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EDITORIAL
Dou-vos nota neste editorial do que entendo ser mais relevante
na vida da nossa Associação, no período recente, fazendo a
ligação para os tempos que se avizinham.
Queria assinalar que no dia 3 de Maio foi lançada, no Padrão dos
Descobrimentos, Belém, Lisboa, a plataforma «Mais Saúde»,
congregando 4 Associações de doentes, incluindo a ANEA.
Esta plataforma visa promover o diagnóstico precoce e o
tratamento adequado, particularmente em relação às doenças a
que respeitam as Associações de doentes participantes (espondilite anquilosante, artrite reumatóide, doença inflamatória do
intestino e psoríase). Este Boletim inclui uma apresentação
detalhada dos temas debatidos no seio da Plataforma.
E, logo a seguir, a 7 de Maio, decorreram as comemorações do
Dia Mundial da espondilite anquilosante, tema que vem
detalhadamente tratado mais adiante neste Boletim. Quero
assinalar em particular, e agradecer, a importante contribuição da
Dr.ª Anabela Barcelos, e da Dr.ª Ana Almeida, que fizeram
apresentações sobre temas da maior importância para os
portadores de EA. A participação dos Associados nestes eventos
reveste-se da maior importância, porquanto contribui para a sua
integração na vida da nossa Associação e para a participação na
discussão dos temas que são relevantes para nós.
Temos aprovado um projecto estruturante para a unidade de
cuidados de saúde da ANEA, a instalação de painéis solares. Este
projecto é importante porque permitirá, se for implementado,
uma redução sensível dos gastos em energia para aquecimento
das águas da piscina e balneários, tornando a exploração desta
menos dependente de recursos fósseis esgotáveis, contribuindo
ainda para reduzir emissões poluentes.
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Não temos no entanto assegurados, por enquanto, os meios
financeiros para garantir o financiamento na parte que cabe à
ANEA (50%).
As diligencias efectuadas para obter financiamento, de fontes não
públicas, revelam-se por enquanto insuficientes.
Obtivemos apoio financeiro de um Laboratório para realizar-mos
um projecto de temporadas de tratamento na ANEA, dirigido a
jovens espondilíticos. Este programa é naturalmente importante
para os portadores de EA residentes em áreas distantes da Sede,
que podem assim realizar programas de tratamento de curta
duração (unidade, uma semana), na Sede, em que as despesas de
estadia são garantidas por esse Programa. Convidamos os jovens
até aos 40 anos portadores de EA a participar neste programa.
Aproxima-se o fim deste ano terapêutico, na unidade de cuidados
de saúde da ANEA, retomando esta a sua actividade em
Setembro.
Em Agosto iremos iniciar trabalhos de renovação. No corrente
ano faremos uma primeira fase, com pinturas interiores e
reparações de áreas carenciadas, estando planeada uma segunda
fase de pintura exterior, para a qual apresentámos candidatura
para apoio financeiro, junto da CMC.
Desejo aos Associados umas boas férias.
Justino Romão, Presidente da Direcção.
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ACTIVIDADES DA DIRECÇÃO
2ª EDIÇÃO DAS CONFERÊNCIAS DO ESTORIL Desafios Globais,
Respostas Locais
A Câmara Municipal de Cascais em consonância com o Instituto de
Estudos Estratégicos e Internacionais (IEEI), organizou a 2ª edição
das Conferências do Estoril, onde foram debatidos diversos temas
dos quais destacamos “o futuro da democracia e a governação
global, a crise financeira na zona euro e a situação do Médio
Oriente”. Os trabalhos decorreram no Centro de Congressos do
Estoril nos dias 4, 5 e 6 de Maio de 2011.
Na conferência deste ano, estiveram presentes um conjunto de
oradores internacionais, debatendo temas da actualidade sobre “o
processo da globalização, desde a arquitectura da governação
global, à crise financeira e suas consequências, à segurança
humana e aos desafios colocados à governação local pelo impacto
dos fenómenos da globalização”.
Pela sua relevância e actualidade, a generalidade das
apresentações e debates incidiu nas transformações políticas e
sociais que decorrem em vastas zonas do Magrebe e do Médio
Oriente. A crise do Euro e os seus reflexos sobre a construção
europeia foram objecto de particular destaque.
O Sr. Vice - Presidente Vicente Alfacinha esteve presente em
representação da ANEA.

