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Na sequência do processo eleitoral que decorreu em Janeiro, 
iniciaram funções em 14 de Janeiro os novos órgãos sociais eleitos 
para o triénio 2012-2014, mais detalhadamente identificados 
noutro local deste Boletim (pag. 12).
O espírito que anima a  Direcção que agora inicia funções é de 
confiança em que vamos  conseguir dar continuidade aos 
projectos e  realizações da ANEA, apesar dos constrangimentos  
relacionados com restrições orçamentais e com a degradação da 
capacidade financeira dos doentes e utentes em geral. A nova 
Direcção incorpora uma maioria de novos elementos com dois 
membros que transitam da anterior direcção, o que permite 
assim conjugar a continuidade com a renovação, confiante que 
esta conjugação traga novas ideias e novos valores para a nossa 
Associação.
A ANEA tem sabido, desde  o seu nascimento em 1982, 
desenvolver uma actividade centrada nos doentes portadores de 
EA, promovendo a melhor informação sobre a doença, a criação 
de condições para um melhor tratamento, através das classes 
para a prática de exercício adequado, na sede e nos núcleos 
regionais, a integração numa rede de associações de doentes, 
nacionais e internacionais. Vamos ter que nos adaptar ao tempo 
presente, com o objectivo de preservar o  essencial, que neste 
caso é o serviço e o apoio ao doente.
Procuraremos dar continuidade aos apoios aos doentes, na sede e 
nos núcleos regionais, potenciando a continuidade e o 
incremento das classes de doentes para a prática de exercício 
com acompanhamento de fisioterapeutas especializados, uma 
prática que muito  tem contribuído para a melhoria da condição 
física e da saúde dos doentes portadores de EA.

É para nós essencial preservar estes serviços aos doentes, a par de 
outros, nomeadamente relacionados com a informação sobre a 
doença.
A ANEA está aberta à utilização das suas instalações e classes por 
população não portadora da EA, porquanto o benefício do 
exercício físico não é exclusivo da população portadora de EA ou 
de outras patologias; o exercício físico é benéfico sempre. Mas ele 
é sobremaneira importante para pessoas portadoras de doenças 
musculo-esqueléticas. 
Dispomos, particularmente na unidade de cuidados de saúde da 
sede, de condições para proporcionar serviços de fisioterapia e 
exercício físico em piscina aquecida a pessoas portadoras de 
deficiência ou incapacidade. 
A ANEA nunca foi uma instituição fechada aos seus membros e 
associados, é cada vez mais importante virar-se para o exterior, 
abrindo-se a pessoas portadoras de deficiência ou incapacidade, 
de outras doenças musculo-esqueléticas e outras pessoas 
carenciadas destes meios de tratamento.
O Presidente da Direcção
Justino Romão, 



ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA ESPONDILITE ANQUILOSANTE

5

INFORMAÇÃO

ACORDO PARA TRANSPORTE DE DOENTES NÃO URGENTES

O Ministério da Saúde e a Liga dos Bombeiros chegaram esta 
sexta-feira a acordo em relação ao transporte de doentes, depois 
de acertarem o aumento de três cêntimos no preço a pagar por 
cada quilómetro, que passa para 51 cêntimos. 
Ficou também acordado que o pagamento da dívida acumulada 
do Ministério aos bombeiros até ao final do ano passado, que a 
Liga calcula em mais de 20 milhões de euros, vai ser paga até ao 
final de Abril, disse aos jornalistas o secretário de Estado da 
Saúde, Manuel Teixeira. 
O governante disse que a verba total não está ainda apurada, mas 
admitiu que possa ser superior a 22 milhões de euros. 
Para o presidente da Liga, Jaime Soares, o acordo "não é bom 
nem mau", "foi o possível", salvaguardando que o que estava em 
causa "não era uma questão de mais dinheiro ou menos 
dinheiro". 
Manuel Teixeira especificou que a partir de agora o Estado vai 
poupar nas verbas que paga aos bombeiros nos percursos mais 
longos, através de um sistema electrónico de gestão que 
permitirá também levar mais doentes em cada viagem.
Outro ponto acordado foi o prazo de pagamento a partir de 
agora, que passará a ser feito aos bombeiros no máximo de 30 
dias.
(16/03/2012)

UM MILHÃO DE UTENTES PEDIU ISENÇÃO DAS TAXAS MODERA-
DORAS
O ministro da Saúde garante que, em breve, quem tem direito a 
isenção de taxas moderadoras por insuficiência económica vai 
receber uma carta a confirmar a sua situação. 
As cartas estão a ser enviadas a um ritmo de 300 mil por dia. Os
destinatários são cerca de 4,4 milhões de portugueses que em 
Dezembro do ano passado cumpriam os critérios de insuficiência 
económica, avançou hoje Paulo Macedo à margem da apresen-
tação da plataforma nacional de ensaios clínicos. Além destes, os 
serviços receberam até agora mais cerca de um milhão de 
pedidos de isenção, também por carência económica. O ministro 
considera que este número não está aquém do previsto. 
Paulo Macedo garante que o objectivo do Governo não é cobrar 
multas, pretende que este seja um processo sereno e afirma que 
ninguém deixa de ser atendido nos serviços de saúde por falta de 
meios de pagamento. 
“Quem não apresente uma isenção nunca deixa de ser atendido 
na prestação de cuidados: se eu for a uma urgência e não tiver 
dinheiro e não estiver isento, obviamente, o serviço é sempre 
prestado: e a mesma situação acontece nos cuidados primários”.
O novo modelo, que entrou em vigor a 1 de Janeiro deste ano, 
decreta que para ficarem isentos por motivos económicos os 
utentes têm de integrar um agregado familiar cujo rendimento 
médio mensal, dividido pelo número de pessoas a quem cabe a 
direcção do agregado familiar, seja igual ou inferior a 628,83 
euros. 
(20/03/2012)
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INFORMAÇÃO

