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Esta é a minha última crónica como 
Presidente desta Direção, neste curto 
mandato de cerca de dezoito meses, 
que terminará em Dezembro próximo.
Em Dezembro, realizar-se-ão as 
eleições para eleger os novos Corpos 
Gerentes para um mandato de quatro 
anos, de 2018/2022.
Quando assumi a Presidência, metade 
do mandato já havia decorrido de 
forma intempestiva, como sabem.
Assumo que não consegui realizar 
todos os projetos pelas razões já 
invocadas e porque a sua dimensão, 
complexidade e investimento obstaram 
o seu cumprimento.
Mas, ainda assim, tenho consciência 
que foram tomadas decisões que 
contribuíram para melhorar e reforçar 
a ANEA, no cumprimento do 
desiderato consubstanciado nos seus 
Estatutos de servir os Espondilíticos.
Sintetizo, pois, algumas das medidas 
levadas a cabo, neste curto mandato:
Clínica – Há muito que carecia duma 
profunda intervenção. Por isso, foi 
alvo de medidas organizacionais; 
renovações de vários sistemas e 
duma restruturação económica, cujos 
resultados serão visíveis, já, em 2018.
Manutenção de Equipamentos: 
Fizemos diversas intervenções de 
conservação e manutenção urgentes 
e inadiáveis, de forma a garantir uma 
melhor qualidade da água e ambiental 
na piscina e balneários. Contudo, esta 

área da Manutenção carece duma 
grande intervenção urgente, sempre 
adiada, que vai obrigar a alterações 
estruturais no edifício, com paragem de 
alguns serviços quando for realizada.
Parque de Estacionamento - Era 
importante e, por isso, empenhámo-
nos em desenvolver múltiplas 
ações, tendo em vista arrancar 
com o tão ambicionado parque de 
estacionamento, contíguo à Sede, para 
os Espondilíticos e Utentes. Quantos 
de nós, quando nos deslocamos à Sede 
da ANEA, temos de deixar o meio de 
transporte a uma distancia tal, que nos 
cria problemas de locomoção?
Pois bem, é com grande alegria que 
vos comunico que conseguimos esse 
objetivo e o parque de estacionamento 
está a ser construído e será inaugurado, 
antes das nossas eleições.
Importa, aqui e agora, agradecer à 
Câmara Municipal de Cascais, porque 
sem a sua ajuda tal não seria possível.
Núcleos: Reunimos com estes 
importantes órgãos de apoio aos 
Espondilíticos espalhados por esse 
país fora, a fim 
de fazermos o 
l e v a n t a m e n t o 
das dificuldades 
de realização das 
necessidades de 

acompanhamento aos espondilíticos.
Temos de reunir mais vezes, a fim 
de ultrapassarmos, em conjunto, as 
dificuldades identificadas.
Gestão Orçamental: Fizemos uma 
gestão de todos os recursos com 
parcimónia, sem condicionar o 
funcionamento dos serviços, mas 
tendo em vista obtermos uma melhor 
consolidação financeira, como se verá, 
aquando da apresentação do Relatório 
de Contas.
Presenciei o nascimento desta 
instituição e, como seu membro 
fundador, tenho-me empenhado em 
servi-la o melhor que sei e posso.
Foi no quadro das minhas capacidades 
e competências que assumi, com 
uma intrínseca grande paixão e 
voluntarismo, a liderança da ANEA, 
este ano e meio, de forma a que 
ela cumprisse mais e melhor o seu 
desiderato que é servir e apoiar os 
Espondilíticos.
Foi, é e será neste quadro e propósito 
que podem contar sempre comigo!
Obrigado a todos pelo apoio e 

contributo que me deram, porque 
só assim foi possível o cumprimento 
deste curto mandato.

Até sempre!...n

Gomes da Silva
Presidente da Direcção
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Associativismo

O passeio decorreu no dia 23 e 
foi organizado pelo núcleo 

regional de Braga da ANEA, que 
contou com o apoio da Câmara 
Municipal de Braga.
Os associados e familiares 
iniciaram o dia com uma visita às 
caves da Raposeira, onde puderam 
descobrir o processo de fabricação 
do conceituado espumante. A 
visita finalizou com uma prova 
generosa do produto da casa.
De seguida, o autocarro dirigiu-se 

Passeio anual da ANEA
Realizou-se no passado mês de Setembro, mais um passeio anual da ANEA, que reúne 
associados e familiares. Desta vez, Lamego, distrito de Viseu, foi o local escolhido.

