vida glamorosa de Hill inclui
lidar com rigidez matinal, desafiar estereótipos do que significa
aparentar ser deficiente e blogar sobre viver com dor crónica.
Desde pequenina as pessoas diziam
a Charis Hill que ela devia ser manequim. “Nunca levei isso a sério” diz.
Mas depois da faculdade começou
a explorar a carreira de modelo. Foi
então que descobriu que a dor cons-

tante, que foi diagnosticada como
Espondilite Anquilosante.
“Já tinha tido dores antes. o meu
joelho ‘explodia’, chorava até adormecer. Como era atleta, pensava que
tinha lesões do esforço. Internalizava a dor. Depois dos 13 anos tive
mais sintomas. Até que na faculdade fiz uma ressonância magnética.
“Fui oficialmente diagnosticada em
2013” diz. Embora tenha havido al-

gum alívio por compreender o que
tinha, rapidamente soube estar a
lutar com uma doença imunológica crónica.”Levei uns anos até que
pudesse encontrar novas paixões.
Agora estou feliz por saber onde estou. Sou modelo e feliz”. Ao mesmo tempo passou a ser uma defensora dos direitos dos doentes, que
desperta sensibilização para quem
sofre de EA. n
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Alegria no passeio
dos sócios bracarenses

Um dia recheado de emoções preencheu o programa de mais um passeio
anual do núcleo de Braga

Passagem pelo museu Amadeo Souza-Cardoso, em Amarante
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N

o passado dia seis de Outubro,
o Núcleo Regional da ANEA
organizou o passeio anual para os
associados e familiares. A viagem
iniciou-se em Braga, com destino ao
Museu Municipal Amadeo de Souza-Cardoso, em Amarante. Chegados ao museu a guia iniciou a visita
a este local emblemático, criado em
homenagem ao reputado artista.

Todo o grupo de viagem

De seguida, o local de destino foi
a Igreja e o Convento de São Gonçalo, na Praça da República, onde se
efetuou uma visita livre a esta igreja,
que ainda é propriedade do Estado.
Depois de uma manhã cultural,
o grupo dirigiu-se para o restaurante Zé Da Calçada, a pé, onde foi
servida uma refeição saborosa, que
permitiu reconfortar o estômago

Visita ao Convento de São Gonçalo

e partilhar bons momentos.
A tarde foi livre para conhecer melhor a cidade amarantina e ainda
houve tempo para uma paragem
em Penafiel.
Depois deste último momento, os
associados e respetivas famílias regressaram a casa cheios de energia
e de boas emoções.
Até para o ano! n
Jorge Matos

Almoço-convívio que deu bons momentos

7

Tratamentos termais comparticipados
O limite máximo será de 95 euros por utente
Via Agência Lusa

“O valor da comparticipação pago
pelo Estado ascende a 35% do
preço do conjunto de tratamentos, tendo como limite 95 euros
por utente”, explica o gabinete de
imprensa do Ministério da Saúde (MS), em comunicado enviado
para a agência Lusa.
Serão abrangidos por este apoio
os tratamentos termais prescritos
nos cuidados de saúde primários
do Serviço Nacional de Saúde,
segundo a portaria conjunta dos
ministérios da secretária de Estado
da Saúde e secretaria de Estado do
Turismo.
“As comparticipações abrangem
várias doenças, entre as quais artrite reumatoide, rinite, asma, diabe-

tes, anemia ou insuficiência venosa”, indica o MS.
Com esta medida é retomado o financiamento dos tratamentos realizados nas termas, que tinha sido
suspenso em 2011.
“O regime de comparticipação, que
assume a forma de projeto-piloto,
será avaliado ao fim de um ano, de
forma a medir, de forma cuidada,
os benefícios alcançados por estes
tratamentos”, refere ainda a nota
do gabinete de imprensa do Ministério da Saúde, acrescentando
que “posteriormente será definida
a política a seguir em matéria de
prescrição e comparticipação nesta
área”.
O projeto-piloto concretiza as

conclusões dos trabalhos da Comissão Interministerial criada em
fevereiro de 2018, estando agendado para o primeiro trimestre de
2020 a apresentação dos resultados
deste projeto.n

CAPA
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Acordar
feliz
e sem
dor