UTENTES PODEM VIR A POUPAR 50 EUROS NA REVALIDAÇÃO 
DOS ATESTADOS POR INCAPACIDADE 

Para beneficiar da isenção do pagamento de taxas o utente tem 
de ter um grau de incapacidade igual ou superior a 60%. 
As autoridades de saúde estão a exigir a revalidação dos 
atestados antigos que só vão ser aceites até ao final de 2013. 
Vai ser alterado o sistema de atestados de incapacidade para 
efeitos de isenção de taxas moderadoras na saúde. Assim, os 
utentes que precisam de revalidar os atestados passados ao 
abrigo de legislação anterior a 2009 podem vir a ser dispensados 
de pagar 50 euros. É este o valor cobrado actualmente, mas 
a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) está a 
estudar com outros organismos uma fórmula alternativa. A 
revelação foi feita à Renascença por Alexandre Lourenço, da 
direcção da ACSS.
"Estamos a trabalhar conjuntamente com a Direcção-Geral da 
Saúde e com o I.N.R. para termos modelos de revalidação desta 
incapacidade menos onerosos para o doente, pois o atestado de 
incapacidade tem o valor de 50 euros. 
Estamos a trabalhar essencialmente em alguns casos, como no da 
reavaliação, para nem sequer ter necessidade de pagamento de 
qualquer valor, e noutros como ter um valor muito inferior aos 50 
euros actuais”, precisa Alexandre Lourenço.
As cartas que confirmam as isenções vão começar a ser entregues
A partir desta quinta-feira (22-03-2012), o Ministério da Saúde vai 
começar a enviar as cartas que confirmam a isenção de taxas 
moderadoras por motivos económicos.

“Contamos, a partir de dia 22, iniciar o envio destas cartas aos 
utentes que estavam isentos a 31 de Dezembro e aos que 
requereram a sua situação de insuficiência económica. É
importante dizer que estes utentes permanecem isentos e não 
estão a pagar taxas moderadoras até dia 15 de Abril", diz 
Alexandre Lourenço.
“Foi necessário, obrigatoriamente, ter um parecer positivo da 
Comissão Nacional da Protecção de Dados – estamos a falar 
também de transmissão da informação fiscal. Efectivamente, este 
processo demorou mais tempo que o previsto, mas a situação 
está regularizada”, explica o responsável da ACSS, justificando o 
atraso no processo.
Alexandre Lourenço assegura que, até ao momento, não foi 
aplicada qualquer multa pelo não pagamento de taxas 
moderadoras, apesar de a lei prever coimas que podem variar 
entre os 50 e os 250 euros, a serem cobradas pelo fisco.
A cobrança coerciva só será prioridade no segundo semestre. Até
ao momento, foram recebidos quase um milhão de pedidos de 
insuficiência económica, além dos utentes que já estavam 
registados como estando nesta situação em Dezembro do ano 
passado. 
Questionado sobre eventuais alterações ao novo sistema de taxas 
moderadoras, Alexandre Lourenço admite a hipótese em casos 
pontuais. 
(21/03/2012)
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ACTIVIDADES DA DIRECÇÃO

I.N.R.
dia 20.02.2012 pelas 10 horas nas instalações do  I.N.R. em Lisboa 
estiveram reunidos representantes das ONG, dirigentes do I.N.R. 
e o Sr. Secretário de Estado da Segurança Social, Dr. Marco 
António Costa. (a ANEA esteve representada pelo Vice-Presidente 
Hernani Costa)
ASSUNTOS EM DISCUSSÃO
Dr. Marco António Costa:
Uma Auditoria de rotina ao INR detectou a atribuição indevida de 
verbas, aproximadamente 200 mil Euros a diversas Instituições. O 
Ministério da Segurança Social propõe que se encontre uma 
solução conjunta entre o Estado e as Instituições beneficiárias 
destes fundos por forma a diminuir o impacto de uma eventual 
restituição de verbas no normal funcionamento das ONG. Irá ser 
criado um grupo de trabalho conjunto para o efeito.
As alterações que foram introduzidas nas candidaturas para 2012 
são resultado desta Auditoria e procuram prevenir equívocos 
futuros na atribuição de verbas às Instituições.
O Ministério da Segurança Social decidiu majorar a 
empregabilidade de cidadãos com deficiência > 60% a partir do 
ano em curso (projecto conduzido e acompanhado pelo INR).
A construção e aquisição de novos equipamentos não será
comparticipada pelo Estado em 2012. A reabilitação de 
equipamentos já existentes será no ano em curso objecto de 
avaliação casuística com base na urgência das intervenções a 
efectuar.
O fundo de socorro para Instituições em comprovada situação de 
grave dificuldade económica será em 2012 muito criterioso na 
avaliação das contribuições a conceder às ONG que 
eventualmente venham a necessitar de auxilio financeiro.
O Estado irá valorizar no futuro a agregação de Associações por 
plataformas comuns como forma de optimizar sinergias.
Seguiram-se perguntas e respostas acerca dos temas debatidos.