para o centro da cidade para uma 
visita guiada ao Museu de Lamego. 
Os associados puderam descobrir 
as riquezas deste magnífico museu, 
que conta com peças de arte sacra e 
tapetes valiosos.
Seguiu-se um almoço com os 

Descobrir as riquezas do Museu de Lamego (arte sacra e tapetes)

enchidos típicos da região. Posto isto, 
a visita continuou com a peregrinação 
à Sé Catedral de Lamego e subida 
pelo escadório até ao Santuário da 
Nossa Sra. dos Remédios. O passeio 
findou com uma degustação de 
enchidos e prova de vinho num 
famoso restaurante de Lamego. 
Por fim, com a barriga cheia, a boleia 
fretada pela Câmara Municipal de 
Braga conduziu os associados até 
Braga, depois de um dia de alegria e 
convívio. n

Presidente esteve 
na Conferência 
Ministerial  
da Comissão 
Económica 
das Nações Unidas

O presidente da Direção, Gomes 
da Silva, esteve presente no Cen-
tro de Congressos de Lisboa a 
22 de setembro, na Conferência 
Ministerial da Comissão Econó-
mica das Nações Unidas para a 
Europa (UNECE).
A conferência tratou sobre o En-
velhecimento 2017, um fórum 
privilegiado de debate e reflexão 
das e para as instituições que em 
Portugal desenvolvem trabalho 
nesta área. 

Dar visibilidade ao que em Por-
tugal se tem feito e ao que te-
mos pela frente como desafios 
geracionais e civilizacionais foi o 
mote, a que a ANEA acorreu e 
contribuiu para o debate tão ne-
cessário.
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No passado dia 27 de maio de 
2017, o núcleo compareceu 

ao XI Encontro Luso-Galaico de 
Espondilíticos, realizado no jardim 
zoológico de Vigo.
Estiveram presentes cerca de trinta 
associados e familiares do Núcleo 
de Braga, que foram recebidos com 
um saboroso café e um croissã, de 
forma a recuperar da hora e meia 
de viagem, feita de autocarro.
Seguidamente, deu-se início às 
apresentações, com três temas in-
teressantíssimos e complementares. 
O Dr. Norberto Gomez, reumato-
logista em Vigo, iniciou as festivi-
dades com uma palestra intitulada 
“A alimentação nas espondilartri-
tes”, onde foram abordados alguns 
princípios básicos da alimentação, 

Efeméride

XI Encontro Luso-Galaico
O Núcleo Regional de Braga da ANEA e os seus associados não faltaram ao encontro, 
organizado pelos nossos amigos galegos da AVIDEPO (Asociación Viguesa de 
Espondilíticos de Pontevedra).

os alimentos mais favoráveis nas 
doenças auto-imunes, os cuida-
dos a ter com determinados pro-
dutos e com as dietas “vendidas” 
como sendo saudáveis. De forma 
a rematar o tema, o Dr. Norberto 
finalizou com uma citação de Hi-
pócrates “Que a comida seja o teu 
alimento e o teu alimento seja a tua 
medicina… Toda a doença começa 
no intestino…”  
De seguida, Montse Marcos e Con-
chi Alvarez, duas terapeutas de Qi 
Gong (Chi Kung) que trabalham 
com os associados da AVIDEPO, 
fizeram uma breve introdução ao 
Chi Kung, uma prática terapêutica 
em que se realizam exercícios que 
combinam um movimento suave 
com uma respiração controlada. 

No qual, a atenção e a visualização 
do praticante estão concentradas 
nas várias partes do corpo, a fim de 
alterar o fluxo de energia. As tera-
peutas lembraram os seus benefí-
cios para os doentes com Espon-
dilite Anquilosante. Seguiram-se 
alguns exercícios práticos exempli-
ficados pelas terapeutas, de forma a 
complementar a parte mais teórica. 
Por fim, a Dra. Cláudia Gemelgo, 
do Serviço de Medicina Física e de 
Reabilitação, Hospital de Braga, 
apresentou uma conferência inti-
tulada “Espondilite Anquilosante 
- A Abordagem da Medicina Física 
e de Reabilitação”. Nesta terceira 
apresentação, a palestrante realçou 
a importância da prática de exercí-
cios diários e da Medicina Física e 