VI ENCONTRO HISPANO-LUSO
Realizou-se em Córdoba, Espanha, no passado dia 04/06/11
promovido por ACEADE (Associación Cordobesa de Enfermos
Afectados de Espondilitis). Em representação da ANEA estiveram
presentes o Presidente, Justino Romão, e o Vice-presidente
Vicente Alfacinha.
Este encontro, coincidiu com a realização da XX Jornada de
convívio da ACEADE, que teve este ano uma particularidade muito
significativa: a entrega, pela segunda vez, do Prémio Iberoamericano de investigação em espondilite José Román.
O Prémio José Román é atribuído pela ACEADE, em conjunto com
a Universidade de Córdoba e a Consejería de Salud da Junta de
Andalucía, com o propósito de promover a investigação no
campo das espondiloartropatias.
No corrente ano, foram galardoados:
O Dr. Roberto Díaz Pena, com um trabalho sobre a «Genómica de
la EA». “investigador no Hospital Central de Oviedo”.
Drª Maria Alejandra Sánchez López, “investigadora no Hospital
Puerta de Hierro, Madrid”, com um trabalho sobre «Aportación
de la genética al pronóstico de la EA»
Depois da entrega dos prémios, os galardoados fizeram uma
apresentação sobre os trabalhos que realizam. Ambos incidem
sobre o estudo do genoma humano e sobre em que medida este
estudo pode contribuir para um melhor conhecimento da EA,
melhorar o prognóstico e a terapia desta doença.
Continua pag.6
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ACTIVIDADES DA DIRECÇÃO
O estudo apresentado pela Dr.ª Alejandra López, inclui
investigação aplicada em particular a doentes com EA, visando
aprofundar a contribuição que a genética e o estudo do ADN pode
trazer para, associado a um diagnóstico precoce, permitir um
prognóstico mais preciso e uma melhor definição da terapêutica,
ajustada a cada doente. São estudos que muito podem contribuir
para a evolução da terapia e a melhoria da condição e qualidade
de vida do doente espondilítico.
PRÉMIO INOVAÇÃO PARA O O PROGRAMA «ESPERANZA»
Contribuição para o diagnóstico precoce da EA em Espanha
O programa «ESPeranza» da Sociedade Espanhola de Reumatologia (SER) em colaboração com os Laboratórios Pfizer, recebeu no
início deste ano o Prémio Inovação na melhoria da qualidade de
cuidados do SNS em Espanha.
Esta iniciativa (o Programa ESPeranza) permitiu a criação em
Espanha de 25 unidades para diagnóstico precoce e
acompanhamento de pacientes com espondiloartropatias, o que
ajudou a reduzir o tempo decorrido entre o início dos sintomas e
o diagnóstico em mais de 4 anos.
Em cerca de um ano e meio de funcionamento deste programa, o
mesmo permitiu diagnosticar cerca de 800 novos doentes, em
menos de dois anos desde o aparecimento de sintomas.
Este programa foi incluído na categoria de inovação por ser a
primeira iniciativa que conjuga de forma integrada cuidados
primários e de especialidade, em pacientes com início recente de
espondiloartropatias e ainda pela aplicação de um modelo de
excelência que possibilitou a avaliação dos processos instituídos.
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Através do Programa «ESPeranza», que é coordenado por Milena
Gobbo, da Unidade de Pesquisa da Sociedade Espanhola de
Reumatologia (SER), e pelo Professor Eduardo Collantes, do
Serviço de Reumatologia, do Hospital Reina Sofía de Córdoba,
também se dotou de maiores recursos a consulta de
Reumatologia, tendo-se criado uma plataforma para facilitar o
rápido encaminhamento, pelas unidades de cuidados de saúde
primários, de pacientes com suspeita de espondiloartropatias. O
médico assistente dos cuidados de saúde primários é a chave
principal do programa «ESPeranza», uma vez que é quem detecta
um possível caso e o refere para a consulta de especialidade.
Fonte:http://www.ser.es/
(transcrição parcial, com tradução de Justino Romão)
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ACTIVIDADES DA DIRECÇÃO
FORMAÇÃO "GESTÃO DE PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO“
No passado dia 26 de Maio, a Câmara Municipal de Cascais,
nomeadamente o Banco Local de Voluntariado de Cascais, em
parceria com o Montepio, promoveu a acção de formação para
Dirigentes de Instituições - “Gestão de Programas de
Voluntariado”. A acção de formação, teve lugar no DNA Cascais
tendo como teor programático questões relacionadas com
enquadramento legal e importância da criação de um programa
de voluntariado.
O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras,
fez a abertura do evento e a formação esteve a cargo da Dr.ª
Paula Guimarães, responsável pelo gabinete de responsabilidade
social do Montepio.
O programa contou com as comunicações da Dr.ª Rosa Neto VicePresidente da Cercica, e da Dr.ª Ana Faustino, Responsável e Gestora do voluntariado na Cercica, subordinadas ao tema “Como
uma Direcção se mobiliza para enquadrar voluntários”.
Estiveram presentes cerca de 40 Dirigentes de entidades
concelhias, entre as quais a ANEA, através do vice-presidente
Vicente Alfacinha, que enquadram ou pretendem enquadrar
voluntários.