FUNDAÇÃO VODAFONE

Em 6 de Março de 2012 a Fundação Vodafone Portugal, 
promoveu  a realização de um seminário no Parque das Nações, 
destinado   ao lançamento do Projecto “Praia Acessível – Praia 
para todos” 2012, para além deste procedeu-se ao lançamento do 
programa “Praia saudável” 2012 e ainda, à entrega do prémio 
“Praia + Acessível” 2011.
As boas-vindas estiveram a cargo do Presidente da Vodafone 
Portugal  e do Vice-Presidente da  Fundação Eng.º António 
Coimbra, tendo os trabalhos começado de imediato. Entre outros, 
salientamos as presenças do Sr. Vice-Presidente do Instituto 
Nacional da Água (INAG, I.P.), Manuel Lacerda, do Presidente do 
Instituto Nacional para a Reabilitação (INR, I.P.), José Madeira 
Serôdio e de Pedro Afonso de Paulo, Secretário de Estado do 
Ambiente e do Ordenamento do Território.
Iniciaram-se as apresentação dos procedimentos das diferentes 
candidaturas.
A mesa estava composta por um deficiente motor, um invisual, 
um portador de Síndroma de Down e um deficiente auditivo, 
coordenados na apresentação por Carlos Pereira, do INR, fizeram 
a apresentação das diferentes dificuldades sentidas por cada um 
dos grupos em função da sua deficiência, sensibilizando a plateia 
para as dificuldades individuais e para a busca de soluções que 
permitam uma melhor acessibilidade não só às praias, mas a toda 
uma área circundante que permita a qualquer indivíduo portador 
de deficiência usufruir das condições envolventes.
(continua pag. 8)
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Após o intervalo procedeu-se à entrega dos prémios 
“Praia+Acessível” 2011. 
Os prémios foram entregues numa cerimónia que contou com a 
presença do Sr. Secretário de Estado da Solidariedade e 
Segurança Social, Marco António Costa, do presidente da Câmara 
Municipal de Grândola, Carlos Beato, do presidente da Câmara 
Municipal de Cascais, Carlos Carreiras, e do presidente da 
Vodafone Portugal e vice-presidente da Fundação Vodafone 
Portugal, António Coimbra. As praias premiadas foram a praia da 
Comporta (Grândola) e a praia da Conceição (Cascais).
Das palavras do Secretário de Estado da Solidariedade e 
Segurança Social, Marco António Costa, de realçar a importância 
atribuída aos esforços em prol do cidadão deficiente, para uma 
sociedade melhor, uma cidadania mais participativa e o 
reconhecimento do esforço de muitas associações e entidades.
(a ANEA foi representada por Francisco Nunes secretário)

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA ESPONDILITE ANQUILOSANTE

ACTIVIDADES DA DIRECÇÃO

C.M. CASCAIS
No dia 02/03/2012 teve lugar no Centro Cultural de Cascais a 
apresentação do programa para o concelho do Ano Europeu do 
Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre gerações, foi 
também apresentada a linha Sénior Cascais que é um serviço de 
atendimento telefónico através do qual se podem obter 
informações sobre as mais variadas temáticas relacionadas com a 
faixa etária sénior: abandono, solidão, violência doméstica, ação 
social, serviços, projetos e equipamentos existentes, habitação, 
isolamento, lazer, legislação, obrigações familiares, respostas 
sociais, etc. 
(a ANEA esteve representada pelo Vice-Presidente Hernani Costa)

CPD (Comissão para a pessoa com deficiência)

Realizou-se na CERCICA, Livramento, Estoril, a reunião plenária do 
CPD.
Após a abertura de trabalhos pela Presidente da CERCICA, Rosa 
Neto, foi lida a acta da reunião anterior a qual foi aprovada por 
unanimidade.
No ponto 2 da reunião constava a apresentação do Plano de 
Acessibilidades em Cascais. 
Teve a palavra o Vereador Pedro Mendonça, da CMC, que 
explicou a divisão desse plano em três projectos base: Centro 
Histórico de Cascais, Alcoitão e Centros de Dia, levantamento e 
diagnóstico dessas mesmas zonas, incluindo a análise das vias e 
dos equipamentos urbanos, bem como a análise feita em relação 
aos edifícios municipais de acesso público. 
Estes levantamentos foram cadastrados pela empresa que os 
elaborou, em SIG, com legendagem que permite localizar e saber 
que tipo de obstáculo ou dificuldade foi detectado nesse local. 
Quanto a edifícios públicos, foram estudadas 15 unidades que 
apresentavam dificuldades de acesso. Ainda quanto a transportes,
foram estabelecidas três etapas: Espaço público, paragens e 
transporte.
Os elementos colectados e fornecidos à C.M. Cascais permitirão 
elaborar um Manual de Boas Práticas a ser adoptado em 
procedimentos futuros por engenheiros projectistas ou quantos 
estejam ligados à área, de modo a serem rectificadas as situações 
anómalas detectadas ou a evitar que se criem novas situações no 
futuro.
(a ANEA foi representada por Francisco Nunes, secretário)
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“INOVAÇÃO E LONGEVIDADE: OS DESAFIOS COLOCADOS AOS 
SISTEMAS DE SAÚDE”
A 26 de Janeiro 2012, no hotel Four Seasons, em Lisboa teve lugar 
a VIII conferência da industria farmacêutica.
Estiveram presentes diversos oradores, tendo sido debatido como 
tema de fundo a longevidade e envelhecimento dos povos.

