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O SOFRIMENTO
DOS PACIENTES
Testemunhos impressionantes de quem tem de explicar, todos os dias,
o que é viver com uma condição incapacitante, perante uma sociedade
nem sempre pronta a aceitar a dor dos outros
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Obrigado!
Não custa nada
agradecer a quem nos
ajuda. A gratidão é
algo que não pode ser
esquecida.

‘‘
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s doentes espondilíticos são
a nossa razão de ser; eles são
a nossa preocupação alvo, e é para
eles que, finda época de 2016/2017,
estamos, já, a preparar as atividades
de 2017/2018, para que tudo corra
pelo melhor, cuidando, também,
duma maior e melhor eficiência
dos equipamentos.
Aqui, na ANEA, reconhecemos quem
nos ajuda a cumprir os objetivos; são
muitos, e que, sabemos, não estão a
aguardar o nosso obrigado.
Contudo, finda a época 2016/2017, nós
não deixamos de estar reconhecidos pela
ajuda e voluntariedade dadas por muita
gente e, por isso... Obrigado!
Não custa nada agradecer a quem nos ajuda.
A gratidão é algo que não pode ser esquecida.
Obrigado a todas as instituições, com destaque
para a Câmara Municipal de Cascais; INR Instituto Nacional de Reabilitação e Junta de
Freguesia de São Domingos de Rana.
Obrigado aos médicos e técnicos das
especialidades medicas, principalmente:
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A Amamentação e as suas consequências no
sistema imunológico, perante a E.A..................... 6/8
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Coisas que preciso que saiba sobre a Espondilite
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fisiatras;
oftalmologistas;
reumatologistas!
Obrigado a todos os funcionários
da ANEA!
Obrigado
a
todos
aqueles
que usufruem e colaboram,
desinteressadamente, neste projeto,
que incorpora muita dedicação,
voluntarismo e espírito de missão, ao
longo, já, de muitos anos!
Graças a toda esta colaboração,
temos uma instituição escorada nos
princípios e valores da solidariedade
social, dotada de profissionais
dedicados e experientes, dispondo de
equipamento e instalações adequadas, ao
serviço dos associados e da comunidade,
pelo que agradecemos a todos quantos
contribuiram e contribuem para o seu
engrandecimento.
Esta Direção conta com todos , sem
exceção, para continuarmos a afirmar
este projeto, em defesa dos interesses
dos doentes espondilíticos. n
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Associativismo

Aquecimento prévio na escola sede do Agrupamento de Escolas Gonçalo Nunes

CAMINHADA SOLIDÁRIA
No dia 28 de maio realizou-se a primeira Caminhada Solidária organizada
pela ANEA e pela Associação de Pais da EB de V. F. S. Pedro, que contou com a
participação de cerca de 150 pessoas.

3

O

convívio entre os sócios e
amigos da ANEA é sempre
um dos momentos altos. O encontro
entre todos promove não apenas
a atenção para a enfermidade mas,
acima de tudo, uma sã e fraterna
convivência.
Foi isto que voltou a acontecer
a 28 de maio, quando se realizou
a primeira Caminhada Solidária
organizada pelo Núcleo Regional de
Braga da ANEA (Associação Nacional
da Espondilite Anquilosante) e pela
Associação de Pais da EB de V. F. S.
Pedro, que contou com a participação
de mais de centena e meia de pessoas.
Antes de iniciar a caminhada,
os participantes realizaram um
aquecimento prévio na escola
sede do Agrupamento de Escolas
Gonçalo Nunes, orientado pelo
Professor Ricardo, do Barcelos
Saudável. Posto isto, deu-se
início à caminhada, que passou
pelas novas instalações do IPCA

(em Barcelos), nomeadamente
pelo passadiço que dá acesso às
instalações. A atividade decorreu
de forma ordeira e permitiu
conhecer diversas ruas das
freguesias de V.F.S. Pedro e de
V.F.S. Martinho, sendo também
um momento de partilha e de
união entre os presentes.
Quando chegaram à EB1 de
V.F.S. Pedro, os participantes
puderam relaxar ao som de uma

música calma, enquanto faziam
exercícios de alongamento com o
apoio do professor Ricardo.
Por fim, duas dezenas de pais e
familiares almoçaram no espaço
envolvente da escola. Foi um dia
muito agradável, que permitiu
aliar o desporto, à solidariedade
e ao convívio, promovendo
momentos de alegria e de
confraternização.
Obrigado a todos os que
participaram nesta Caminhada
Solidária! n