NOTÍCIAS DIVERSAS
DOENÇAS AUTO-IMUNES
O que há de novo para prevenir e tratar
As doenças inflamatórias auto-imunes limitam o dia-a-dia dos doentes impedindo-os de ter uma vida considerada normal.
Para melhorar o seu tratamento foi criada a Plataforma Mais
Saúde. Saiba de que forma pretende ser um parceiro activo na
promoção da saúde.
Sabia que, de acordo com um estudo da Universidade de Lund, na
Suécia, um doente com artrite reumatóide tem três vezes mais
possibilidade de ser tratado com terapêuticas inovadoras em
Espanha que em Portugal? Defender o direito ao diagnóstico
precoce e o pleno acesso à inovação terapêutica são os objectivos
da Plataforma Mais Saúde, uma iniciativa de quatro associações
de doentes com patologias inflamatórias auto-imunes,
apresentada em Maio: ANDAR (Associação Nacional de Doentes
com Artrite Reumatóide), ANEA (Associação Nacional de
Espondilite Anquilosante), APDI (Associação Portuguesa de
Doença Inflamatória do Intestino) e PSOPortugal (Associação
Portuguesa da Psoríase). Perante uma pressão cada vez mais forte
no sentido de controlar as despesas na saúde, este grupo de
associações, que representam cerca de 400 mil doentes, irão
desenvolver esforços para que o seu tratamento em Portugal seja
feito «em linha com práticas europeias, contribuindo para uma
melhoria significativa da qualidade de vida», defende Arsisete
Saraiva, presidente da ANDAR e porta-voz da plataforma. «Vamos
acompanhar muito de perto a situação dos doentes portugueses,
exigindo que sejam cumpridas as disposições legais que estão em
vigor e denunciando sempre que estas venham a ser violadas»,
acrescenta.
Continua pag.8
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NOTÍCIAS DIVERSAS
IMPORTÂNCIA DE UM DIAGNÓSTICO PRECOCE
As doenças inflamatórias auto-imunes resultam de uma disfunção
do sistema imunitário que começa a atacar o próprio organismo.
Apesar dos órgãos atingidos por cada uma delas ser diferente,
todas têm em comum o facto de causarem um impacto muito
significativo na vida dos doentes, devido à sua cronicidade,
provocando danos irreversíveis.
Os custos para o Serviço Nacional de Saúde e para a sociedade
são extremamente elevados, devido à necessidade frequente de
hospitalizações, aos cuidados de saúde especializados e aos
elevados índices de redução de produtividade (sem contar com a
presença da dor crónica, a incapacidade e o impacto psicológico
da doença, impossíveis de medir). O momento em que os doentes
começam a ser tratados é, por isso, muito importante. Um
diagnóstico precoce associado a uma intervenção clínica
atempada, permite controlar de forma mais eficaz a progressão
da doença e, assim, contribuir para uma melhoria da qualidade de
vida.
O CONTRIBUTO DAS TERAPÊUTICAS INOVADORAS
A intervenção terapêutica precoce bem como o uso de
medicamentos com maior eficácia, tanto no tratamento
sintomático como no controlo da progressão da doença, são
fundamentais e contribuem para a melhoria da sua evolução
clínica. De acordo com Arsisete Saraiva, «estes factores
influenciam, de forma significativa, a produtividade dos doentes e
o regresso à vida activa, diminuindo os custos do Estado
associados ao absentismo, às baixas por doença e às reformas por
invalidez».
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Embora o acesso aos medicamentos inovadores esteja
consagrado em diversas disposições legais em vigor, «quando
comparamos os portugueses com outros cidadãos da União
Europeia, ainda existem barreiras no acesso à inovação
terapêutica, nomeadamente no que respeita ao incumprimento
do Despacho Governamental, por parte de algumas
administrações hospitalares», refere a porta-voz da plataforma,
que pretende minimizar estes entraves.
A intervenção é aplaudida pelas associações dos doentes,
habituadas a lidar com dificuldades como «os atrasos no
diagnóstico e no início de terapêuticas, bem como na
referenciação para a consulta de especialidade», como aponta
Justino Romão, presidente da ANEA, para além disso, segundo
Luís Cunha Miranda, reumatologista, «existe uma clara
discriminação por parte do poder político e dos legisladores » em
relação a estas doenças, quando comparadas com outras, em
particular no que diz respeito ao acesso às terapêuticas mais
inovadoras (biológicas): «enquanto para os doentes neurológicos
ou oncológicos existe um acesso sem restrições, no caso dos
doentes reumáticos, apenas quatro dos oito biológicos têm um
acesso mais facilitado, sendo que os outros quatro foram
altamente restringidos sem critério (clínico, económico ou outro).
A prescrição médica não pode, especialmente nestes
medicamentos, ser uma escolha administrativa e desprovida de
senso clínico».
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NOTÍCIAS DIVERSAS
DIRECÇÃO GERAL DOS IMPOSTOS
Direcção de serviço de Registo de Contribuintes
AVISO
Comunicação do grau de deficiência via Internet
Para conhecimento dos interessados, informa-se que se encontra
disponível uma nova funcionalidade que permite comunicar,
através da Internet, à Administração Tributária o grau de
deficiência atribuído de acordo com a informação constante no
Atestado de Incapacidade Multiusos.
Esta nova funcionalidade de actualização do registo de
contribuintes permite que os cidadãos possam indicar, de forma
desmaterializada, o grau de deficiência fiscalmente relevante,
sem que os mesmos tenham de se deslocar aos serviços de
finanças.
Para o efeito, deve o interessado identificar-se, no Portal das
Finanças, com o respectivo Número de Contribuinte e Senha de
Identificação, após o que deverá seleccionar “Cidadãos / Entregar
/ Pedido / Indicação / Alteração dos Dados de Deficiência
Fiscalmente Relevante”.
Após a submissão do pedido (Indicação ou Alteração dos dados)
deverá enviar, via e-mail, fax ou correio, sob registo, o documento
comprovativo à Direcção de Serviços de Registo de Contribuintes.
A referida indicação ou alteração dos dados só será registada
definitivamente após a necessária validação do documento
comprovativo.
DSRC, 23 de Dezembro de 2010
O Director de Serviços, em substituição
Carlos Silva Martins