Orador: Prof. Sarah Harper, Directora, Oxford Institute of 
Population Ageing, University of Oxford.

Até 2030 metade da população da Europa Ocidental terá mais de 
50 anos e uma esperança de vida de mais 40 anos. Este facto não 
tem precedentes na história da humanidade, nunca antes em 
qualquer região do mundo mais de metade da população atingiu 
uma idade superior a 50 anos. 
Na segunda metade do século 20 os países mais desenvolvidos, e 
a Europa em particular, registaram um grau de envelhecimento 
da sua população sem precedentes na história demográfica. 
Com excepção da África subsariana, prevê-se que nos primeiros 
50 anos deste novo século os países menos desenvolvidos e em 
transição para o desenvolvimento registem o mesmo processo de 
envelhecimento da sua população decorrente de uma queda 
constante da fertilidade e mortalidade em todo o globo. 
A Europa atingiu a maturidade na viragem do milénio, com mais 
pessoas idosas (acima de 65 anos) do que jovens (menores de 15 
anos). Prevê-se que Ásia atinja a maturidade em 2040, e as 
Américas pouco depois.
(Continua Pág. 9)

VIVER MAIS NUM MUNDO EM ENVELHECIMENTO

A APIFARMA foi consultada pelo Ministério da Saúde para se 
pronunciar sobre um projecto de Decreto-Lei que altera o regime 
geral das comparticipações. O projecto introduz alterações 
profundas no actual regime de comparticipações, nomeadamente 
nos seguintes aspectos: novas regras sobre as condições de 
comparticipação de medicamentos, que conduzem a uma 
redução dos custos, uma vez imporem uma redução do preço dos 
medicamentos a comparticipar; aditado um novo artigo que 
estabelece condições complementares à comparticipação de 
medicamentos que se encontrem há mais de 10 anos no 
mercado; alteram-se as regras sobre caducidade da 
comparticipação, passando a existir 3 momentos em que é
possível a caducidade da comparticipação: 
[i) 12 meses a contar da notificação da autorização de 
comparticipação, sem que a comercialização ocorra; 
ii) não início de comercialização na data indicada ao INFARMED 
iii) o medicamento não se encontrar disponível no mercado por 
prazo superior a 90 dias].
Altera-se a definição de grupo homogéneo, adequando-se à
definição que consta do art. 2.º, alínea f), do Decreto-Lei n.º
112/2011, de 29 de Novembro. Prevê-se a formação faseada de 
jumbo groups; altera-se a definição de preço de referência para a 
média dos 5 PVPs mais baixo dos medicamentos genéricos 
integrem o grupo dos homogéneos. aditado um número no art. 
26.º, n.º 4, que impõe uma redução de preço automática dos 
medicamentos de marca incluídos em cada grupo homogéneo, a 
ocorrer após o 1.º trimestre de vigência do grupo homogéneo. O 
PVP máximo dos medicamentos deverá ser igual ou inferior ao 
PVP do medicamento genérico de preço mais elevado desse 
grupo. O Governo enviou ainda um projecto de Despacho que visa 
reduzir o preço das aquisições hospitalares com imunomodulado-
res, antivíricos e cito tóxicos.

ALERTA APIFARMA
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Para 2025 prevê-se um incremento de mais 33% de cidadãos com 
idade superior a 60 anos na Europa, 400 % para a Indonésia, 350 
% para a Tailândia, Quénia e México, 280 % para o Zimbabwe e 
250 % para a Índia, China e Brasil.
É esta rapidez do envelhecimento demográfico, que será um dos 
maiores desafios institucionais para as economias menos 
desenvolvidas e em transição para o desenvolvimento. 
Se tomarmos a proporção da população com 65 anos ou mais na 
viragem do século 20, com excepção do Japão, o top 20 é
constituído exclusivamente por países europeus. Assim, é
necessário compreender a dinâmica do envelhecimento global, 
como uma componente da globalização, abordando-o na 
perspectiva institucional, social e individual. As mudanças 
demográficas vão claramente ter implicações significativas no 
trabalho, na estrutura familiar, na saúde e bem-estar, na procura 
de serviços, nos padrões de economia e consumo, na habitação e 
transportes, no lazer, no comportamento da comunidade e nas 
redes de interacção social. 
No entanto, como os governos e os decisores políticos não têm 
estado suficientemente despertos para as implicações do 
envelhecimento da população a hipótese de carga demográfica é
cada vez mais plausível. 
No actual quadro, os serviços nacionais de saúde, e até mesmo as 
economias, entrarão previsivelmente em colapso sob a tensão 
dos serviços de saúde e o peso das pensões a pagar a um 
crescente número de idosos, acresce que em muitos casos as 
famílias já não estarão lá para compensar a falha de provisão 
pública o que poderá vir a representar um enorme problema para 
toda a sociedade. 