Efeméride
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DIA MUNDIAL
DA ESPONDILITE
ANQUILOSANTE

Uma manhã
científica muito
produtiva, com
a presença
de associados,
familiares,
corpo clínico
e especialistas

Com a participação de muitos sócios e convidados,
comemorámos, a 06 de maio, o Dia Mundial da
Espondilite Anquilosante num ambiente de festa e de
empenhamento pela causa do Doente Espondilítico.
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A

comemoração da efeméride foi
preenchida com um conjunto de atividades que ocupou os
presentes durante o dia todo, num
animado e salutar convívio.
De manhã iniciámos as comemorações com a receção de convidados, sócios, familiares e amigos
no Auditório da Junta de Freguesia de São Domingos de Rana
cedido, graciosamente, pela Presidente Dr.ª Fernanda Gonçalves,
onde decorreu uma Palestra comemorativa.
Cerca das 10H00, o Presidente da
Direção, Gomes da Silva interveio para agradecer o apoio dado
a estas comemorações pelo Instituto Nacional para a Reabilitação,
I.P., pela Câmara Municipal de
Cascais, pela Junta de Freguesia
de São Domingos de Rana e pelos
Laboratórios, parceiros
Agradeceu, também, a presença
dos representantes das Associações de doentes presentes, entre
estas a ACEADE, Associação de
Córdova, dos associados e amigos da ANEA, aproveitando para
fazer uma breve alocução acerca

da Associação e do seu papel na
defesa do Doente Espondilítico.
Seguiu-se a intervenção do representante da Câmara Municipal de
Cascais (CMC), Dr. Miguel Arroba, Diretor Municipal da Direção de Capacitação e Social que
elogiou o trabalho realizado pela
ANEA e da contribuição desta
para o prestígio do nosso concelho.
Anunciou, ainda, que a CMC. irá
construir o tão desejado Parque de
Estacionamento, no terreno contíguo
ao edifício da ANEA, para utilização
dos nossos associados e convidados.
Informou que no espaço para onde
a ANEA teve programado a construção dum edifício e atendendo às
dificuldades desta, a CMC construirá um pequeno parque de estacionamento para os moradores.
Interveio, depois, o Dr. Miguel
Cardoso, Advogado da ANEA,
que dissertou acerca das normas
com interesse para o doente espondilítico .
Por fim a Dr.ª Elsa Sousa, Reumatologista, abordou o tema da
“Revisão Geral das Espondiloartropatias e as Opções de Trata-

1

Fotos:
1 -Manhã Científica
2 - Amigos da ACEADE
3 -Miguel Arroba e Gomes da Silva
4 - Manhã Desportiva
5 - Almoço Convívio
6 - Gomes da Silva com os amigos de ACEADE

mento”.
A sessão da manhã terminou com
o agradecimento do Presidente
da Direcção a todos os presentes,
tendo oferecido ramos de flores
a alguns destes, por colaborações
especiais prestadas.
De tarde, já nas instalações da
ANEA, na piscina, realizaram-se alguns jogos entre doentes
Espondiliticos, após os quais se
seguiu um lauto Almoço, numa
tenda instalada no parque de estacionamento da Sede, onde confraternizaram doentes, famliares,
convidados e amigos. n
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A AMAMENTAÇÃO E AS
SUAS CONSEQUÊNCIAS NO
SISTEMA IMUNOLÓGICO,
PERANTE A E.A.
Estudos recentes confirmam a importância do leite materno na construção do perfil
imunológico dos seres humanos. Experiências em animais e em seres humanos
identificam as vantagens e podem ajudar a combater a doença