Montse Marcos e Conchi Alvarez, breve introdução ao Chi Kung
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de Reabilitação nos doentes com 
Espondilite Anquilosante. Com o 
apoio de diapositivos claros, os pre-
sentes puderam experienciar alguns 
exercícios e posturas adequadas e 
a forma de equilibrar o seu corpo, 
com a combinação de posturas cor-
retas e a prática de exercício regu-
lar. No fim, deu-se por encerrada a 
parte científica com a entrega das 
lembranças aos participantes, que 
muito contribuíram para o sucesso 
deste primeiro momento.
Posto isto, os convidados deli-
ciaram-se com o almoço e com a 
entrega de lembranças, neste XI 
encontro Luso-Galaico. Não nos 
devemos esquecer que o primeiro 
ponto de ligação é a Espondilite 
Anquilosante, mas é nestes mo-
mentos de confraternização que se 

criam laços e se partilham histórias 
entre os associados e familiares.
Para terminar este dia rico em 
acontecimentos, a AVIDEPO, aqui 
representada pelos seus órgãos di-
retivos, nomeadamente pelo José 
António, tinha preparado uma visi-
ta guiada ao Zoo de Vigo, que foi a 
cereja em cima do bolo.
Como já se fazia tarde, a equipa Lu-
sitana regressou aos seus aposen-
tos, e dirigiu-se para Portugal após 
um dia repleto de emoções e com a 
cabeça cheia de novas experiências 
e informações úteis.
Obrigado mais uma vez à AVIDE-
PO e ao contributo da direção do 
Núcleo Regional de Braga que per-
mitiu a deslocação dos seus associa-
dos à linda cidade de Vigo. n

Almoço com entrega de lembranças XI encontro Luso-Galaico

A equipa AVIDEPO - XI encontro Luso Galaico

Dr. Norberto Gomez
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A espondilite anquilosante é 
uma espondilartropatia cró-

nica inflamatória que afeta prima-
riamente a coluna e as articulações 
sacroilíacas. Outras articulações 
periféricas e as enteses (as estru-
turas de ligação dos tendões aos 
ossos) estão também comumente 

afetadas. 
 É uma doença que pode 
originar importante limitação 
funcional como perda de mobi-

lidade, rigidez e dor e que sem 
tratamento adequado e atempado 
pode culminar em rigidez articu-
lar parcial ou completa (anquilose) 
das articulações do esqueleto axial.
 O olho encontra-se envol-
vido em 25% dos doentes com 
espondilite anquilosante, sendo 

que em 80% das pes-
soas ambos os olhos 
estão envolvidos em-
bora raramente se 
encontrem inflama-
dos simultaneamen-
te. A uveíte, ou seja, 
inflamação da úvea 
(camada do olho 
composta pela íris, 
corpo ciliar e corói-
de), é a manifestação 
oftalmológica mais 
frequente da doença. 
Trata-se geralmente 
de uma uveíte an-
terior (iridociclite) 

aguda unilateral e com carácter 
recorrente. O curso da doença 
é variável com alguns doentes a 
terem recorrência da inflamação 

ocular em 2-3 semanas e outros 
a terem apenas um ou dois epi-
sódios ao longo da vida. Curiosa-
mente parece que as exacerbações 
oculares poderão ser sazonais, 
não havendo, contudo, relação 
entre a uveíte e a intensidade das 
queixas articulares.
 

Os sintomas da uveíte são dor, 
olho vermelho e fotofobia (intole-
rância à luz). Frequentemente, os 
doentes referem que os sintomas 
de uma exacerbação estão presen-
tes 2-3 dias antes da inflamação 
ocular ser evidente à observa-
ção por um oftalmologista. Para 
além das queixas acima referidas 

UM OLHAR SOBRE 
A ESPONDILITE 
ANQUILOSANTE…
Está a ver aquela vermelhidão que por vezes temos nos olhos ou uma ligeira 
sensibilidade à luz, mas que simplesmente não ligamos muito? Pois, talvez seja melhor 
começar a prestar mais atenção a esses sintomas… principalmente se tiver espondilite 
anquilosante. A uveíte, inflamação da úvea, começa, por exemplo, com os sintomas 
anteriores e se não for diagnosticada e tratada logo no início pode em casos extremos 
provocar a cegueira.

por Miguel Cordeiro, Marta Guedes
Médicos oftalmologistas no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental

Clínica

‘‘ Os sintomas da 
uveíte são dor, olho 

vermelho e fotofobia 
(intolerância à luz).