CORRENTES DE RETORNO CONCENTRADO (AGUEIROS)
Agueiro, o que é?
Quando decide ter um contacto com a água do mar, nem se
apercebe que um perigo mortal o espreita silenciosamente, ele é
quase invisível ao olhar, mas está lá à espera da próxima vítima
que pode não regressar a casa nesse dia, refiro-me aos agueiros.
Um agueiro pode ceifar uma ou várias vidas em minutos, existem
relatos em que tanto morreu a vítima como o seu pretenso
salvador, apesar de saber nadar bem, mas nada puderam fazer
contra tais correntes submersas.
"A costa portuguesa é perigosa. Tem correntes muito fortes e
forma agueiros. As pessoas são enroladas e lançadas para fora
de pé. A maioria dos banhistas entra em pânico e, em vez de se
deixar levar pela corrente até terra, luta contra ela, acabando
por perder a força e ser arrastado pelo mar"
Estes "agueiros" são conhecidos por "Rip Current" ou "corrente
de retorno", perigosos fenómenos da costa Atlântica portuguesa
que ceifam muitas vidas em cada época balnear e mesmo para
além dela. São correntes de retorno que variam em tamanho,
largura, profundidade, forma, velocidade e potência.
O que fazer se for "apanhado" por uma destas correntes
submarinas?

Continua pag.10
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NOTÍCIAS DIVERSAS
NÃO RESISTIR
Aconselha-se os banhistas a não resistirem ao agueiro.
Deve-se tentar nadar em diagonal à direcção da corrente, de
forma a ser arrastado lateralmente e não para o interior do mar.
Por norma, o agueiro leva a pessoa para longe da costa
(inevitavelmente para fora de pé) mas não para o FUNDO.
Apercebendo-se dessa corrente que nos afasta da praia entre 5 a
50 metros para lá da rebentação, saiba que o agueiro vai diminuir
de intensidade até se dissipar.
Sem pânico, deve a pessoa aflita pedir socorro, enquanto vai
boiando à superfície e acenando com os braços.
ESTA INFORMAÇÃO PODE SALVAR UMA VIDA
A SUA, A DOS SEUS FILHOS OU ENTES QUERIDOS.
Se vai à praia este ano, consulte mais detalhes sobre este perigo,
no site do Instituto de Socorros a Náufragos

PRAIA ACESSÍVEL - PRAIA PARA TODOS
Este Projecto começado em 2004, é fruto de uma parceria
inicialmente protagonizada pelo Instituto Nacional para a
Reabilitação, o Instituto da Água, o Turismo de Portugal e o
Instituto do Emprego e Formação Profissional.
Com este Projecto, e na sequência do que se encontra previsto
para a orla costeira e atendendo também à legislação sobre
acessibilidade, designadamente o que dispõe o Decreto-Lei nº
163/2006, de 8 de Agosto, pretende-se que as zonas balneares,
designadas como tal no âmbito do Artigo 51º do Decreto-Lei nº
236/98, de 1 de Agosto, reúnam um conjunto de condições que
permitam o seu uso por todas as pessoas, sem que se ponha em
causa a idade e as dificuldades de locomoção ou mobilidade.

As condições que determinam considerar-se uma praia como
acessível, podendo em consequência hastear o respectivo
galardão, são:
Continua pag.11
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NOTÍCIAS DIVERSAS
Acesso pedonal fácil;
Estacionamento ordenado com lugares para as viaturas ao
serviço das pessoas com deficiência;
Acesso à zona de banhos, por rampa ou com recurso a meios
mecânicos;
Passadeiras no areal;
Sanitários acessíveis,
e Postos de socorros acessíveis.
A inexistência de Nadadores Salvadores na praia não permite que
a mesma se possa classificar como acessível, ainda que reúna
todas as restantes condições.
Como factores facultativos consideram-se, ainda, o acesso a bares
e restaurantes e a existência de apoios anfíbios para o banho.
Em 2005, lançou-se definitivamente no terreno, num processo
crescente, mas ainda longe de alcançar o objectivo ideal tornar
todas as praias, costeiras e fluviais acessíveis e passíveis de serem
utilizadas por todos e nessa intenção se continuará, sabendo que
em algumas praias a acessibilidade será muito difícil, se não
impossível, na certeza de que se está a contribuir para a melhoria
da qualidade de vida das pessoas e se está a proporcionar ao
turismo uma nova oferta, cada vez mais necessária face à
concorrência e às alterações demográficas que são já bem visíveis.
Uma outra perspectiva que desde sempre se procurou
desenvolver foi a de promover a acessibilidade nas praias fluviais,
como pólos aglutinadores das populações nos meses de Verão e
como locais de lazer privilegiados, em que a natureza
normalmente é bastante pródiga.

