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Caros Associados e Amigos
Queria transmitir-vos a preocupação maior que ocupa o meu 
espirito nestes dias, a qual se refere ao suporte financeiro para as 
atividades desenvolvidas pela ANEA em prol dos doentes e 
associados.
Como provavelmente é do conhecimento de todos, a ANEA 
beneficiou de apoio financeiro por parte do Ministério da Saúde, 
através de um programa que apoiava a realização de consultas e 
tratamentos nas classes de espondilíticos, em ginásio e em 
piscina, este contrato/programa  decorreu desde a época 
2008/2009 até 2011/2012. O cofinanciamento por parte da 
Direção Geral de Saúde  sobre alguns gastos com as classes 
permitiu a realização dos  tratamentos/consultas a um valor 
substancialmente abaixo do custo real.
No entanto,  em 2011 e em 2012 não foram abertos concursos 
para novos apoios por parte da Direção Geral de Saúde. A ANEA e 
todas as IPSS que atuam na área da intervenção da Saúde, ficam 
bastante limitadas nos apoios que gostariam de dar aos seus 
utentes.
Este é um fator que muito condicionará a vida da ANEA e as suas 
atividades. Teremos todos que tomar medidas que viabilizem a 
continuidade da nossa Associação e dos tratamentos que ela nos 
proporciona, num maior rigor no controle das despesas e através 
de uma maior participação dos utentes.
Tendo conhecimento que alguns Associados foram apanhados nas 
malhas da conjetura atual e enfrentam dificuldades económicas, 
com o final do programa de apoio que decorreu até à presente 
época, muitos associados fazem chegar à ANEA ecos desse 
problema, na tentativa de que o aspeto financeiro não se torne 
num fator de exclusão, por via do reajustamento do preço

das classes para cerca dos valores praticados durante a época de 
2007/2008 (classe E.A. completa €45,00).
Sendo a ANEA uma instituição, onde se pretende que sejam 
beneficiários dos tratamentos os doentes que deles carecem, 
independentemente da sua condição financeira, surgiu a proposta 
de alguns Associados, que a Direcção prontamente acolheu, de 
ser lançado um Fundo de Solidariedade da ANEA, o qual visaria 
suportar uma parte do custo correspondente ao novo preço das 
classes E.A., para os utentes que não pudessem  de todo suportar
tais encargos.
O financiamento deste Fundo é gerado pela contribuição 
voluntária de Associados e Amigos da ANEA, 
instituições/empresas, peditórios e outras fontes que venham a 
ser identificadas. 
As Contribuições para este Fundo devem ser feitas para uma 
conta que ANEA abriu para este fim, com o nome ANEA 
SOLIDARIEDADE  com o NIB 0007 0000 0009 9963 7392 3 
Contamos com o apoio de todos os que puderem e quiserem 
contribuir, para este Fundo de solidariedade, viabilizando assim o 
necessário apoio financeiro que permita a  Associados, mais 
carenciados,  a continuação dos tratamentos a custos  suportáveis 
para eles. 
Com a compreensão de muitos, com o apoio  e solidariedade de 
muitos outros, vamos unir esforços para que possamos 
ultrapassar estes dias difíceis. Da nossa parte continuamos a 
diligenciar no sentido de viabilizar a obtenção de apoios para as 
actividades da ANEA.

Justino Romão
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ATIVIDADES DA DIREÇÃO

XII JORNADAS DA A.N.D.D.A.R.