‘‘
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é comum haver diminuição tran-
sitória da visão ou visão enevoada 
devido à reacção inflamatória na 
câmara anterior do olho. Perante 
os sintomas acima enumerados 
é essencial a observação por um 
médico oftalmologista! O trata-
mento da uveíte é habitualmente 
tópico com recurso a colírios de 
corticosteróides (combatem a in-
flamação) e cicloplégicos (contro-
lam a dor e promovem a mobili-
zação da pupila). Tipicamente os 
colírios são administrados por um 
período de 4 a 6 semanas com re-
dução progressiva da frequência 
de instilação (desmame). Por ve-

zes, em casos graves ou refractá-
rios, pode ser necessário recorrer 
a outras armas terapêuticas como 
injecções peri-oculares ou medi-
camentos sistémicos. A adminis-
tração rigorosa e cuidadosa da 
medicação é fulcral para contro-
lar a inflamação ocular e prevenir 
o aparecimento de complicações 
oculares como sinéquias, catara-
tas, glaucoma ou edema macular.
 Os fármacos imunomo-
duladores (como os agentes anti-
-TNF) utilizados há largos anos 
no envolvimento articular são 
também actualmente uma arma 
importante no controlo da infla-

mação ocular em casos particula-
res, contribuindo para a melhoria 
da qualidade de vida e autonomia 
dos doentes.
 É fundamental que as 
pessoas com espondilite anquilo-
sante estejam informadas e alerta 
para as manifestações oculares da 
patologia de forma a serem ob-
servadas atempadamente por um 
médico oftalmologista e assim 
prevenirem as possíveis sequelas 
oculares da uveíte.
 Enquanto oftalmologistas 
estamos fortemente empenhados 
em garantir a melhor qualidade 
assistencial aos nossos doentes e 
promover a saúde visual da nossa 
população, em conjunto consigo 
e com o seu médico reumatolo-
gista.
 Se tiver sintomas de uveíte 
não hesite em falar com o seu mé-
dico oftalmologista ou recorrer a 
uma urgência de Oftalmologia. 
Esperamos que este “novo” olhar 
sobre a espondilite anquilosante 
faça a diferença na sua visão! n

Clínica

‘‘… em casos graves ou 
refractários, pode ser 

necessário recorrer a outras 
armas terapêuticas como 
injecções peri-oculares ou 
medicamentos sistémicos.

‘‘

‘‘É fundamental que as 
pessoas com espondilite 

anquilosante estejam 
informadas e alertadas para 

as manifestações oculares da 
patologia

‘‘



Clínica



Vida
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“Estou a gostar de estar no tour. O meu objetivo 
era estar no top 20 nesta altura da época e ainda 
ocupo o 21º. Tenho aprendido muito e tenho tido o 
apoio dos surfistas mais antigos. Espero que daqui 
para a frente consiga ter mais disciplina nas minhas 
baterias e consiga surfar de forma a mostrar que 
pertenço aqui”, disse Mitch Crews, numa entrevista 
à “Surfer”, durante a última etapa, em Jeffreys Bay, 

África do Sul.
Novo no circuito 
mundial de surf, o 
rookie australiano 
chamou-nos a aten-
ção já no ano passa-
do, na etapa prime 
do circuito mundial 
de qualificação nos 
Açores, após ter 
chegado às meias-
-finais. Filho de pai 
surfista   e a surfar 
desde os 10 anos de 
idade, Mitch confes-
sou-nos que estava 
decidido a entrar 
para a elite.
Vítima aos 19 anos 
de uma Espondilite 
Anquilosante, uma 

doença inflamatória crónica que afeta principal-
mente as articulações da coluna, que tendem a ser 
“soldadas” umas às outras, causando uma limitação 
da mobilidade, o atleta de 24 anos não se deixa in-
timidar. “A tendência é ficar como o corcunda de 
Notre Dame, sabes”, ironiza.
“Às vezes fico com as articulações inflamadas e há 
dias piores que outros e ainda há aqueles em que 
não sinto nada. Os chineses comparariam ao vento. 
Vem e volta. Mas a medicação ajuda a controlar a 
dor e a evitar que a doença progrida. A alimentação 
que faço, como comer determinado tipo de alimen-
tos naturais, também ajuda a combater a artrite, a 
par dos exercícios de mobilidade”, explicou Crews.
Uma situação que poderia influenciar a sua carreira, 
mas o surfista acredita que isso não é um proble-
ma, mesmo não estando a 100 por cento. “Ainda cá 
estou e com a evolução da ciência, tenho a certeza 
que a cura está ali ao virar da esquina”.
Mitch Crews acabou por ser eliminado por Adrian 
Buchan, na segunda ronda do evento, mas prometeu 
juntar forças para a etapa prime na Califórnia, o Vans 
s Open of  Surfing, a 26 de Julho.
 “Se havia um evento que tanto ansiava era J-Bay, 
mas acabou por ser a minha pior performance […] 
Processo de reabilitação começa agora para a Cali-
fórnia”. n