DIA MUNDIAL
7 DE MAIO 2011
A comemoração do dia Mundial este ano, teve três
componentes.
a) Uma sessão pública para debate de temas sobre a doença, que
decorreu no Hotel Praia Mar, em Carcavelos;
b) Um almoço para os convidados e participantes, nas instalações
da Sede;
c) Uma tarde desportiva, com jogos aquáticos, na piscina da
ANEA.
A sessão pública, que decorreu entre as 11H00 e as 13h15,
contou com a presença da Senhora Deputada Dr.ª Teresa Caeiro,
em representação do senhor Presidente do grupo parlamentar do
CDS-PP, Senhora Dr.ª Helena Bila, membro da Divisão da
Promoção da Saúde da C. M. de Cascais, em representação do
senhor Presidente Dr. Carlos Manuel de Jesus Carreiras, a Senhora
Dr.ª Ivete Tubal, em representação do senhor presidente da Junta
de Freguesia de S. Domingos de Rana Dr. Manuel do Carmo
Mendes, Senhora Dr.ª Anabela Barcelos, em representação do Sr.
Presidente da Sociedade Portuguesa de Reumatologia, Dr. Luís
Maurício, Dr.ª Lígia Reis, Secretária Geral da Ordem dos
Farmacêuticos, em representação do Sr. Bastonário Dr. Maurício
Barbosa, Senhora Dr.ª Elsa Silva em representação da Associação
Portuguesa de Fisioterapeutas, Senhora Dr.ª Arsisete Saraiva,
presidente da Associação Nacional de Doentes com Artrite
Reumatóide (ANDAR), representantes dos diferentes laboratórios
farmacêuticos, jornalistas, etc..
Desta vez as palestras estiveram a cargo da Dr.ª Anabela Barcelos,
médica reumatologista, directora do serviço de reumatologia do
Hospital do Baixo Vouga em Aveiro e da Dr.ª Ana Almeida, médica
fisiatra, directora clínica da ANEA.
Continua pag.12
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DIA MUNDIAL
Na presença de mais de 60 pessoas, o primeiro tema a ser
abordado foi: «Um olhar sobre as inquietações do doente
espondilítico», apresentado pela Dr.ª Ana Almeida, médica
fisiatra. A intervenção da nossa directora clínica visou as preocupações que frequentemente os doentes portadores de EA
manifestam relativamente aos exercícios/desportos que podem
ou não praticar e quanto ao impacto da doença na sua vida diária.
O tema seguinte, «A importância do diagnóstico precoce – o
papel do médico e do doente» foi apresentado pela Dr.ª Anabela
Barcelos. Neste âmbito, a Dr.ª Anabela expôs as graves
consequências de não existir um diagnóstico precoce, com a
repercussão do avanço da doença sem controlo durante anos, a
evolução do atraso de diagnóstico (alguma redução do atraso) e
ainda dos limites ao diagnóstico precoce.
Referiu que os critérios de Nova York para a identificação da EA
incluíam a evidência radiográfica, sendo que esta evidência,
quando existe, já é sinónimo de um estado avançado da doença,
a qual já terá provocado danos irreversíveis.
Referiu ainda que hoje existem meios auxiliares de diagnóstico,
como a ressonância magnética (RM), que permite identificar
situações caracterizadoras da doença em doentes que ainda não
têm evidência radiológica, os critérios de identificação evoluíram
para os designados consensos do Grupo ASAS, que incluem a RM
como instrumento apropriado e que em conjunto com outros
indicadores, permite saber se estamos em presença de uma
espondilartropatia, antes que existam as evidências radiográficas
da doença. No final, houve uma sessão de debate, com múltiplas
questões colocadas pelos presentes às duas intervenientes,
debate que se prolongou por mais de uma hora.
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Podemos afirmar que foi uma sessão muito importante e
esclarecedora, não só pela qualidade dos estudos apresentados
pelas conferencistas, mas também pela participação dos
associados e convidados.
O almoço volante de convívio decorreu nas instalações da ANEA e
nele estiveram presentes 57 convivas.
Cerca das 16 horas iniciou-se a tarde desportiva, que decorreu na
piscina da ANEA. Foram constituídas diversas equipas, para a
prática das diferentes modalidades.
Participaram 45 utentes na tarde desportiva.
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DIA MUNDIAL
Foto 1

1

O Sr. Presidente na abertura dos trabalhos.
As oradoras Dr.ª Anabela
Barcelos e Dr.ª Ana Almeida