Neste contexto, o envelhecimento é visto como um grande 
desafio para todo o Ocidente, tendo pouca relevância para os 
países menos desenvolvidos e de transição. Assim, perceber a 
realidade das questões demográficas é vital, tanto para os 
indivíduos que precisam reavaliar o seu percurso de vida à luz de 
novas probabilidades  que  se  relacionam com a longevidade 
como para os governos que serão obrigados no curto prazo a 
desenvolver enquadramentos políticos que abordem as 
alterações demográficas, os seus desafios e oportunidades. 
De facto, as principais preocupações, a despesa pública com 
pensões e reformas, as elevadas relações de dependência entre 
trabalhadores e não trabalhadores, o aumento nos custos dos 
cuidados de saúde, o declínio da disponibilidade de assistência de 
base familiar aos idosos, e uma desaceleração no consumo devido 
a um aumento significativo do número de idosos e a uma 
diminuição das pessoas mais jovens exigem uma dinâmica de 
contenção na despesa e nos comportamentos individuais que não 
foi ainda fixada. Complementarmente, todos estes fenómenos 
devem ser uma preocupação prioritária dos estados, sendo 
desejável que exista vontade política e económica para a sua 
abordagem.

Inovação Farmacêutica – Promessas e desafios
Orador: Prof. Kenneth Kaitin, Prof. E Director, Center for the 
Study of Drug Development, Tufts University

A crise económica não poupou a indústria farmacêutica e está a 
ter um forte impacto no investimento canalizado para a inovação. 
Cada novo produto demora cerca de 15 anos a colocar no 
mercado e tem um custo aproximado de 1.300 milhões de 
dólares. (Continua pág 10)

VIVER MAIS NUM MUNDO EM ENVELHECIMENTO
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A investigação levada a cabo pela Indústria farmacêutica é
responsável por quase 95% dos novos medicamentos colocados 
no mercado mas enfrenta uma enorme pressão devido ao expirar 
de patentes em muitos produtos campeões de vendas, à
competição feroz dos mercados, às crescentes medidas 
refutatórias, à pressão dos governos para redução da despesa 
com a assistência medicamentosa e ao assinalável aumento nos 
custos de desenvolvimento de medicamentos.
Apesar das actuais dificuldades em conseguir financiamento para 
o desenvolvimento de novos medicamentos, o sector analisa
formas de minimizar os constrangimentos acima descritos, 
nomeadamente pela diversificação e constituição de alianças 
estratégicas, mantendo a qualidade e a sua capacidade de 
inovação na criação de novos fármacos que reconhecidamente 
tem contribuído para o tratamento e erradicação de inúmeras 
patologias em todo o globo.

O Desafio – Como irão os Governos resolver a despesa crescente 
com a saúde e melhorar a qualidade do sistema ?
Orador: Ms. Divya Srivastava, Economista na área de Saúde, 
Orga. para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE)

As medidas politico/económicas a tomar no sector da saúde 
deverão ter em conta o contexto de cada país, pelo que não 
existe uma receita única. Para Divya Srivastava existe na Europa 
uma preocupação predominante com as politicas orçamentais 
quando o enfoque se deveria direccionar para a equidade do 
acesso e sustentabilidade dos sistemas de saúde. Esta mudança 
de visão teria maior sucesso no alcance de eficiência ao mesmo 
tempo que promoveria politicas de equidade e permitiria 
melhorar a qualidade dos sistemas de saúde.

A Nova Medicina – os desafios da ética
Orador: Prof. Doutor João Lobo Antunes, Professor da Faculdade 
de Medicina da UL e Presidente do Insti. de Medicina Molecular

Portugal tem uma nova geração de investigadores de grande 
qualidade, infelizmente em tempo de crise a contratação de 
novos investigadores é mais difícil pelo que muitos terão de 
exercer a sua actividade no exterior. 
Neste período conturbado é preciso que os cientistas tomem 
consciência das dificuldades e resistam à turbulência com menos 
recursos.
O país precisa de renovar o parque tecnológico e instrumental 
mas face às actuais dificuldades deverá focalizar prioritariamente 
a sua atenção nas áreas em que somos potencialmente 
competitivos e ter a imaginação suficiente para encontrar novas 
respostas. Assistimos hoje à revolução pela biociência e bate-nos 
à porta num futuro próximo a tecnologia das melhorias que se 
prevê irá permitir melhorar a genética (físico/intelecto) e 
possibilitar por ex. a escolha do sexo dos nascituros, será aqui que 
os princípios éticos se tornarão determinantes para que, entre 
outros aspectos, o acesso seja transversal a toda a sociedade e 
não apenas a quem tem mais poder económico. 
(A ANEA esteve presente por intermédio do seu Vice-Presidente)