6
por Dr. Norberto Gómez Rodríguez
Médico Adjunto do Servicio de Reumatología do Hospital POVISA., Serviço de Reumatología, Vigo, Galiza

espondilite anquilosante é
uma doença inflamatória
crónica em que cada vez existem
mais provas sobre a implicação
das complexas interacções entre
as células do sistema imunitário
no tubo digestivo e os microorganismos que o habitam - microbioticos intestinais. Assim, nos
ratos de laboratório, transgénicos,
portadores do HLA-B27, gene
que nos humanos incrementa
umas 100 vezes as probabilidades
de se desenvolver a espondilite
anquilosante, uma dieta livre de
microorganismos evita a aparição de lesões articulares, cutâneas
ou de colites. No entanto, quando se alimentavam com produtos
que continham bactérias como a
Yersínia sp., os ratos mostravam
lesões similares à da espondiloartrite humana. A microbiótica
intestinal adquire-se desde o nas-

cimento, nos primeiros meses de
vida, a partir dos microorganismos do entorno. O leite materno
contém até mil milhões de micro-

‘‘

O sistema
imunológico forma-se
desde o nascimento.

‘‘

A

organismos por litro e estes são
os primeros a colonizar o, até então, estéril tubo digestivo do nascituro.
Num recente estudo publicado
na revista “Annals of Rheumatic
Diseases”, e realizado no Hospital Santa Margarita, da cidade

francesa de Marselha, os autores
analisaram pela primeira vez se a
lactância materna ou a alimentação
com biberão influem no potencial
desenvolvimento de uma espondilite anquilosante em adulto. Os
investigadores efectuaram o trabalho a partir de pacientes portadores
do HLA-B27 e diagnosticados com
espondilite anquilosante segundo os
critérios de Nova Iorque, no serviço
de reumatologia do referido centro
sanitário.
Dos 210 pacientes envolvidos,
dispôs-se de informação adequada sobre a lactação em 203. Como
controlos escolheram-se 293 irmãos sãos dos pacientes com espondilite anquilosante. Paralelamente, também analisaram o tipo
(lactância materna ou biberão) e o
tempo de lactação de 280 controlos sãos da população geral - 100
doentes com artrite reumatóide e
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Testes de laboratório comprovam que a resistência do corpo está ligada à amamentação

quais são os mecanismos pelos
quais a amamentação do recém-nascido reduz a probabilidade
de desenvolvimento futuro da es-

‘‘

‘‘

112 irmãos daqueles irmãos.
Os autores concluíram que os
pacientes diagnosticados com
espondilite anquilosante tiveram
menos frequência e duração de
lactância materna perante os controlos sãos das suas famílias. À
lactância materna associou-se a
uma menor prevalência familiar
de espondilite anquilosante, o que
leva a considerar um efeito protector significativo. É relevante
que outro grupo de investigação
dirigido por Amir Ardeshir tinha
demonstrado em 2014 que a lactância materna, contra a diferença
da alimentação com biberão, melhora notavelmente as populações
globais de linfócitos T helper 17
(Th17), importantes células de
memória imunitária.
No entanto, são necessárias maiores e melhores concebidos estudos para estabelecer precisamente

Estuda-se a resposta
imunitária sobre a E.A.

pondilite anquilosante.
A informação sobre a relevância
da microbiologia do tracto gastrointestinal no desenvolvimento
das doenças reumáticas inflamatórias crónicas, incluindo espondiloartrite, está a aumentar. Contribuições recentes destacaram
que o conjunto de microrganismos que habitam o intestino dos

pacientes com espondiloartrite
apresenta fortes diferenças perante os controlos saudáveis.
O número de microrganismos
que habitam o intestino humano é
cerca de dez vezes maior do que o
total do das nossas células; o material genético bacteriano é cerca
de 100 vezes o genoma humano.
O nosso intestino tem cerca de
1.150 espécies de bactérias, dominados por Firmicutes (50-75 por
cento), Bacteroides (10-50 por
cento) e Actinobactérias (1-10
por cento). Menos de um por cento são Proteobacterias. Alterações
na flora intestinal estão envolvidas na resposta imunitária adaptativa e podem contribuir para
o desenvolvimento das doenças
inflamatórias auto-imunes. Experiências recentes em ratinhos descobriram uma correlação entre as
bactérias intestinais e desenvolvi-
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Quaisquer alterações do equilíbrio nas relações a nível intestinal são capazes de induzir respostas inflamatórias susceptíveis de serem
amplificadas e tornarem-se sistémicas

inflamatórias, susceptíveis de serem amplificadas e tornarem-se
sistémicas.
Algumas bactérias possuem
componentes na sua parede ou
na sua membrana quimicamente
muito semelhantes à das próExperiências recentes em
prias células, favorecendo reratinhos descobriram uma
acções cruzadas da resposta
imunitária - isto é, provocando
correlação entre as bactérias
o desenvolvimento da autointestinais e desenvolvimento
-imunidade. n