Como forma de assinalar o Dia Nacional do Doente com Artrite 
Reumatoide a Sociedade Portuguesa de Reumatologia “SPR”
realizou no passado dia 5 de Abril uma sessão informativa na 
Assembleia da República, com o objetivo de sensibilizar a 
comunidade política para a prevalência das doenças reumáticas 
em Portugal.
A sessão, organizada em articulação com a Comissão Parlamentar 
de Saúde da Assembleia da República, realizou-se no âmbito das 
comemorações do Dia Nacional dos Doentes com Artrite 
Reumatóide e decorreu no Auditório da Assembleia. Intervieram
vários especialistas da reumatologia em Portugal e foram 
apresentados os dois projetos mais relevantes da SPR: o Registo 
Nacional Reuma.PT, com a projeção de um pequeno filme sobre a 
«Vivência em Hospital de Dia de Reumatologia do Reuma.PT», e o 
EpiReuma.PT - 1º Inquérito Nacional Sobre Doenças Reumáticas 
em Portugal.
Estiveram presentes em representação da ANEA, Justino Romão e 
Hernâni Costa.
Após o encerramento da cerimónia foi efetuada uma visita dos 
deputados e participantes à unidade móvel do S.P.R. situada no 
parque interior da Assembleia da República.

ARTRITE REUMATOIDE

A Artrite Reumatoide é uma doença inflamatória crónica, que 
atinge cerca de 50.000 portugueses e pode afetar qualquer 
pessoa, embora cerca de 82% das pessoas afetadas sejam 
mulheres.

PARALÍMPICOS LONDRES 2012
13/04/2012 Auditório do centro de medicina desportiva de Lisboa
Procedeu-se à assinatura do contrato programa de apoio à
comitiva Portuguesa.
Estiveram presentes entre outros os secretários de estado do 
desporto e juventude, Alexandre Miguel Mestre, solidariedade e 
segurança social, Marco António Costa.
O documento foi assinado pelo Presidente do Instituto Português 
do Desporto e Juventude, I.P., Augusto Baganha, o presidente do 
Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P., José Madeira Serôdio, 
pelo Presidente Comité Paralímpico de Portugal (CPP), Humberto 
Santos e homologado pelos Sr. Secretários de Estado presentes.
A ANEA esteve representada pelo secretário Francisco Nunes.

INR IP
No âmbito da sua missão e da promoção dos direitos das pessoas 
com deficiência, o Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P., 
promoveu no Auditório do INR, I.P., em Lisboa, no passado dia 19 
de Abril, a 2ª edição da ação de sensibilização sobre a temática, 
"O envelhecimento das pessoas com deficiência ou 

incapacidade".
Esta ação tem como objetivos: 
•Sensibilizar a opinião pública para o valor do envelhecimento 
ativo nas suas diversas dimensões, incluindo a intergeracionalida-
de;
•Desmistificar os estereótipos que existem relativamente às 
pessoas idosas com deficiência, promovendo uma atitude positiva 
dos e para com os mais velhos perante o envelhecimento ativo;

Cont. Pag. 6
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ATIVIDADES DA DIREÇÃO

Sensibilizar os técnicos para as necessidades específicas das 
pessoas idosas com deficiência.
A abertura e apresentação esteve a cargo da Dr.ª. Fátima Alves. 
Em seguida, teve a palavra a Dr.ª. Cesarina Marques que, no 
âmbito do “Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da 
Solidariedade entre Gerações” sensibilizou a plateia para a 
“Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência”, a sua 
aplicabilidade e métodos de aplicação.
A Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência assegura a 
garantia e promoção dos direitos humanos de todos os cidadãos e 
em particular das Pessoas com Deficiência, a necessidade de 
garantir efetivamente o respeito pela integridade, dignidade e 
liberdade individual das pessoas com deficiência e de reforçar a 
proibição da discriminação destes cidadãos através de leis, politi-
cas e programas que atendam especificamente às suas carateris-
ticas e promovam a sua participação na sociedade. 
A Convenção integra também o Protocolo Opcional anexo à
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência que 
reconhece, de forma inovadora, o direito de os indivíduos ou 
grupo de indivíduos apresentarem queixas individuais ao Comité
dos Direitos das Pessoas com Deficiência. 
Portugal subscreve integralmente a abordagem dos direitos 
humanos das pessoas com deficiência defendida pela Convenção 
e participou ativamente na negociação multilateral da Convenção, 
quer ao nível das Nações Unidas quer ao nível da União Europeia 
(Decisão nº940/2011/EU de 14 de Setembro, do Parlamento 
Europeu e Resolução 61/2011 de 22 de Dezembro, do Conselho 
de Ministros)

-O Porquê do Ano Europeu do Envelhecimento Ativo?