CAPA

AQUECIMENTO MATINAL
Ponha o alarme para mais cedo do
que o necessário e comece a manhã
com alongamentos.
Um pouco de calor pode ajudar a
aliviar a rigidez matinal e aliviar a
dor da espondilite anquilosante. Um
estudo publicado na revista científica “Reumatologia Internacional”,
em 2013, descobriu que a terapia do
calor na forma de banhos termais,
ou mesmo de lamas quentes, combinados com exercícios numa piscina
térmica melhoram significativamente os sintomas e dor em pessoas com
EA. A ANEA dispõe de uma piscina
especializada, na sua sede.
Tente dormir com uma almofada
aquecida ao lado da cama e, de ma-

As manhãs trazem-nos
rigidez e dor. Siga estas
etapas para “acalmar”
a EA e diminuir a rigidez durante todo o dia

nhã, ligue-a e mantenha-a sob as
costas quando acordar. Use-a para
relaxar cerca de 20 minutos. “Certifique-se de que a temperatura da
almofada de aquecimento não esteja muito quente”, diz o médico
Gibbon, para que se evitem queimaduras - especialmente se se deitar
diretamente sobre a almofada.
Também deve tomar um banho
quente para ajudar a relaxar as articulações rígidas e músculos. Depois,
tente uma suave rotina de alongamentos. A combinação de calor do
chuveiro e dos alongamentos podem ajudar a fazer os sintomas da
manhã dissipar-se mais rapidamente, diz o terapeuta Bunyard.n

S
8

e tem espondilite anquilosante
(EA), pode demorar mais do que
um café para iniciar a sua manhã. Se
a EA pode causar estragos ao sono
e acentuar sintomas – especialmente rigidez e dor nas costas – estas
tendem a ter um pico da parte da
manhã.
Por que são os sintomas são piores quando acorda? Pessoas com
doenças inflamatórias tendem a
sentir mais dor e rigidez com a
inactividade, explica-nos Matthew
Bunyard, médico e reumatologista
da Cleveland Clinic: “A inflamação
aumenta nas articulações durante a
inactividade e provoca inchaço, rigidez e dor”, explica. E prossegue: “A
sensação de dor e rigidez será pior
quando se acorda, pela manhã”.
A dor e os sintomas da EA podem
interferir no sono. Deformidades
articulares na coluna ou ancas podem tornar difícil encontrar uma
posição confortável, acrescenta
Maribeth Gibbon, fisioterapeuta
do Centro de Reabilitação e Terapia Desportiva do Cleveland Clinic.
“Pode ter-se rigidez e dor durante
as caminhadas matinais. Mas ao
dar alguns passos mais, acredite-se,
pode ter-se um dia com menos dores e movermo-nos com mais facilidade”, afirma o especialista.

9
Adaptado de EveryDay.com

ORIENTE A SUA ESPONDILITE ANQUILOSANTE
DURANTE TODO O DIA

O QUE FAZER NA NOITE ANTERIOR
Deve escolher a roupa todas as
noites, antes de se ir deitar. Se algo
precisa ser passado a ferro, faça-o
de antes de ir para a cama. Assim
ganha mais tempo pela manhã.
Para ter uma boa noite de sono
Gibbon sugere investir num colchão de qualidade e almofadas

confortáveis. A Universidade de
Michigan recomenda aos pacientes com EA um colchão mais firme, que suporte as costas sem se
deformar, bem como uma almofada que contorne o pescoço e
nuca, para ajudar a apoiar o peso
da cabeça.n

A principal medida para minorar os sintomas da EA é seguir a medicação
prescrita. “Medicamentos, incluindo AINES e anti-TNFalfa, podem ser capazes de reduzir a inflamação até ao ponto onde a dor e rigidez com inatividade é reduzida o suficiente para não interferir com o sono”, acrescenta
Bunyard. Lembre-se de consultar o seu médico antes de tomar qualquer
novo medicamento.
A ANEA, tal como as suas congéneres, também aconselha que o exercício
regular pode ajudar a controlar a dor da EA, além de promover uma melhor
postura, atitude e flexibilidades crescente.
Trabalhando com o seu reumatologista e fisioterapeuta, pode encontrar a
combinação certa de medicamentos, alongamentos, exercícios e outras terapias para ajudar a aliviar os sintomas espondilite anquilosante, de manhã
e à noite.n