‘‘

‘‘

mento de filamentoses e de artropatias inflamatórias, por meio da
acção de células chamadas “células dendríticas” e os linfócitos “T
helper Th17”.
Há informações sobre as interacções entre as células da mucosa
intestinal e os diferentes microrganismos com que estão em contacto. Quaisquer alterações do
equilíbrio nas relações a este nível
são capazes de induzir respostas

de filamentoses e de
artropatias inflamatórias

ANEA – Associação Nacional da Espondilite Anquilosante
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COISAS QUE PRECISO
QUE SE SAIBA
SOBRE A ESPONDILITE
ANQUILOSANTE
Sabe como se sente depois de um vôo muito longo ou de uma viagem de autocarro
por mais de 24 horas? Dores de rigidez, pés inchados e exaustão de estar apertado
num pequeno banco onde não consegue dormir confortavelmente? Mas pior, muito
pior. Agora imagine que é assim que se sente quase todos os dias e ainda tem que ir
trabalhar, cozinhar, limpar e talvez até mesmo cuidar de uma família. Bem-vindo à vida
com Espondilite Anquilosante (EA)
por Samuel Oliveira
Professor, Educador físico, especializado em atividade física para grupos especias, especialmente reumáticos; atividade aquática

A

EA é uma forma de artrite
que afecta principalmente a
coluna vertebral, “provoca inflamação das articulações da coluna
vertebral, quadris, articulações
periféricas, olhos e outros órgãos,
o que pode levar a dor grave e
crónica.”
A EA é conhecida por causar uma

nova formação óssea que deixa a
coluna vertebral “fundida, imóvel
como uma cana”. Às vezes cria
uma postura encolhida, para a
frente.
“Isto não é apenas em alguns casos raros – é na maioria dos casos
avançados” .
E não, não há ainda cura cienti-

‘‘

Mesmo que eu possa
parecer bem, eu não
estou bem por dentro.”

fica. As pessoas que vivem com
esta condição não ficam na cama
durante todos os dias. Na verdade, alguns não fariam isso se tivessem escolha. Neste texto mostraremos vários comentários das
redes sociais, de pessoas que convivem com a EA.
“Mesmo que eu possa parecer
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Eu gostaria que as pessoas
soubessem quão doloroso
é realmente, quão exaustivo é
manter a aparência de que se
está feliz.

sigo dormir e não posso fazer a
maior parte das actividades que
adoro - senão vou sofrer em todos os dias seguintes”, exclama
um comentário na Internet, revelando a acuidade da condição do
paciente de EA.
“[Eu gostaria que as pessoas soubessem] quão doloroso é realmente, quão exaustivo é manter
um exterior feliz com toda esta
dor para a minha família … . Eu
sinto falta do meu passado, onde
estava bem. Mas não quero voltar
um dia sequer ao passado e passar
pelos dias dolorosos”.
Existem vários graus de sintomas para cada pessoa. Pode ser
super-doloroso, queimar, arder,
pulsação acelerada e, em muitos
momentos, nem as altas doses de
morfina resolvem a dor. As medicações só funcionam por um
determinado e curto período de
tempo , “Ah! Existem pessoas
com dores bem piores e vivem
bem”...

“Quando explico a algumas pessoas que os comentários que mais
incomodam são: “Tenho dor nas
costas também” ou “’tás a ficar
velho...” é muito frustrante. O
primeiro comentário é equiparar
alguns músculos tensos com uma

com EA não estão a ser ‘excessivamente sensíveis’. Seu limiar da
dor é provavelmente muito mais
elevado do que o de uma pessoa
média - e têm dores severas.
“Estaciono o meu veículo em
locais reservados e as pessoas
‘olham’... Cheguei ao ponto em
que eu não me importo com o que
os outros pensam. Eu conheço-me, conheço a minha doença. Sei
o que passo a cada dia”. “Quando
me sento nos transportes públi-

‘‘

Estou com tanta dor que
me sinto a morrer aos
poucos, a cada dia.