VIVER MAIS NUM MUNDO EM ENVELHECIMENTO



ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA ESPONDILITE ANQUILOSANTE

12

Concelho Fiscal

Presidente: Dr. Pedro Nobre

Vogal: Dr. Rui Costa

Vogal: Eng. José Simões

Mesa da Assembleia-Geral

Presidente: Dr. Jaime Antunes

1º Secretário: Eng. Vicente Alfacinha

2º Secretário: Pedro Afonso

ROSTOS DE QUEM NOS DIRIGE

Direcção

Presidente

Dr. Justino

Romão

Vice-Presidente

Dr. Hernâni        

Costa

Tesoureiro

José

Lemos

Secretário

Francisco           

Nunes

Vogal

Carlos        

Alcário
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LANÇAMENTO DO LIVRO «VIDAS RARAS»

Decorreu no dia 16 de Fevereiro o lançamento do livro «Vidas 
Raras», editado pela Associação «Raríssimas». Um relato na 
primeira pessoa de 20 doentes portadores de doenças raras e/ou 
suas famílias, um conjunto de testemunhos que importa a TODOS 
conhecer. 
A ANEA esteve representada  na sessão de lançamento, através 
do presidente da direcção Justino Romão, agradecendo à
Raríssimas o convite e a oferta de um exemplar do livro, que se 
encontra disponível na sede para consulta dos nossos Associados,

VISITA DO DEPUTADO DR RICARDO LEITE (PSD)

No dia 13 de Fevereiro de 2012 visitou a ANEA o Dr. Ricardo Leite, 
Deputado à Assembleia da República pelo PSD e membro da 
Comissão de Saúde.

O Dr. Ricardo Leite, enquanto membro da Comissão de saúde da 
AR, procurou com esta visita conhecer uma das instituições 
particulares de solidariedade social organizada para a prestação 
de cuidados de saúde, as nossas actividades, objectivos, os meios, 
as nossas carências,  projectos e dificuldades. 

Foi uma oportunidade excelente de diálogo, em que a Direcção da 
ANEA relatou as dificuldades, nomeadamente as que se 
relacionam com a incerteza sobre a continuidade dos apoios 
financeiros para as actividades desenvolvidas em prol dos 
doentes, sendo estes essenciais para o prosseguimento das 
actividades.

A ANEA agradece ao Sr. Deputado Dr. Ricardo Leite o interesse 
que manifestou pelo conhecimento das suas actividades e 
dificuldades e pela disponibilidade manifestada para apoiar a 
Associação naquilo que couber no âmbito das suas funções.
INR - Instituto Nacional para a Reabilitação

FINANCIAMENTO DO INR, I.P. ÀS ONG" PARA 2012

O INR lançou em 17 de Janeiro de 2012  o  Programa de 
Financiamento do INR, I.P. às ONG" para 2012, ao qual a ANEA se 
candidatou, em diversos projectos que entendemos terem 
cabimento no novo modelo de financiamento. 
Os projectos submetidos pela ANEA foram admitidos mas 
aguardam (em 31 de Março  de 2012) decisão sobre o apoio que 
lhes será, ou não,  atribuído.
Este novo modelo de financiamento privilegia o financiamento de 
projectos promovidos por federações e organismos de 
coordenação.

NOTICIAS BREVES
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MINI-MARATONA

Antes da Partida

Estação de comboios em Belém, apôs o final
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MINI-MARATONA

25 de Março de 2012
A alvorada começou bastante cedo, tanto mais que a mudança de 
horário “obrigou-nos” a saltar da cama uma hora antes dos 
hábitos corporais até esta manhã adquiridos. As previsões da 
meteorologia apontavam para tempo chuvoso, porém fomos 
surpreendidos com um dia quente e seco.
Destino: Praça da Portagem da ponte 25 de Abril
Motivo: Mini Maratona Vodafone
Direcção: Sul Norte
Objectivo: Chegar ao Mosteiro dos Jerónimos

Um pequeno grupo de sócios (espondiliticos) da ANEA, ajudaram 
a engrossar o pelotão de 38.000 (trinta e oito mil) humanos.
Rumámos até à Ponte 25 de Abri, a organização ou quem de 
direito proporcionou aos participantes transportes gratuitos, 
estes rodavam completamente apinhados, afinal a concentração 
era de alguns milhares de pessoas vinda dos quatro cantos.
Para lá do convívio existia o desafio aos espondilíticos devido à
sua reduzida mobilidade.

Como não nos conhecíamos todos pessoalmente o nosso cartão 
identificativo eram as nossas camisolas. 
À saída da estação do Pragal já todos juntos fomos em direcção à
zona de partida, quando esta foi dada arrancámos, um pouco a 
medo com a dúvida de se seríamos capazes de concluir o 
percurso. Passo a passo, metro a metro, o corpo foi aquecendo,  
permitindo concluir os sete quilómetros do percurso com maior 
ou menor dificuldade. O espírito de equipa e de entreajuda esteve 
sempre presente.
O objectivo era receber a medalha de participação e poder dizer 
aos demais contamos convosco na próxima iniciativa. 
Trazer mais gente, de preferência aqueles que connosco parti-
lham as mesmas dificuldades para podermos dizer a quantos vão 
chegando à ANEA que, a doença não pode ser castradora das 
nossas vontades, demonstrando que a prática da actividade física 
associada ao social é um dos grandes analgésicos para os 
espondiliticos.
Uma palavra de apreço à grande motivadora desta participação, 
que por razões de ordem familiar não conseguiu estar presente a 
Fisioterapeuta Sónia Gramaços