CLÍNICA
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Entesites: as dores
que não nos largam
Investigação dá um passo em frente e liga genética
a factores mecânicos e externos
Michael Weisman, MD

A
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s pessoas com Espondiloartrite (EpA) sabem bem que os
ossos e articulações doem ao redor
do corpo. São as chamadas “entesites” - que muitas vezes surgem em
locais sujeitos a pressão pelas actividades diárias como estar sentado,
caminhar, ou ficar em pé.
Ao longo dos anos os investigadores tentam perceber o que causa estes problemas. Com avanços
recentes na imagiologia (as IRM e
o ultrassom), estudos em modelos
animais de EpA, bem como na genética, sugerem que estamos mais
próximos de identificar a sua origem.
Embora não saibamos precisamente a causa das entesites ou como
tratá-las, sabemos que os medicamentos biossimilares ajudam.
É nas intersecções de tendões e ligamentos com o osso que aparecem as entesites; é aqui que tecidos
duros e moles se encontram - sujeitando maior dor aquando do impacto biomecânico repetitivo.
Em modelos animais as áreas,
quando stressadas, criam uma cascata inflamatória de produção de
citocinas, com infiltração de células inflamatórias nas estruturas vizinhas. Dados adicionais mostram
que o tecido ósseo adjacente reage
como se estivesse a reparar uma
lesão, assim, produz um “novo”
osso como se tivesse ocorrido uma
fractura.
Compreender os caminhos que
estão envolvidos nessas relações
(inflamação, lesão, reparação, etc) é

o tema dos atuais esforços de pesquisa tanto em humanos como em
modelos animais. Ao que sugerem
os estudos, não apenas as forças
mecânicas mas também a predisposição genética desempenham um
papel fundamental. Com o uso de
técnicas avançadas de imagiologia
em pacientes com EpA, estamos
a aprender, por exemplo, que estes
mesmos factores também podem
também desempenhar um papel
no dano espinal que ocorre na EA.
Certas áreas da coluna que estão
sujeitas a mais tensão do que outras podem levar às alterações ósseas avançadas na coluna vertebral.
O conceito de “entesite” está a ser
associado a factores desencadeantes externos ou ambientais, como
certas bactérias no intestino que,
em alguns pacientes geneticamente predispostos, podem produzir
estas características indesejadas da
doença. Uma vez que a “entesite”
pode ocorrer em pacientes com

doença inflamatória intestinal crónica, compreende-se mais sobre
porque isto pode ocorrer em quem
tem EpA.
Tem havido tentativas para tratar
a entesite com agentes que bloqueiam as citocinas que desempenham um papel na doença, como as
TNF, Il-22, IL-17, e IL-23. O trabalho preliminar nesta área é promissor, mas precisa ser aprofundado.
Um papel mais completo sobre o
stress biomecânico e a predisposição genética aguarda dados adicionais de novas técnicas de imagiologia aplicadas com segurança, bem
como avanços no sequenciamento
e descoberta de genes. n

Por que dói
respirar?
O aparelho mecânico
para respirar utiliza os
músculos intercostais
Dr. Shashank Akerkar, Univ. Bombaim, Índia

O

diafragma é um músculo localizado na base da cavidade da
parede torácica. As nervuras movem-se ao nível da articulação formada por estes, com as vértebras.
Os músculos intercostais estão associados a nervuras e são responsáveis pelos movimentos das nervuras durante a respiração.
Durante a inspiração, o diafragma
move-se para baixo e expande a cavidade torácica. Ao mesmo tempo,
a nervura desloca-se para cima e
para fora para expandir a cavidade
torácica. O movimento das nervuras é provocado pela contração dos
músculos intercostais.
Na espondilite anquilosante há inflamação da articulação costovertebral. Mais tarde, com a progressão
da EA, a articulação pode também
fundir-se. Esta inflamação/fusão,
então, restringe o movimento na
articulação e, consequentemente,
a expansão torácica. Fisicamente,
esta manifesta-se como a expansão
restrita do tórax.
A espondilite anquilosante também
leva a uma inflamação na inserção
dos músculos intercostais para às
costelas (entesite, ver pág. 10). Isto
leva a dor na região da caixa torácica e também mais dificuldade em
fazer uma respiração profunda. n