BS / Artigo retirado de: surftotal.com

Entrevista com Mitch Crews 
surfista da REEF

Mitch Crews é um surfista que luta todos os dias contra a espondilite anquilosante 
e que acredita que “a cura está mesmo ao virar da esquina”. Ele mostra que a doença 
não é motivo para deixar de perseguir os seus sonhos. Aqui está um artigo, sobre o 
jovem australiano, publicado em julho de 2014 pela Surf Total, no qual lemos algumas 
declarações do atleta para a Surfer.  
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Atual

Ver ali ao lado da sede da ANEA um espaço que 
tardava há muito improdutivo por não utilização 
lógica e racional, sobretudo por escassez de recursos 
próprios.
E, todavia, a utilização de tal espaço é suscetível 
de ampliar a capacidade de atendimento e de 
acessibilidade aos serviços e terapias.
Esse, tem sido o reconhecimento dos associados 
quanto ao “status quo” e quanto ao benefício que 
poderia             fisioterapia, consulta médica e hidroterapia, 
dadas as dificuldades existentes de estacionamento.
Na rua de acesso à sede da ANEA, além dos 
moradores, há uma oficina de automóveis e um café-
restaurante, o bastante para tornar escasso o espaço 
livre para os que vêm procurar alívio nos tratamentos 
ministrados aos associados e demais utentes.
A ANEA está aberta à comunidade que a circunda 
e onde se integra, e a todos os demais, venham de 
onde vierem, que a procurem, não só em razão da 
específica doença que afeta os seus associados, a 

espondilite anquilosante, mas também aqueles que, 
por acidente ou doença incapacitante, a procurem 
em razão das terapias que a ANEA disponibiliza.
Tardou, mas ainda bem que a comunidade 
reagiu através dos seus representantes autárquicos, à 
sensibilidade de tornar possível e útil um espaço em 
termos de acessibilidade.
As obras estão em curso.
Desta feita melhora significativamente a capacidade 
de atendimento, a facilidade de acesso quando se 
utilizam ambulâncias, cadeiras de rodas, canadianas, 
ou simples auxiliares de locomoção. 
Quando o espaço improdutivo se converte em 
espaço útil de acolhimento para aqueles que 
procuram alívio no tratamento das várias terapias da 
ANEA, significa que houve sensibilidade bastante 
para melhorar a acessibilidade.
Esse intento e concretização merecem o nosso justo 
aplauso. n

Rui Borges

O nosso bem-haja

Construção do novo parque de estacionamento da ANEA, junto à sede

Era um desperdício e uma pena…

OBRAS
Trabalhos 
em bom ritmo 
vão beneficiar 
sócios e utentes
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ESCREVA-NOS!
A sua  op in i ão  e  o  s eu  con t r i -
bu to  s ão  fundamenta i s  pa r a 
me lhor  o  i n fo r mar  e  en r i que -
ce 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

O RÉU

Levante-se o réu!
Afinal, réu era eu...
Na sala cheia,
Levantei-me
E esperei,
A ouvir
De pé...
 
A leitura
Da sentença,
Feita em alta voz,
Descrevera só os erros,
Actos e falhas cometidas,
Do que fiz querendo e do podia evitar,
Contrariando as ordens e as leis estabelecidas.
 
Era um rol
De tantos factos
Que até me admirei
Como fora capaz, pois, alguns
Não recordava já, tinha esquecido,
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A culpa
Proferida,
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Apontada ao peito, reverberando
O que deveria ter feito do meu passado,
Ouvi, proclamar, com cada uma das sílabas:  
culpado!
 
À pergunta final,
O que é que o réu,
Em sua defesa, tem a dizer?
Respondi com serena convicção:
-Sem liberdade de errar é melhor morrer.

R.B.