doença crónica debilitante, degenerativa, ao longo da vida. A segunda é a ignorância intencional,
ao equiparar a doença com a velhice”.
“Quando se diz que é como a artrite, as pessoas pensam: os ‘idosos’ têm isto e ‘suportam bem
a dor’. Ou ‘És muito jovem’. A

‘‘

‘‘

bem, eu não estou bem por dentro.”
A maioria das pessoas com EA
têm dias bons e dias maus, mas
mesmo durante os bons dias não
se sentem bem como qualquer
pessoa provavelmente se sente
num mau dia. Pessoas com EA
têm muitas vezes uma dor severa
e ficam esgotadas constantemente.
“Esta doença provoca dor e rigidez - e flexibilidade muito limitada. Vivo com esta doença há 11
anos e isso sempre me deixou
com raiva, principalmente quando
as outras pessoas me dizem que
eu “pareço estar bem”. Eu não
estou bem, estou com uma dor
horrível.
Estou sempre exausto, não con-

“Eu não sou apenas
‘mais sensível’...

EA não tem relação com velhice.
Pelo contrário, é uma doença que
acomete principalmente na idade
adulta, entre os 20 e os 40 anos.
“Eu não sou apenas ‘mais sensível’.”
Muitas pessoas com EA dizem
que recebem olhares estranhos,
até mesmo risos de outras pessoas, quando falam sobre EA. Pedir
ajuda ou usar um local reservado
para deficientes físicos, no estacionamento, em filas ou nos autocarros são motivos de olhares de
lado e até chacota. Mas as pessoas

‘‘

Experiência

cos, em lugares reservados, todos
me olham agressivamente - principalmente se não me levanto
quando entra um idoso ou uma
grávida.
É como se ter uma deficiência
fosse obrigatoriamente visível,
como a falta de uma perna”, comenta outro internauta.
“Nós não estamos a exagerar
quando dizemos ‘Estou com tanta dor que me sinto a morrer aos
poucos, a cada dia.’ Não, não é
o mesmo como quando se parte
um braço ou se teve um entorse
de tornozelo. Tudo isso passa e o
que tenho, a EA, é para sempre”,
desabafa mais um comentador sobre a enfermidade.
“A famosa pergunta: ‘O que andas a fazer à vida ?’ quando me
vêem curvado, coxo, andando de
bengala, muletas ou numa cadeira
de rodas é insuportável”. A verdade é que nem sempre sabemos
o que os outros passam. Podemos
ouvir sobre a dor de outra pessoa
e, até, tentar relacionar com a nossa
memória.
Mas às vezes isso, simplesmente,
não é possível. O melhor que podemos fazer é ouvir e apoiar com
empatia e sem julgamento. Ouvir
ajuda nesta batalha e torna-a um
pouco “menos dolorosa”. n

Vale a pena festejar o XXVIII Encontro
Nacional (organização conjunta com o
Núcleo Regional de Braga).
Como sempre terá almoço informal,
confraternização, a surpresa que ameniza
o dia e o nosso já tradicional Magusto. O
programa deste ano é aliciante. Envie-nos, a sua inscrição até dia 03 de Novembro, porque a festa é feita com todos
e por todos.
A Nossa Associação precisa de si, juntos
temos mais força. Não venha só, traga
a família. Encontramo-nos na Escola
Superior de Tecnologia Instituto Politécnico do Cávado e do Ave Campus do
IPCA. Vila Frescaínha de S. Martinho,
no próximo dia
11 DE NOVEMBRO.
Terá o convívio amigo que já conhece e,
se não conhece, precisa conhecer quanto
antes. Garantimos a presença de pessoas
simpáticas. Os amigos nunca são demais
e pode aprender muita coisa que lhe será
útil na luta com sucesso contra as ameaças que teme.