3

Foto 3
Aspecto geral da
assistência

2

Foto 2
Dr.ª Anabela Barcelos no uso da palavra

4

Foto 4
Início do almoço
convívio
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GUARDIÕES DA ACESSIBILIDADE
GUARDIÕES DA ACESSIBILIDADE
O festival de encerramento teve lugar no passado dia 2 de Junho,
em Cascais no Parque Marechal de Carmona.
O que é o Projecto “Guardiões da Acessibilidade”?
Trata-se de uma iniciativa que ao longo dos anos foi ganhando
dimensão e que está em curso desde 2003, liderada pela Divisão
de Desenvolvimento Social da Câmara Municipal de Cascais, em
parceria com a ANEA, a Escola Secundária de Alvide, o Centro de
Reabilitação e Integração de Deficientes (CRID), a Associação
Portuguesa de Deficientes – Cascais, a Cooperativa de Educação e
Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Cascais (CERCICA), a
Escola Salesiana do Estoril, a Cooperativa Nacional de Apoio a
Deficientes (CNAD), os Lares da Boa Vontade (LBV), o
Agrupamento de Escolas de Carcavelos, o Agrupamento de
Escolas de Cascais, a Escola Pereira Coutinho e o Lar Branco
Rodrigues.
Sendo o principal objectivo deste projecto a sensibilização e a
formação da população escolar para as questões da acessibilidade
e deficiência, nomeadamente as dificuldades que os utentes com
deficiências motoras têm em circular ou aceder a determinados
edifícios ou serviços do nosso concelho.
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Contribuindo para uma sociedade mais inclusiva.
O encontro de encerramento contou com a participação de
alguns dos parceiros, nomeadamente a ANEA, o CRID e o LBV, que
ficaram responsáveis pela dinamização de uma actividade dirigida
aos alunos das escolas e aos clientes das instituições promotoras.
A ANEA criou uma versão adaptada do jogo paralímpico GOALBAL,
(futebol para deficientes visuais).

As regras foram respeitadas, todos os jogadores tinham vendas
colocadas, cada equipa foi composta por três jogadores, a bola
utilizada para o jogo é conforme com o regulamentado pelo
comité técnico de desportos da IBSA (Internacional Blind Sports
Federation) sendo muito diferente das tradicionais (pesa 1,250
kg., tem 8 orifícios, guizos no seu interior e é feita de borracha). A
bola foi-nos gentilmente emprestada pela ANDDVIS (Associação
Nacional de Desporto para Deficientes Visuais).
As áreas do campo foram adaptadas às condições do local, tendo
sido delimitadas com fitas balizadoras.
A adesão ao jogo e a sua aceitação foi enorme. A experiência de
se jogar futebol vendado, guiados pelos sentidos do tacto e da
audição, a proximidade com uma realidade tão profunda teve
críticas positivas por parte dos participantes e presentes que
gostariam de repetir e partilhar a experiência em futuras
ocasiões.
O Lar da Boa Vontade levou o jogo da Boccia, que em 1988 foi
reconhecido como modalidade Paralímpica. Este tem assumido
um papel de grande relevo na reabilitação de deficientes motores
graves e a nível recreativo e competitivo para pessoas com
Paralisia Cerebral.
O objectivo do jogo é a marcação do maior número de pontos
através do lançamento de séries de 6 bolas em direcção a uma
bola alvo.
O CRID promoveu uma gincana que podia ser feita a pé com
venda ou em cadeira de rodas. Foi constituído por um percurso
irregular que terminava no símbolo do projecto a “Estrela das
Acessibilidades”.
Continua pag.15
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GUARDIÕES DA ACESSIBILIDADE
Contámos com a comparência de alguns representantes da
Câmara Municipal de Cascais que nos agradeceram pelos
momentos proporcionados aos participantes.
No final das actividades seguiu-se um piquenique almoço.
Em ambiente descontraído houve a possibilidade de trocar
comentários sobre as experiências vividas quer no aspecto físico
quer no emocional acerca das incapacidades e barreiras de quem
as vive diariamente.
Num mundo de dificuldades faz-nos pensar que não é assim tão
complicado criar acessibilidades, havendo cooperação e boa
vontade.
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NOTÍCIAS DOS NUCLEOS
NOTÍCIAS DE VISEU.
Semana do Voluntariado – Viseu
O Núcleo Regional de Viseu em conjunto com outras instituições
de âmbito regional e nacional esteve presente na “Semana do
Voluntariado” realizada no Palácio de Gelo em Viseu nos dias
17/18/19 do passado mês de Junho. O evento foi uma
organização do I.S.U. – Instituto de Solidariedade e Cooperação
Universitária.
INSCRIÇÕES PARA NOVA ÉPOCA DE HIDROTERAPIA / GINÁSIO
A nova época de hidroterapia inicia-se no dia 3 de Outubro.
Informam-se os nossos associados de que neste momento não
existem vagas para novas inscrições, no entanto quem se queira
inscrever pela primeira vez deve contactar-nos a fim de entrar em
lista de espera, para ocupar alguma vaga que surja por desistência
de algum dos actuais utentes.
As aulas de ginástica na nossa sede estão suspensas. Serão
retomadas assim que exista número suficiente de utentes que o
justifique. Caso esteja interessado nesta aula contacte-nos.
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ACTIVIDADES DA DIRECÇÃO
E. A. NA SIC NOTÍCIAS
Na sequência das comemorações do dia mundial da espondilite
anquilosante o jornal da manhã da SIC NOTÍCIAS convidou o
presidente da ANEA Justino Romão e o Sr. Dr. António Vilar
médico reumatologista e secretário geral da ANDAR (Associação
Nacional de Doentes com Artrite Reumatóide) para uma sessão
de esclarecimento sobre a E.A.
A entrevista durou cerca de 10 minutos e nela foram efectuados
alguns considerandos informativos, dos quais se destaca os
cinquenta mil casos diagnosticados em Portugal,

sendo a maior predominância nos homens com idade inferior a
25 anos.
O Dr. António Vilar afirmou que os primeiros sintomas da doença
se revelam frequentemente entre os 18 e 30 anos, voltou a
alertar para a importância do diagnóstico precoce, por forma a
minimizar os malefícios desta enfermidade degenerativa.
A mediação esteve a cargo do jornalista João Moleira.
Esta entrevista pode ser vista no site que abaixo se reproduz.