À SOMBRA  DOS SETENTA  E ALGUNS MAIS

À sombra dos setenta e alguns mais
Da minha vida um livro vou escrevendo

Em cada linha têm quem vou tendo
E mostro que alguns factos são punhais

Há frases consumidas tão banais
Outras recordo: às quais eu me rendo
São passos do passado que desvendo

Guardados nos arquivos são reais
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Formam rugas que vão me defendendo
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Nas páginas do livro admirais

Aquelas que vos mostro, oferecendo,
Na primeira pessoa vos dizendo

Estou liberto aqui com tantos ais.

Vitor Castanheira

Espaço 
Para  

a Poesia

M a n u e l  L o p e s  M a r c h a n t e , 
04/05/1945  -  As soc.  Nº  1475 , 
f a l e ceu  em se t embro.  À  f amí l i a 
a  ANEA vem expre s s a r  a s  sua s 
s i nce r a s  condo l ênc i a s.

M a r g a r i d a  C a r m o  J o r d ã o, 
20/09/1925  -   As soc.  Nº  2844 , 
f a l e ceu  em se t embro.  À  f amí l i a 
a  ANEA vem expre s s a r  a s  sua s 
s i nce r a s  condo l ênc i a s.

N e c r o l o g i a
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Saiba o que é a Espondilite Anquilosante e o que a ANEA faz pelos doentes

mais intensos de manhã – rigidez mati-
nal, ou após longos períodos de repou-
so e aliviam com o movimento. A seve-
ridade do envolvimento articular e o grau 
de sintomas sistémicos pode variar de 
pessoa para pessoa, “um diagnóstico 
precoce e preciso, levando ao tratamen-
to adequado pode minimizar anos de 
dor e inaptidão, pela modificação da 
evolução natural da doença, evitando a 
incapacidade funcional contribuindo 
para a melhoria da qualidade de vida”, 
refere Ana Gomes.

Sendo uma doença crónica, o trata-
mento tem como finalidade aliviar a dor 

e a rigidez de forma a preservar a maior 
mobilidade possível assim como a pre-
venção de deformidades, permitindo ao 
doente o máximo de funcionalidade e 
autonomia. Assim, em conjunto com a 
medicação, a Fisioterapia é o tratamen-
to de eleição, através da analgesia e 
prática de atividade física regular, mas, 
“ é fundamental o diagnóstico precoce 
de modo a iniciar o tratamento o mais 
cedo possível de forma a retardar a 
progressão da doença, retardando/evi-
tando a perda de mobilidade”, conclui 
Ana Gomes.

• Bruno Taveira
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P r o g r a m a 
 
 

DOMINGO 
 

(6 de Agosto de 2017) 
 

09H00  Hastear de Bandeiras 
10H15  Missa de sufrágio em homenagem aos sócios 
             falecidos do Clube Desportivo do Arneiro, 
             na Igreja de São José – Arneiro / Sassoeiros 
 
QUINTA-FEIRA 
 

(10 de Agosto de 2017) 
 

09H00  Hastear de Bandeiras 
18H00  Bênção de Viatura 
             Orçamento Participativo 2016 
             Com a presença da CMC  
 
 

22H00  BAILE TENIS BAR 
                     (Entrada Livre) 
 
 
 
 
 
    
 

 
 23H00  Cerimónia de entrega de emblemas de 
              ouro e prata  aos sócios que completaram  
              50 e 25 anos de sócio em 2017 
  

              Bolo de aniversário. 

Solteiros & Casados 

      TERÇA-FEIRA 
 

         (15 de Agosto de 2017) 
 

         09H00  Hastear de Bandeiras 
 

         10H00  Tradicional Jogo de Futebol 
 
 
 
 
   
 
         Campo de jogos de relva sintética do 
         G. I. M. D. da Abóboda    
              
         13H00   Almoço Convívio 
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Restaurante

Rui do Prego
Servimos Almoços e Jantares
Grelhados no Carvão

Encerramos aos domingos Rua da Bela Vista, n.º 15 – S. Domingos Rana
Tel: 214 454 278 | 963 115 745

mEDICINA fÍSICA E REABILITAÇÃO

Uma associação de interajuda na 
dupla vertente médica e social, 
fomentando a prestação de 
cuidados de saúde na área da 
Medicina Física e Reabilitação a 
toda a comunidade.

Esta Associação foi fundada em 1982 
e conta com 35 anos de existência. Em 
2001, foi lançada a primeira pedra pelo 
antigo Presidente da Câmara municipal 
de Cascais (António Capucho), traduzin-
do-se no começo da obra de construção 
da estrutura da Unidade Prestadora de 
Cuidados de Saúde/Sede Nacional da 
ANEA, para doentes com Espondilite 
Anquilosante.