1- Sociedades envelhecidas com elevada percentagem de idosos e 
baixa percentagem de jovens.

2- A falta de políticas de natalidade e a sua implicação na baixa 
natalidade.

3- A possibilidade de se atingir idades cada vez mais avançadas. A 
consequência de uma maior longevidade, sendo uma vitória da 
humanidade, implica potenciar o “património material” gerado 
pelo contributo das pessoas idosas. É um desafio para o qual há
que desenvolver uma nova abordagem e estratégias.

-Objetivos

1-Sensibilizar a opinião pública para o valor e benefícios do 
envelhecimento ativo e para o fortalecimento da solidariedade 
entre gerações

2-Estimular o debate e o intercâmbio de informações e a 
aprendizagem mútua entre os Estados Membros

Ao tomar a palavra a Dr.ª Fátima Lopes, alertou para as políticas 
de Promoção de Direitos (Lei 46/2006).
Sensibilizou a plateia para a necessidade de denúncia de 
irregularidades. Estas denúncias poderão ser efetuadas através do 
preenchimento de um formulário existente no site do INR e que 
para o seu preenchimento o INR presta devida colaboração 
quando solicitado. 
Passou ainda em análise e esclarecimento o Artº8º da Convenção 
Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.
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ACTIVIDADES DA DIRECÇÃO

“Artigo 8.º

Sensibilização 

1 - Os Estados Partes comprometem-se a adotar medidas 

imediatas, efetivas e apropriadas para: 

a) Sensibilizar a sociedade, incluindo a nível familiar, 

relativamente às pessoas com deficiência e a fomentar o 

respeito pelos seus direitos e dignidade; 

b) Combater estereótipos, preconceitos e práticas prejudiciais em 

relação às pessoas com deficiência, incluindo as que se 

baseiam no sexo e na idade, em todas as áreas da vida; 

c) Promover a sensibilização para com as capacidades e 

contribuições das pessoas com deficiência.

Neste  debate  por  parte da ANEA estiveram   presentes Francisco
Nunes e Hernâni Costa. 

PIRILAMPO MÁGICO

no dia 4 de Maio de 2012, a FENACERCI endereçou um convite à
ANEA para se fazer representar na sessão de lançamento da cam-
panha “Pirilampo Mágico 2012”, Auditório Mar da Palha, no 
Oceanário de Lisboa.

Este evento realiza-se anualmente, no decorrer do mês de Maio, 
numa organização conjunta da FENACERCI em parceria com a 
Antena 1.

Um dos objetivos desta ação é a angariação de fundos a favor das 
CERCI`s e outras organizações congéneres sem fins lucrativos.

A "Campanha Pirilampo Mágico" envolve cerca de 80 organiza-
ções e mobiliza milhares de pessoas que na sua maioria são 
cidadãos anónimos. 
Outro dos objetivos é a informação e sensibilização da opinião 
pública sobre a problemática da pessoa com deficiência 
procurando salvaguardar o direito à igualdade de oportunidades e 
o exercício da cidadania plena deste tipo de população.
A campanha deste ano tem um Pirilampo em «azul clarinho», 
«muito simpático», como fez questão de salientar a Exma. 
Senhora Dr.ª Maria Cavaco Silva, que presidiu à sessão de 
abertura.
Francisco Nunes esteve presente em representação da nossa 
associação.
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VI ENCONTRO LUSO-GALAICO