http://sicnoticias.sapo.pt/programas/edicaodamanha/2011/05/16/ea.mpg
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INFORMAÇÕES ÚTEIS
A FISIOGASPAR criou um
programa
especialmente
dedicado
aos
doentes
portadores de E.A. que
permite aos pacientes usufruírem de tratamentos específicos em
Classes de Hidroterapia e de Treino Postural, com condições
especiais. As Classes de Hidroterapia e as Classes de Treino
Postural para portadores de EA são realizadas por Fisioterapeutas,
que fazem um acompanhamento personalizado.
A ANEA divulga este serviço, por entender que o mesmo pode ser
útil para alguns associados que residam na região. No entanto,
estes serviços não puderam ser integrados nos programas de
classes de EA desenvolvidos pela ANEA, por o seu custo não
permitir um acesso à generalidade dos Associados.
(Av.ª Estados Unidos da América, 2, em Lisboa)

MEDICINA TRADICIONAL CHINESA
Na sequência do programa experimental de terapias de medicina
tradicional Chinesa, que decorreu no ano de 2010/2011, com a
colaboração das Terapeutas D. Lúcia Lourenço e D. Patrícia
Butzke, face ao interesse manifestado por alguns Associados,
vamos dar continuidade a este programa, no ano de 2011/2012.
Mantêm-se os horários de Sexta-Feira, os custos reflectem no
entanto o facto de ter terminado a fase experimental, sendo
agora serviços disponibilizados a valores de mercado, ainda que
os acordados com a ANEA sejam preferenciais.
Se estiver interessado, consulte na secretaria as condições e faça
a sua inscrição/marcação.
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COMO POSSO PAGAR AS MINHAS QUOTAS ?
Preferencialmente através de transferência bancária:
Banco Espírito Santo NIB 0007 0017 0010 8400 0041 9
É necessário indicar (sempre) o número de associado no
descritivo da operação.
Nas transferências efectuadas através do sistema multibanco,
torna-se necessário enviar-nos cópia do talão comprovativo da
mesma, bem como indicar o número do associado cuja quota
liquidou.

Por cheque ou vale postal
Á 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 associado?
Tem questões relativas ao valor a pagar?
Por favor contacte-nos pelo telefone 214 549 200 ou
info@anea.org.pt
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SUBSÍDIOS E DONATIVOS
SEDE
Anónimo
Ana Paula C. das N. Cipriano
Armando Augusto F. S. Andrade
Carlos de Jesus Rodrigues

N.R. VISEU
100,00
15,00
5,00
10,00

Fernando A. dos Santos Batista

5,00

Francisco A. de Almeida Barata

55,00

Francisco José Pinto Santos

5,00

José Carlos Nunes Seipião

10,00

José Santos Cordeiro

10,00

Américo Ferreira Machado

35,00

Ana Maria Galiano B. Agostinho

25,00

António de Campos Esteves

70,00

António dos Santos Melo

70,00

César Manuel Marques Pereira

50,00

Deolinda dos Santos Correia

70,00

Dulce Figueiredo Rodrigues

35,00

Fernando Gomes Dias

52,50

Justino Mendes Santos Romão

510,00

Isabel Cristina Ferreira Machado

70,00

Justino Mendes Santos Romão

120,00

Isabel Mª Santos Almeida Silva

35,00

20,00

Lídia Jesus Cabral Martins

70,00

5,00

Marciano de Jesus Amaral

25,00

35,00

Maria Lucília S.M. Gonçalves

52,50

3,50

Mário João Duarte Ferreira

52,50

Nuno Augusto Castro Almiro Loureiro

25,00

Nuno Jorge Almeida Castro Almiro

35,00

Pedro Manuel Costa Castro Lopes

87,50

Rosa Maria Benedito Pereira Silva

35,00

Rosa Maria Fernandes Azevedo

52,50

Luís da Conceição Nunes
Márcia Sofia Paciência Mora
Maria Emília Sousa Relvas
Paulo Deolindo dos S. Nunes
Valentin Lobato Martinez

20,00
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INFORMAÇÕES ÚTEIS
Consultas
As marcações devem ser feitas por telefone para a Sede
Fisiatria
Reumatologia
Gabinete de Psicologia

Dr.ª Ana Almeida
Dr.ª Fátima Godinho
Dr.ª Filomena Nobre / Dr.ª Maria Helena Coelho