Com sede na Rua de Platão em São 
Domingos de Rana, a ANEA dispõe de 
onze Núcleos Regionais (Lisboa, Leiria, 
Coimbra, Ovar, Porto, Braga, Ponte de 
Lima, Vila Real, Viseu, Cova da Beira e 
Algarve), os quais funcionam em insta-
lações cedidas por outras entidades. 

A Associação dispõe de vários serviços, 
como fisioterapia, reumatologia, fisiatria, 
acupuntura e nutrição, estabelecendo di-
versos acordos com entidades e sistemas 
de saúde. “Além de cuidados de saúde a 
associação tem disponível para todas as 
pessoas, a prática de natação (para bebés, 
crianças, adultos e também adaptada) 

estabelecendo diversos protocolos com 
escolas e entidades e ainda o treino car-
diovascular em ginásio”, conforme refere, 
miguel marques, Diretor Técnico. 

A ANEA, procura manter interligação 
com os ministérios da Saúde, do Traba-
lho e da Solidariedade Social, com o INR 
(Instituto Nacional de Reabilitação), 
Câmara municipal de Cascais com o 
projeto “Seniores em movimento”, com 
outras associações nacionais de doen-
tes assim como também com as congé-
neres internacionais, de modo a que em 
conjunto, mais e melhores serviços se-
jam prestados aos utentes.

Nesta época de verão, muitos utentes 
com mobilidade condicionada recorrem 
às praias da linha de Cascais (Concei-
ção, Tamariz e Carcavelos) para usufruir 
de um dia de praia. Equipadas com as 
condições necessárias, com rampas de 
acesso, passadeiras, corrimãos, instala-
ções sanitárias adaptadas, lugares de 
estacionamento reservado e sem obstá-
culos, razões necessárias para que to-
dos as pessoas que possuem mobilida-
de condicionada recorram às praias.

Existe ainda um espaço destinado no 
areal com profissionais na área da saúde 
que prestam ajuda aos utentes a ir à 
água, na cadeira anfíbia (tiralô) de forma 
segura, reunidas assim as condições de 

segurança e conforto a todos o utiliza-
dores do tiralô em particular e dos ba-
nhistas em geral.

O que é a doença?
A Espondilite Anquilosante (EA) é uma 

doença reumática inflamatória crónica 
que afeta as articulações da coluna ver-
tebral e sacroilíacas. Os primeiros sinto-
mas são entre a segunda e terceira dé-
cada de vida. Segundo Ana Gomes, fi-
sioterapeuta da ANEA, “a causa é des-
conhecida, é uma doença autoimune em 
que o organismo reage contra si próprio 
levando à inflamação”. 

Com uma dor lombar que se agudiza 
com o repouso e atenua com a ativida-
de física, esta doença, numa fase inicial, 
caracteriza-se pelo aparecimento de 
dor, sentida mais frequentemente na 
região lombar ou nádegas, podendo 
irradiar pela face posterior das coxas. 
“O factor genético é importante embo-
ra múltiplos fatores ambientais possam 
contribuir para desencadear a doença, 
por exemplo: tabaco”, sublinha Ana 
Gomes.

A doença evolui ao longo do tempo, 
com queixas de dor e rigidez na coluna 
vertebral. Estes sintomas tendem a ser 

Saiba o que é a Espondilite Anquilosante e o que a ANEA faz pelos doentes
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Saiba o que é a Espondilite Anquilosante e o que a ANEA faz pelos doentes

mais intensos de manhã – rigidez mati-
nal, ou após longos períodos de repou-
so e aliviam com o movimento. A seve-
ridade do envolvimento articular e o grau 
de sintomas sistémicos pode variar de 
pessoa para pessoa, “um diagnóstico 
precoce e preciso, levando ao tratamen-
to adequado pode minimizar anos de 
dor e inaptidão, pela modificação da 
evolução natural da doença, evitando a 
incapacidade funcional contribuindo 
para a melhoria da qualidade de vida”, 
refere Ana Gomes.