Realizou-se no passado dia 12 de Maio no Mosteiro de Tibães o VI 
Encontro Luso-Galaico de Espondilíticos promovido e organizado 
pelo N.R. de Braga no qual esteve presente o Vice-Presidente 
Hernâni Costa em representação da Direção Nacional.
A manhã foi preenchida com uma sessão de esclarecimentos no 
Auditório do Mosteiro, contou com a participação dos Drs. José
António Costa, Ana Raposo e Filipa Teixeira, pertencendo ao 
serviço de reumatologia unidade local do Alto Minho EPE, foram 
abordados diversos temas relacionados com a doença nomeada-
mente, as manifestações extra-articulares; relativamente a tera-
pias falou-se sobre sexualidade, como fator determinante na 
manutenção da auto -estima, a importância do exercício físico, da 
dieta, dos grupos de autoajuda e da terapia cognitivo-
comportamental como complemento potenciador da eficácia dos 
tratamentos farmacológicos no controlo da inflamação articular e 
na diminuição da dor.
Como convidado esteve o Dr. Norberto Gómez, clínico Espanhol 
tendo afirmado que existem evidências que a pratica regular do 
Tai-chi é benéfica no controle da dor. O almoço pautou-se por um 
fraterno convívio entre os participantes dos dois lados da 
fronteira e a tarde foi preenchida com uma visita guiada ao 
Mosteiro de S. Martinho de Tibães, antiga Casa-Mãe da 
Congregação Beneditina Portuguesa, fundado em finais do século 
X, que depois de vários anos ao abandono foi adquirido pelo 
Estado Português em 1986 e posteriormente recuperado para 
utilização pública, revelando-se como um dos mais importantes 
conjuntos monásticos beneditinos portugueses, encerra muito do 
que melhor se fez na arte portuguesa dos séc. XVII e XVIII 
destacando-se por esse facto no património nacional, razões 
suficientes para recomendar vivamente  a sua visita.

No final não poderiam faltar as danças e cantares que do Minho 
se estenderam rapidamente à vizinha Galiza regressando todos 
com a sensação de um dia bem passado num salutar convívio 
inter-regional.
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ACTIVIDADES DA DIRECÇÃO

SOLIDARIEDADE

Nos últimos dias de Março deste ano trazido, por duas assistentes 
sociais, chegou até nós um jovem de 33 anos de seu nome 
Ricardo Timpeira, sofredor da enfermidade que deu nome à nossa 
associação, devido à sua insuficiência económica desde logo 
funcionários e direção da ANEA se voluntariaram para que fosse 
possível o Ricardo juntar-se ao painel de utentes a serem 
tratados, nesta sequência de acontecimentos um sócio anónimo 
chamou a si os custos com os tratamentos deste utente.

Passado meia dúzia de dias o jornal EXPRESSO teve acesso a esta 
informação e quis fazer uma reportagem sobre a situação, a 
noticia gerou uma onda de solidariedade em volta do Ricardo, 
diversas pessoas dos mais variados locais quiseram colaborar na 
ajuda a prestar.

Na sequência dos acontecimentos a Associação foi convidada a 
estar presente no programa da T.V.I. “A tarde é sua” apresentado 
por Fátima Lopes, conjuntamente com o Ricardo Timpeira 
Francisco Nunes representou a ANEA.

Olhando para este caso a direção em conversa com alguns sócios 
resolveu lançar a conta solidária, esta conta destina-se a prestar 
apoio a quem dela tenha necessidade justificada, ainda mais que 
agora terminou o contrato/programa do Ministério da Saúde, que 
subsidiava as classes de E.A.

A conta solidária cresce através da contribuição voluntaria de 
todos os que quiserem contribuir, sócios, empresas, entidades, 
venda de objetos que nos sejam oferecidos par esse fim etc…

JUNTE-SE A NÓS SEJA SOLIDARIO

XVI CONGRESSO PORTUGUÊS DE REUMATOLOGIA

A convite do Sr. Presidente da Sociedade Portuguesa de Reumato-
logia, Dr. Luís Maurício, a ANEA esteve presente no  XVI Congres-
so Português de Reumatologia ,  realizado entre 1 e 5 de Maio de 
2012, em Vilamoura, no qual foram comemorados os  40 anos da 
Sociedade Portuguesa de Reumatologia.

A ANEA foi representada pelo presidente, Justino Romão, que 
participou nas atividades da tarde do dia 4 e no dia 5, estando 
também presente através de uma banca com informação sobre a 
doença, que esteve patente no átrio destinado às associações de 
doentes.