DISFUNÇÃO DA ATM
Espirros envolvem uma contração rápida e de alta intensidade dos
músculos intercostais. É muito doloroso devido à entesite. O controlo rigoroso da EA com medicamentos, dieta e exercícios de
respiração profunda são úteis na redução dessa dor no peito.
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OPINIÃO

Peça um atestado multiuso ao seu médico
Ao atestar o seu grau de incapacidade junto do SNS os direitos aumentam
e até o IRS baixa

O

12

“Atestado médico de incapacidade multiuso”, tal como o
nome indica, é um atestado médico
que atesta o grau de incapacidade de
um indivíduo. Agora não é necessário requerer um atestado para cada
benefício que se pretende obter.
Basta que, no seu centro de saúde,
faça um requerimento ao Delegado
de Saúde para uma Junta Médica de
avaliação de incapacidade.
A resposta chega até 60 dias úteis.
Recolha todos os papéis possíveis.
Lembre-se que desde os comprovativos de doença crónica até aos
tratamentos dentários ou uma lesão
antiga a que foi operado (como um
braço fracturado), tudo conta para a
soma de 60 por cento de incapacidade: o objectivo para obter da Junta
Médica o papel que o exime de certos pagamentos ao Estado e lhe dará
benefícios.
Há no entanto situações, como por
exemplo no que refere à obtenção
de benefícios fiscais na aquisição de
cadeiras de rodas, triciclos e veículos
automóveis por parte de deficientes
motores (regulados pelo Decreto-Lei 103-A/90, de 22 de Março), em
que está previsto que a declaração de
incapacidade tem que referir expressamente que se destina a este fim.
Caso pertença às Forças Armadas,
Polícia de Segurança Pública ou
Guarda Nacional Republicana deve
dirigir-se aos respetivos serviços médicos.
A emissão do primeiro atestado de
incapacidade multiuso tem o valor
de 12,5 euros, a pagar pelo requerente. A renovação deste atestado é
gratuita nas situações de incapacidade permanente, não reversível; e tem
um custo de 5 euros nas situações
de incapacidade não permanente ou
irreversível.n

Rui Borges

OS BENEFÍCIOS A OBTER
•
Benefícios na aquisição de viatura própria
•
Isenção do imposto único de circulação
•
Cartão de estacionamento para pessoas com deficiência com mobilidade condicionada benefícios na aquisição ou construção de habitação;
•
Ajudas técnicas;
•
Isenção do pagamento de taxas moderadoras;
•
Prioridade no atendimento nos serviços públicos;
•
Quota de emprego na Administração Pública;
•
Contingente especial para o ensino superior;
•
Incentivos do IEFP à contratação de pessoas com deficiência no setor privado;
•
Benefícios fiscais em sede de IRS;
•
Disposições do Código do Trabalho para os trabalhadores com deficiência.
13

Bom Ano!
S

ão os desejos expressos que formulamos ao iniciar o novo ano
de 2019, tanto aos familiares, amigos, associados da ANEA e a todo
o mundo - como a nós próprios,
no anseio de conseguirmos melhorar o “status quo”.
E boas razões há para isso.
O dia de amanhã e os dias seguintes apresentam-se imaculados de
coisas más e tristes, completamente livres. Disponíveis para receber,
sem reservas e ínvias intenções, o
começar de qualquer coisa, ação,
projeto que mais desejamos por
bem realizar ou conseguir.

Como para o pintor os ‘dias de
amanhã’ do novo ano são como a
tela branca, pronta, no cavalete do
calendário, à espera do génio do artista. Para que, a contento do mesmo, consiga a desejada obra prima.
A tela não tem culpa se o artista,
por preguiça, falta de inspiração
ou de empenho e criatividade, faça
uma borrada, em vez de um quadro
que revele beleza, que o encha de
prazer e dê prazer a quem a observa
atento.
Viver cada dia é um permanente
desafio.
É importante esta distinção, entre

o dia já passado e o dia que aí vem:
virginal, puro, capaz de ser o sonho
que sonhámos, o desejo mais sentido.
O segredo de o dia de amanhã ser
um dia bom, e dos demais dias fazerem um bom ano, está guardado no
nosso coração, no amor pela vida,
no meio das nossas circunstâncias,
por mais adversas que sejam.
O artista está lá, dentro de nós!
A tela, o dia de amanhã, em frente,
branca e exposta, como que a dizer:
-Faz de mim o que quiseres!
Um bom dia!
Bom Ano! n
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Informação útil