A desejada
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MANUSCRITO 

Manuscrito do Dr. Filipe Rocha, por 

solicitação de um grupo de amigos 

em homenagem a António Correia 
sócio e ex-diretor da ANEA
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NOTÍCIAS NUCLEOS

N. R. VILA-REAL NOTA DE AGRADECIMENTO
O Núcleo Regional de Espondilite Anquilosante de Vila Real vem 
por este meio postar uma nota de agradecimento ao Centro 
Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro e ao serviço de 
Fisiatria pela disponibilidade na realização de sessões de 
hidroterapia..
N. R. VILA-REAL INFORMAÇÃO
O piquenique anual do Núcleo realiza-se na Campeã está pré-
definido para sábado dia 2 de Junho de 2012 sendo o local o 
mesmo do ano passado. Oportunamente serão colocados fichas 
de inscrição nos balneários da hidroterapia.
O Coordenador: Ricardo Bessa

N. R.  DE VISEU ELEIÇÕES PARA O TRIÉNIO 2012/2014
Decorreu no passado dia 31/03/2012 o processo eleitoral para se 
apurarem os órgãos sociais que vão dirigir os destinos do Núcleo 
Regional de Viseu no próximo Triénio “2012 / 2014”.
A sufrágio compareceu uma única lista (A).
A Assembleia decorreu normalmente tendo começado a votação 
pelas 15,30h.Após a contagem dos votos apuraram-se os 
resultados que de seguida se transcrevem

Votantes: 16
Votos Válidos 16
Votos a Favor: 16

Os Órgãos Sociais do Núcleo ficaram assim constituídos:

MESA DA ASSEMBLEIA REGIONAL
Presidente – (sócio nº 542) Henrique Gomes Morgado
1º Secretário – (sócio nº 705) Dulce Figueiredo Rodrigues
2º Secretário – (sócio nº 1628) Marco Rodrigo dos Santos Fonseca 

COMISSÃO PERMANENTE
Coordenador – (sócio nº 71) Marciano de Jesus Amaral
Secretário – (sócio nº 601) António dos Santos Melo
Tesoureiro – (sócia nº 1457) Isabel Maria dos  S. A. da Silva 

SUPLENTES
(sócio nº 3679) Pedro Manuel da Costa de Castro Lopes 
(sócio nº 1770) Rosa Maria Benedito Pereira Silva
(sócio nº 3478) Lídia de Jesus Cabral Martins
(sócio nº 237) Fernando Gomes Dias

N. R. BRAGA ENCONTRO LUSO GALAICO
Informam-se os interessados que a comissão permanente deste 
Núcleo leva a efeito no dia 12 Maio de 2012, o VI Encontro Luso –
Galaico de Espondilíticos no Mosteiro de Tibães situado a cerca de 
10Kms de Braga:
09h30 - Recepção aos participantes  no Auditório do Mosteiro
10h00 - Sessão Científica sobre E. A.
12h30 - Almoço no Restaurante do Mosteiro
14h00 - Visita ao Mosteiro e respectivos Jardins
17h00 - Partida
O Núcleo de Braga vai custear parte do preço do almoço, aos 
sócios com as quotas em dia.
Para mais informações telefone 919620544.
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NECRONOLOGIA

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

COMO POSSO PAGAR AS MINHAS QUOTAS ?
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N. R. VILA-REAL
Comunica-se que no passado dia 21 de Janeiro de 2012 faleceu o 
Senhor Carlos Augusto do Carmo Pereira de 69 anos de idade, 
sócio n.º 1041 aos seus familiares e amigos a comissão 
permanente deste Núcleo apresenta as devidas condolências.
Paz à sua alma
SEDE
Informa-se que o associado N.º 4188 Senhor Manuel Fernando 
Resende Cerqueira de 65 anos, faleceu no dia 5 de Março de 
2012. Aos seus familiares e amigos a Direcção Nacional e demais 
órgãos sociais da ANEA apresentam as devidas condolências .
Paz à sua alma
N. R. LEIRIA
Informa-se que o associado N.º 917 Senhor Alexandre Pereira de 
78 anos de idade, faleceu no dia 21 de Março de 2012.
Aos seus familiares e amigos a comissão permanente deste 
Núcleo apresenta as devidas condolências .
Paz à sua alma
N. R. COVA DA BEIRA
Informa-se que o associado N.º 1692 Senhor António Antunes 
Barata Batista de 71 anos de idade, faleceu no dia ----------------Aos 
seus familiares e amigos a comissão permanente deste Núcleo 
apresenta as devidas condolências .
Paz à sua alma
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40,00Pedro Manuel Costa Castro Lopes