Sendo uma doença crónica, o trata-
mento tem como finalidade aliviar a dor 

e a rigidez de forma a preservar a maior 
mobilidade possível assim como a pre-
venção de deformidades, permitindo ao 
doente o máximo de funcionalidade e 
autonomia. Assim, em conjunto com a 
medicação, a Fisioterapia é o tratamen-
to de eleição, através da analgesia e 
prática de atividade física regular, mas, 
“ é fundamental o diagnóstico precoce 
de modo a iniciar o tratamento o mais 
cedo possível de forma a retardar a 
progressão da doença, retardando/evi-
tando a perda de mobilidade”, conclui 
Ana Gomes.

• Bruno Taveira
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QUINTA-FEIRA 
 

(10 de Agosto de 2017) 
 

09H00  Hastear de Bandeiras 
18H00  Bênção de Viatura 
             Orçamento Participativo 2016 
             Com a presença da CMC  
 
 

22H00  BAILE TENIS BAR 
                     (Entrada Livre) 
 
 
 
 
 
    
 

 
 23H00  Cerimónia de entrega de emblemas de 
              ouro e prata  aos sócios que completaram  
              50 e 25 anos de sócio em 2017 
  

              Bolo de aniversário. 

Solteiros & Casados 

      TERÇA-FEIRA 
 

         (15 de Agosto de 2017) 
 

         09H00  Hastear de Bandeiras 
 

         10H00  Tradicional Jogo de Futebol 
 
 
 
 
   
 
         Campo de jogos de relva sintética do 
         G. I. M. D. da Abóboda    
              
         13H00   Almoço Convívio 
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Zambujal, 2017/10/02

Exma. Sra. Ministra da Administração Interna,  
Drª Constança Urbano de Sousa. 

Dirijo-me a si, como Ministra da Administração Interna, para manifestar o meu total 
repúdio, sobre o que vou descrever:       
                                   
QUO VADIS, PARQUES DE ESTACIONAMENTO RESERVADOS A PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA?
PARA QUE SERVEM AS LEIS QUANDO AS AUTORIDADES NÃO AS FAZEM 
CUMPRIR, NEM AUTUAM OS PREVARICADORES?

Conhecemos e aplaudimos as normas para obstar aos abusos duma larga maioria de 
cidadãos insensíveis e indisciplinados, que usam e abusam indevidamente dos parques 
de estacionamento para deficientes.
Congratulamo-nos, claro, com a aprovação de mais uma lei para punir os prevaricadores, 
a Lei 47/2017, de 7 de junho, que alterou o artigo 145º do Código da Estrada.
Esta nova lei tem o objetivo de classificar como contraordenação grave, desde 8 de 
julho p.p., qualquer condutor não autorizado a parar ou estacionar em lugar reservado 
a pessoa com deficiência condicionada na sua mobilidade, sem que para isso esteja 
autorizado.
Além da multa pecuniária, que para estacionamento em lugares reservados varia entre 
60 e 300 euros, as contra - ordenações graves dão lugar a uma sanção acessória de 
retirada de dois a três pontos na carta de condução.
Nós aplaudimos todo este normativo que defende os direitos e interesses dos 
deficientes, mas o que nos preocupa é a passividade e ligeireza com que atuam as forças 
da autoridade que na maioria das vezes não autuam os insolentes prevaricadores.
Este procedimento das autoridades leva a que se tenha institucionalizado um autêntico 
regabofe pelo país fora, com a utilização abusiva dos estacionamentos reservados a 
pessoas com Deficiência.
Por isso, apelamos ao Ministério da Administração Interna, que sensibilizem as forças 
segurança, de modo a estarem atentas e intervirem mais no cumprimento das normas 
em vigor.
Porque, senão, para que servem as normas? 

Com os melhores cumprimentos,

José Carlos Figueiredo Gomes da Silva 
Presidente da Direção da Associação Nacional da Espondilite Anquilosante

Carta Aberta 
à Ministra de Administração Interna

Opinião
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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 
                                                                      

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
Bruno Oliveira: Professor de Natação

DONATIVOS

SEDE
Abbvie, Lda. . . . . . . . . . . .4.000,00 €
Duarte Fortunato Antunes . . . 5,00 €
Gomuz Cuidados Médicos, Lda. 300,00 €

LISBOA
Vítor Manuel Pereira Antunes 10,00 €

OVAR
Maria Clara Costa Dias. . . . . . . . . 15,00 €

PORTO
Belmiro Ricardo de Sousa Mendes. . 5,00€  
Graça Maria Mondim Soares . . . . 5,00 €

Nota: existem outros valores que não fo-
ram facturados à data, porque não temos 
identificação/nif

Donativos de 01 julho a 30 de setembro 
de 2017

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

Informação útil
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