Auditório – IPCA
Escola Superior de Tecnologia
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave
Campus do IPCA
Vila Frescaínha de S. Martinho
4750-810 Barcelos

XXVIII ENCONTRO
NACIONAL
DE ESPONDILÍTICOS
E SEUS FAMILIARES

11 DE NOVEMBRO DE 2017

Onde ficar*:
Hotel Bagoeira - 46,75 euros (55 euros quarto duplo -15% desconto)
Hotel D. Nuno - 45,00 euros quarto duplo
Hotel do Terço - 17,00 euros/pessoa (noite de sábado 19,50 euros/pessoa)
*preços c/ pequeno almoço incluído

Telf.: 21 454 92 00 E-mail: secretaria@anea.org.pt
TRANSPORTE GRATUITO DE S. DOMINGOS DE RANA -> BRAGA -> S. DOMINGOS DE RANA
A Câmara Municipal de Cascais cedeu-nos um autocarro com a lotação de 55 lugares. O mesmo partirá junto à capela
mortuária da Igreja de S. Domingos de Rana no dia 10 de Novembro pelas 15:00h e o seu regresso no dia 12 às 19:00h.
Quem estiver interessado neste transporte, agradecemos que contacte a secretaria com a maior brevidade possível
dado o número limitado de lugares que dispomos.
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XXVI Jornadas de
ACEADE

foto), assim como prendas pessoais, a elementos da Direção. n
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O Presidente da Direção (Gomes da Silva), deslocou-se a Córdova, afim de estar presente em
01/07/2017, nas XXVI Jornadas de ACEADE. Há muito que
os nossos amigos, aquando das
presenças nas comemorações da
ANEA, falaram da nossa não retribuição nas suas comemorações.
Gomes da Silva, comprometeu-se
o ano passado, a estar presente nas
XXVI Jornadas de ACEADE. Aí
verificou a grande amizade, que
esta Associação têm para connosco, assim como as outras congéneres Espanholas. A ANEA ofereceu uma lembrança (conforme

Dia Nacional do Doente com Artrite Reumatóide: A.N.D.A.R realizou XVII Jornadas
A Associação Nacional dos Doentes com Artrite Reumatóide
(A.N.D.A.R.) organizou a 5 de abril,
na data que assinala o Dia Nacional
desta doença, as suas XVII Jornadas, dirigidas a doentes, reumatologistas, políticos e responsáveis
pela Saúde Pública em Portugal.
O evento teve lugar no Hotel Altis
Lisboa.

A A.N.E.A. esteve representada
pelo seu Presidente José Carlos
Gomes da Silva.
Num pequeno stand onde se distribuíram panfletos, revistas e flyers
com diversa informação sobre a
Espondilite Anquilosante e sobre a
A.N.E.A. estiveram presentes Margarida Freire e Fernando Rodolfo.n

Reunião do Presidente da Direção com os representantes
dos Núcleos
Gomes da Silva e João José (em representação da
Mesa da Assembleia), estiveram presentes em Leiria
no dia 22/04/2017 com os representantes dos Núcleos de : Braga; Leiria; Porto; Vila Real; Viseu.
Nesta reunião foram debatidos vários assuntos relacionados com os Núcleos e a Sede , tendo todos os
presentes ficado agradados com a iniciativa e manifestado o maior interesse, em realizarmos ainda este
ano, outra reunião de trabalho. n
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Leituras

Espaço Para a Poesia
U

ma Marcha por
Lisboa

Tem Lisboa o seu encanto
Feito de céu e de mar
Tem no fado o seu pranto
E lágrimas no seu trinar
Corres nas vozes mais
belas
Dos poetas ou dos cantores
Suas frases são aguarelas
Que retratam seus amores
Ai Lisboa
És a nossa princesa
Ai Lisboa
És um grito de varina

S

anto António...

Ai Lisboa
Foste a nossa defesa
Ai Lisboa
Ai Lisboa
Tu és menina felina
Tu andas por todo o lado
Na boca com teu pregão
O Tejo é o teu namorado
Que te dá seu coração
Passas risonha e feliz
Travessa e muito airosa
É o povo quem o diz
Na sua mais bela prosa.
Vitor Castanheira

Tornas a pura donzela
Feliz no seu esplendor

No alto do teu andor
No altar duma capela
Fazes saltar o amor
Numa simples piscadela

E o povo que sai a rua
Para aí te festejar
Até o sol com a lua
Procuram na festa entrar

És atrevido mas santo
Tens Lisboa por morada
Dás ao povo teu encanto
Em Junho festa animada

És um santo popular
Que dás cor ao arraial
Nos bairros toca a marchar
Folia sem ter igual.