N.R. VISEU

Ana Maria Galiano B. Agostinho 10,00

Marciano de Jesus Amaral 25,00

António Campos Esteves 16,00

Américo Ferreira Machado 20,00

Isabel Mª Santos Almeida Silva 50,00

Rosa Maria Fernandes Azevedo 16,00

Rosa Maria Benedito Pereira Silva 20,00

César Manuel Marques Pereira 36,00

Fernando Gomes Dias  40,00

Ana Maria Ferreira Machado Silva 26,00

António dos Santos Melo   50,00

Dulce Figueiredo Rodrigues 16,00

Isabel Cristina Ferreira Machado 40,00

Lídia Jesus Cabral Martins 40,00

700,00C .M. Ovar

N.R. OVAR

35,00Benjamim Martins Antunes

30,00António José O. Carvalho

20,00Luís Filipe R. Gomes

15,00Paulo Jorge L. dos Santos

15,00António Jorge A. Tavares

5,00Paulo Jorge R. Ferreira

5,00José Adolfo Faria Macedo

5,00João Carlos Machado de Sousa

5,00António Carvalho Teixeira

5,00Álvaro Pires Rosa

20,00Fernando Monteiro Pereira

15,00Maria Isolete S. G. Mata

10,00Maria Madalena Colaço

10,00Maria Lurdes S. A. Dantas

5,00Victor Manuel F. Murta

5,00Maria Fernanda P. de Sá Carvalho

5,00Maria de Jesus C. P. Macedo

5,00Joaquim Maia Moreira de Sousa 

5,00Georgina M. V. da Cunha R. Pereira

5,00Eurico Duarte Faria

5,00Carlos Manuel Xavier de Aaújo

5,00António Rosa Guerreiro

5,00António Fonseca Maurício

5,00António Fernandes da Costa

SEDE



20

Consultas: As marcações devem ser feitas por telefone para a Sede
Fisiatria Dr.ª Ana Almeida
Reumatologia Dr.ª Fátima Godinho
Gabinete de Psicologia Dr.ª Filomena Nobre / Dr.ª Maria Helena Coelho
Acupunctura 

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

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. 

INFORMAÇÕES ÚTEIS

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA ESPONDILITE ANQUILOSANTE
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Sede Nacional

Núcleo Regional de Lisboa

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

Núcleo Regional de Ovar

Sede Provisória:

Serviço de Fisiatria do Hospital Dr. Francisco Zagalo ·
Av. Dr. Nunes da Silva · 3880-113 Ovar
Telefone: 256 579 200
E-Mail:nrovar.anea@gmail.com

Núcleo Regional de Ponte de 
Lima

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

Núcleo Regional do Porto

Sede Provisória:

Rua Sá da Bandeira, 746, 5ºDtº
4000-432 Porto
Telefone: 223 323 544
E-Mail:nrporto.anea@gmail.com

Núcleo Regional de Vila Real

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

MORADAS DOS NÚCLEOS REGIONAIS 
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Núcleo Regional de Viseu

Bairro Social da Paradinha, Lote 12 r/c. Posterior Direito · 3510-752 Viseu
Telemóvel: 917 592 801
E-Mail: nrviseu.anea@gmail.com
www.anea-viseu.org.pt

Núcleo Regional do Algarve
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

Núcleo Regional de Braga

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

Núcleo Regional de Coimbra

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

Núcleo Regional da Cova da 
Beira

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

Núcleo Regional de Leiria

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

MORADAS DOS NÚCLEOS REGIONAIS 
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HUMOR ANQUILOSANTE PORTUGAL À LUPA

Nascemos nos anos 30, 40 e 50. Foi difícil mudar todos os 
conceitos de várias gerações. Faz apenas 50 anos que apareceu a 
televisão, o chuveiro eléctrico, a declaração dos direitos humanos 
e a revista playboy.
Casar era para sempre, sustentar os filhos era somente até que 
eles conseguissem emprego, as certezas duravam toda a vida e os 
homens eram os primeiros a serem servidos à mesa de jantar.
As avós eram umas velhinha hoje, essas avós de 40 ou 50 anos, 
são uns “aviões”. Todos vestimos o mesmo que os nossos filhos. 
Não existem mais velhos como antigamente. Esta foi uma geração 
em que tudo  mudou. Culpa da guerra, da pílula, da internet, da 
globalização, do muro de Berlim, da televisão e da tecnologia.  Até
morrer hoje é diferente. Na minha rua havia um velhinho que 
morria aos poucos. Demorou uns 10 anos a morrer e isto 
aconteceu logo a seguir a completar os 57 anos. Hoje morre-se 
com 80 ou 90 e é num ápice. Com a pílula a mulher passou a ter 
os filhos que quis e ela sempre quis poucos. Como não 
conseguimos sustentar sozinhos a família, elas saíram para a luta 
para se poder pagar a comida congelada, a luz e o telefone. Se as 
coisas não vão bem, é fácil a separação, difícil é pagar a pensão. 
Na realidade, há mães solteiras com pouco mais de 12 anos. 
Depois serão chefes de família com muitos filhos de muitos pais. 
Em 50 anos tiraram a filosofia da educação básica, e como o 
pensamento era reprimido com a revolução tudo mudou para 
libertação. Pedagogia da libertação, teologia da libertação, 
psicologia da libertação. Deu no que deu. Burrice libertada. 
Burrice votada e eleita. Para as pessoas de mais de 50 anos, os 
palhaços eram o rico e o pobre. Hoje o povo inteiro é meio 
palhaço, meio pateta. (Texto compilado por José Lemos)
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