A HUMANIDADE

CORPO CLINICO
Dra. Susana D’Andrade: Fisiatra, Diretora Clinica
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

Olhem!
A mão aberta!
A humanidade é assim!
Cada dedo, cada continente!
Se magoam um, a gente sente!
A gente somos o sangue dessa mão!
Um todo que pela terra corre e se reparte!
Temos a mesma cor, o mesmo sentir e emoção!
O mal que a ti fazem, sinto-o como se fizessem a mim!
Estejas tu a norte, a sul, a este ou oeste, em qualquer parte!
A humanidade é assim, una e sentida, como os dedos da mão!
R.B

O CAMINHO
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Na bruma da história mal diviso
A lonjura do rasto do caminho
Que de lá vem e que agora piso
E como antes foi, não vou sozinho.
Curvas e contra curvas progredindo,
Que traçado de lutas, sofrimento,
Ora vencendo, ora sucumbindo,
Num avanço penoso, a passo lento.
Que sonhos foram sonhados, que desvario,
Que loucuras, tragédias e alegrias a par,
E todavia, o caminho seguiu, sem desvio,
Como um traçado de um rio buscando o mar.
A multidão humana avançou, seguiu,
Sobreviveu, pela esperança e por amor,
Até chegar aonde estou, não desistiu,
Sei de onde venho, não sei para onde vou.

SAUDE E DESPORTO

Nota: podem existir outros valores
que não foram facturados à data,
porque não temos identificação/nif.
Donativos de 01 de outubro a 31 de
dezembro 2018.

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)
Farmácia de Rana
Farmácia de Carcavelos

SEDE

De pé,
Aqui estou.
Neste chão que piso.
Pronto para o combate.
Tenho tudo o que é preciso.
As forças do meu corpo.
A esperança de ganhar.
A vontade de vencer.
O código de honra.
A arma do amor.
Quem é o inimigo?
R.B

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

PROTOCOLOS

Ao dispor dos sócios da ANEA:

4º TRIMESTRE DE 2018

ESCREVA-NOS!

LISBOA

Manuel Artur Barreira Mendes . . . . .
€ 30,00

DONATIVOS

PRONTO

BRAGA

Beatriz Costa Maia  . . . . . . . . . . . € 3,00
Manuel Pereira Lopes . . . . . . . . € 20,00

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

COLABORADORES
DE OUTRAS ATIVIDADES
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.

R.B

ALGARVE

Maria Susana Rodrigues Ferreira
Guerreiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 3,00

Artur Roque Ferreira  . . . . . . . . . € 16,00
Benjamim Martins Antunes . . . . € 15,00
Catarina da Conceição Mestre Matado € 1,50
Eva Custódia Vieira Pardal . . . . . .€ 1,50
Fernando Rodolfo de Vidigal Medeiros
Ferreira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1,50
João Miguel Mourão Vaz Gomes € 1,50
Lyudmyla Korinets . . . . . . . . . . . . € 1,50
Maria Madalena da Silva Neves Ribeiro € 1,50
Benedita Maria de Almeida Sentieiro
Carinhas Teixe . . . . . . . . . . . . . . . € 1,50
Maria de Fátima Loureiro de Sousa € 1,50
Maria de Fátima Loureiro de Sousa € 3,00
Natália Maria Velez Belem Domingues  .
€ 1,50
Tânia Margarida dos Santos Alves do
Vale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1,50

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
necessário 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
HORARIOS DE 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

CLÍNICAS

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 qualidade em prestação
de cuidados a doentes com espondilite.
Gerir experiências e informação
no interesse de todos.
Disponibilizar apoios para doentes,família.
Contacte-nos
Associação Nacional 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. TELMO
E-MAIL: NRVISEU.ANEA@GMAIL.COM

http://www.anea.org.pt