Santo António eu te vejo
Numa rua ou numa
esquina
Provocas um doce beijo
Numa travessa menina
E mais tarde na capela
Fazendo juras de amor

Devagar que temos Pressa
Não digas devagar que tenho pressa
Muito longe já vai este aforismo
Se pensaram ser falta de civismo
Não liguem ser veloz é que interessa
A correr todos nós temos de andar
O amanhã já devia ter sido hoje
O tempo sem motores também foge
E calmantes p’ra os nervos vais tomar
Quem hoje quer poisar p’ra um pintor?
Um retrato sai logo ali na hora

Vitor Castanheira

A

Visita

com inteira liberdade
e tal agilidade entrava
a dar-lhe os bons dias.

Era uma formiga vulgar
tratada
como uma rainha
pelo prisioneiro
no seu cativeiro.
muito a estimava
dava-lhe migalhas
do naco de pão duro
que recebia
com o chilro caldo de farinha.
o cárcere,
era um cubículo estreito,
com pequeno postigo de grade
por onde os raios de sol brilhavam
ao fim da tarde.
ali vivia
o prisioneiro,
há três anos,
a cumprir pena dos dez
a que fora condenado.
penava por crime
que não cometera,
sofria isolado
tão dura injustiça
e ninguém o defendera.
do naco de pão que recebia
esfarelava migalhas
que distribuía
pela formiga amiga
que pela manhã o visitava.
vinda do exterior
contornava a grade

O prisioneiro a recebia
como rainha num palácio
e ela descia e circulava por ali
toda airosa e senhora de si
e com o olhar acompanhava-a deliciado.
junto às migalhas
a formiga se entretinha
sem tibieza
a saborear como se fosse
uma deliciosa sobremesa.
depois pegava numa migalhita
e toda ligeira voltava a trepar
e ao sair já no bordo da grade
abanava as patitas
como a dizer-lhe adeus.
o prisioneiro
falava-lhe baixinho
com carinho
como se fosse gente
que o escutasse.
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aquele ser vivo
tão pequenino e mexido
vindo lá de fora
fazia-lhe agradável companhia
e ficava agradecido.
todas as manhãs
o prisioneiro no seu cativeiro
esperava a visita
e quando a via
sorria.
R.B.

As noticias temo-las agora
Via televisão com sua cor
Tudo quer um constante movimento
Internet tem resposta para tudo
O mais cético fica também mudo
Ao ver como deixou de ser tão lento
Só não há muita pressa p’ra morrer…
Ilusão. Morte surge bem veloz
E o culpado de tudo somos nós
Que temos tanta pressa de viver.
Vitor Castanheira

Escreva-nos!
A sua opinião e o seu contributo
são fundamentais para melhor o
informarmos e enriquecer a ANEA.
Envie, por favor, correspondência
ou mensagens electrónicas
Boletim ANEA
Rua do Platão N.º 147 Zambujal
2785-698 São Domingos de Rana
Ou para o e-mail anea@anea.pt n

Opinião

Abril/Junho 2017

O PRETEXTO

A

s duas mais graves e recentes situações ocorridas no nosso
País, o caso do trágico incêndio de Pedrógão e o caso do
furto de armas e munições do paiol de Tancos. são o pretexto
para esta despretensiosa reflexão sobre outras situações.
O ponto crucial a que nos leva a análise das referidas ocorrências, e
muitas foram feitas, sejam quais forem os ângulos de observação,
vai sempre entroncar na evidência seguinte: falta de prevenção.
Rui Martins Borges
Presidente da Assembleia Geral

E não se diga que é por falta de legislação, pois, regulamentação
há muita e minuciosa, nem por falta de avisos, alertas, pareceres
ou recomendações.

A falha deu-se por falta de cumprimento das normas estabelecidas,
por falta de execução, por falta de fiscalização e controlo, por desleixo, por inércia, pela
tendência humana para adiar, por deixar andar de qualquer maneira, por não se cuidar
de tomar as providências devidas.
O rol dos “ses...”, extemporâneos, vêm depois.
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Se as matas florestais estivessem limpas de mato, se as plantações dos eucaliptos
obedecessem às regras das distâncias mínimas regulamentarmente estabelecidas, se os
sistemas de vigias e de vigilância estivessem a funcionar, se as rondas e as sentinelas
estivessem a cumprir os regulamentos, com grande probabilidade as ocorrências, a
existir, seriam com eficácia debeladas e não teriam o impacto tão trágico e perigoso que
vieram a assumir.