Para conhecimento e divulgação informamos os nossos associados dos protocolos existentes
ESTÂNCIAS TERMAIS
Termas Sulfurosas de Alcafache
Termas das Caldas de Sangemil
Termas das Caldas da Saúde
Termas de S. Pedro do Sul
Termas de Unhais da Serra
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CLÍNICAS
(Cacem) Ferma – Clínica Médica e Dentária
(Faro) Clínica Oftalmológica das Figuras Dr. José Ludovico
(Parede) Centro Médico e Dentário Dra. Filomena Pais
(Porto) Clínica Dr. Falcão Coutinho
(Viseu) 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 (Casa de Saúde S.
Mateus)
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MORADAS DOS NÚCLEOS REGIONAIS

Sede Nacional

Núcleo Regional de Lisboa

Núcleo Regional de Ovar

Núcleo Regional de Ponte de
Lima

Núcleo Regional do Porto

Núcleo Regional de Vila Real

Rua de Platão, 147 · Zambujal · 2785-698 São Domingos de Rana
Apartado 69 · 2646-901 Alcabideche
Tel. 214 549 200 · Fax 214 549 208
E-Mail: anea@anea.org.pt info@anea.org.pt
Rua de Platão, 147 · Zambujal · 2785-698 São Domingos de Rana
Apartado 69 · 2646-901 Alcabideche
Tel. 214 549 205 · Fax 214 549 208
E-Mail: nucleolisboa@anea.org.pt
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
Sede Provisória:
Serviço de Medicina Física e de Reabilitação do Hospital Conde
de Bertiandos · Rua Conde de Bertiandos · 4990-078 Ponte de Lima
Telefone: 258 909 500
E-Mail:mfcf_lage@hotmail.com
Sede Provisória:
Rua Sá da Bandeira, 746, 5ºDtº
4000-432 Porto
Telefone: 223 323 544
E-Mail:nrporto.anea@gmail.com
Sede Provisória:
Medicando-Med. Fis. Lda. · Rua AVoz de Trás-os-Montes n.º 17-r/c.
(Tras. CTT) · 5000-536 Vila Real
Telefone: 259 327 850/1
E-Mail:nrvilareal@anea.org.pt
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MORADAS DOS NÚCLEOS REGIONAIS

Núcleo Regional de Viseu

Núcleo Regional do Algarve

Núcleo Regional de Braga

Núcleo Regional de Coimbra

Núcleo Regional da Cova da
Beira

Núcleo Regional de Leiria
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Bairro Social da Paradinha, Lote 12 r/c. Posterior Direito · 3510-752 Viseu
Telefone/Fax: 232 424 572; Telemóvel: 917 592 801
E-Mail: nrviseu.anea@gmail.com
www.anea-viseu.org.pt
Sede Provisória:
Urbanização Horta das Figuras Lote 33 Bloco B r/ch · 8005-328 Faro
Telefone: 289 813 458 · Fax: 289 863 555
E-Mail:nralgarve@anea.org.pt
Sede Provisória:
Rua do Raio, nº 2 – 1º · 4700-921 Braga
Apartado 122 · 4711-910 Braga
Telemóvel: 919 620 529 · Fax: 253 275 959
E-Mail:nrbraga.anea@gmail.com
Sede Provisória:
Rua do Caraboio n.º 36 r/ch · 3040-227 Coimbra
Telefone: 239 442 145 · Telemóvel: 962 951 214
E-Mail:nrcoimbra@anea.org.pt
Sede Provisória: Centro Hospitalar Cova da Beira, S.A. ·
Sala das Associações: Núcleo Regional Cova da Beira - ANEA ·
Quinta do Alvido · 6200-251 Covilhã
Telefone: 275 330 000 (Ext. 14005 - Enf. Lurdes Moreira)
E-Mail:nrcovabeira@anea.org.pt
Centro Associativo Municipal de Leiria · Largo Salgueiro Maia ·
Edifício do Mercado Municipal – 1º Andar · 2400-221 Leiria
Apartado 4079 · 2411-901 Leiria
Telefone: 244 561 260 · Fax: 244 561 260
E-Mail:nrleiria@anea.org.pt
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CURTAS C/ GRAÇA
COMPUTADOR EM CASTELHANO É FEMININO “COMPUTADORA”
10 DAS PRINCIPAIS RAZÕES
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Assim que se adquire um aparece logo outro melhor na
esquina a seguir.
Ninguém para além do criador, é capaz de entender a sua
lógica interna.
Mesmo os erros mais pequenos que se cometem são
guardados em memória, para futuras referências.
A linguagem nativa utilizada nas comunicações entre
computadores é incompreensível para qualquer outra espécie
A mensagem “Bad Command” ou “File Name” é tão
informativa quanto digamos, “se você não sabe porque estou
chateada, também não sou eu que te vou explicar.
Assim que se escolhe um computador rapidamente se gasta
todo o ordenado em acessórios para ele.
O computador processa informações com muita rapidez, mas
não pensa.
O computador do seu vizinho ou o do seu escritório é sempre
melhor do que aquele que se tem em casa.
O computador não faz nada sozinho, a menos que você lhe dê
uma ordem de execução.
É sempre nos momentos mais importantes que o computador
trava.
AINDA HÁ DUVIDAS QUE COMPUTADOR É
FEMININO

HUMOR ANQUILOSANTE
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