Se nada fizermos, como num
incêndio, a patologia alastra de
forma devastadora.
instalações .

O mesmo se pode aplicar “inter muros”, no
caso da ANEA.
Se não cuidarmos do equipamento, o que
tem sido feito, o que exige atenção e controlo
permanente, se descuidarmos a manutenção
e os procedimentos cautelares, há o risco de
ocorrências inesperadas ou de imobilização
das valências no funcionamento das

Trazendo a reflexão para o campo pessoal e individual, sabemos que o tipo de patologia
que nos afeta tem tendência evolutiva e de agravamento, obriga-nos, também, a agir , a
ter uma atitude pró-ativa de prevenção.
Se nada fizermos, como num incêndio, a patologia alastra de forma devastadora.
Tal não acontecerá se assumirmos, segundo as indicações dos nossos especialistas, os
procedimentos de postura, de exercícios, de medicamentação, de regime alimentar,
numa prática diária, continuada.
Os casos que inicialmente referi foram um mero pretexto para vermos em nós e ao
nosso redor o que, e como é possível fazer para prevenir, no sentido de pugnar por
uma vida melhor. n
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Informação útil
CORPO CLINICO
Dra. Daniela Pinto: 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 Tradicional
Chinesa
Dra. Patrícia Butzke: Medicina Tradicional
Chinesa
Ana Gomes: Fisioterapeuta, Coordenadora da
Fisioterapia
Patrícia Alves: Fisioterapeuta
David Ferreira: Fisioterapeuta

COLABORADORES
DE OUTRAS ATIVIDADES:
SAÚDE E DESPORTO
Miguel Marques: Diretor Técnico da Piscina /
Professor
António Parente: Professor de Natação
Mónica Lampreia: Psicomotricista/Técnica de
Reabilitação
Tânia Pisca: Técnica de Atividades Aquáticas
Ana Rita Bernardo: Psicomotricista / Técnica
de Reabilitação
Ricardo Pedroso: Professor de Natação

DONATIVOS

PORTO
António Jorge Pessoa Carneiro Bessa 75,00 €
Frederico Manuel Mena Veiga . . .  5,00 €
Joaquina Fernanda Moreira da Silva 5,00 €
VILA REAL
Maria de Fátima Ralha Costa . . . .  5,00 €
Nota: existem outros valores que não foram
facturados à data, porque não temos identificação/nif. Donativos de 01 abril a 30 de junho
de 2017

COMO PAGAR AS QUOTAS

Segundo trimestre
SEDE
Ana Rita Belém Domingues Carreiro . . . 0,50 €
António Augusto Tavares Simões 15,00 €
Benjamim Martins Antunes . . . . . .  15,00 €
José Luís dos Ramos Alves . . . . . . . .  35,00 €
José Fernando Lopes Rosa. . . . . . . .  5,00 €
Gomuz Cuidados Médicos, Lda  .  225,00 €
Luís da Conceição Nunes . . . . . . . . 10,00€
Maria Assunção Santana Maucabelo da Mata 5,00 €
Maria Regina Vieira Gomes E Gomes  . . .  2,50 €
Olekandr Saychuk . . . . . . . . . . . . . . . 50,00€									
Pfizer Biofarmaceutica, Lda . . . . . . 2.000,00€			

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.

BRAGA
José Abreu do Pilar . . . . . . . . . . . . . . 20,00€		

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

LISBOA
Eliseu Ribeiro Daniel . . . . . . . . . .  15,00 €
Francisco António de Almeida Barata  . 40,00 €
Margarida Maria Nunes Freire . . .  40,00 €
Paula Cristina Morgado Pacheco  . . . . . 5,00 €
Vítor Manuel Pereira Antunes  . . . .  10,00 €

NA SEDE
Das 9h30h às 13h e das 14h às 18h de segunda
a sexta-feira
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

PROTOCOLOS

Ao dispor dos sócios da ANEA:
CLÍNICAS
Ferma, Clínica Médica e Dentária (Cacém)
Clínica oftalmológica das figuras dr. José
Ludovico (Faro)
Centro médico e dentário dra. 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
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