O programa e os temas debatidos podem ser consultados online, 
no sitio da SPR (http://spr2012.congressos-online.com/pages/pro
grama-cientifico.aspx#), podendo ainda ser consultada na Sede da 
ANEA a revista Ata Reumatológica Portuguesa publicada com 
temas abordados no Congresso.

2º ENCONTRO NACIONAL DAS IPSS DA SAÚDE

Realizou-se no dia 14 de Junho, no auditório do Montepio Geral 
em Lisboa, o segundo Encontro Nacional das IPSS da saúde.

Este encontro reuniu algumas dezenas de representantes de IPSS 
da saúde, estando a ANEA representada pelo presidente da 
direção, Justino Romão.

Sendo o tema proposto «os desafios do presente e do futuro», o 
debate incidiu essencialmente sobre o incumprimento, por parte 
do  Ministério da  Saúde,  do  financiamento  de projetos das  IPSS

Cont. Pag. 10
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CORDOVA VII ENCONTRO HISPANO LUSO

A 23 de Junho estivemos presentes no VII Encontro Hispano-Luso, 
a convite da ACEADE. Foi gratificante para nós podermos partilhar 
das experiências da nossa congénere Espanhola de Córdova. 
O encontro teve uma jornada científica na manhã do dia 23 com a 
apresentação de diversos trabalhos relacionados com a E.A.
Após os desenvolvimentos procederam à distribuição dos prémios
Na cerimónia estiveram presentes o Sr. Presidente da ACEADE, 
Dr. José Blancat Ortiz e o Dr. Collantes, eminente médico 
reumatologista, muito ligado à causa da Espondilite Anquilosante.
Após o almoço, que foi aproveitado para uma troca de impressões 
com diferentes responsáveis pelas diversas associações presentes, 
foi o momento da comemoração do encontro Hispano-Luso. 
Em representação da ANEA Hernâni Costa e Francisco Nunes, o 
nosso Vice-Presidente usou da palavra, começando por agradecer 
a cortesia dos anfitriões sublinhando o facto de nos terem 
proporcionado a possibilidade de estarmos presentes num 
encontro de vital importância para os doentes espondilíticos de 
ambos os países.  

previstos no Dec. Lei 186/2006. Esta Lei previa que fossem 
lançados pela Direcção Geral de Saúde dois concursos anuais para 
o financiamento de projectos na área da saúde, não tendo havido 
abertura de concursos, em 2011 nem em 2012.

A ausência e os  atrasos nos apoios financeiros,  a ameaça de não 
abertura de novos concursos em 2012 afectam a prestação de 
cuidados de saúde prestados pelas IPSS e, em alguns casos, coloca 
mesmo em causa a sua sobrevivência. Houve intervenção de 
diversos deputados convidados para a reunião, no entanto a sua 
intervenção pouco contribuiu para os objectivos da mesma. Os 
deputados dos partidos que apoiam o Governo, nas suas 
intervenções, tornaram claro o seu desinteresse pelo destino das 
IPSS da saúde, porquanto justificaram o corte total do 
financiamento de projectos das IPSS com a necessidade de cortar 
pelo menos 10% nas despesas da saúde. Ora, no caso concreto 
dos financiamentos a estas IPSS prestadoras de cuidados de 
saúde, em que se inclui a ANEA, o que se verificou não foi um 
corte de 10%, ou mesmo de 20%, nos apoios, foi a ausência de 
abertura de concursos para concessão de apoios, portanto um 
corte de 100% nesses apoios. Reiteraram a posição do Governo, 
de não abertura de concursos em 2011 e em 2012, em 2013 logo 
se verá.

Foi ainda proposto nesta reunião a constituição de uma 
Federação de IPSS da Saúde, proposta que previa a sua integração 
na CNIS – Confederação Nacional das Instituições de 
Solidariedade. Está prevista uma assembleia constitutiva em 
Outubro.

ACTIVIDADES DA DIRECÇÃO
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I.N.R

O Instituto Nacional de Reabilitação I.P. convocou para uma 
reunião de trabalho diversas associações entre elas a ANEA, no 
passado dia 21 de Junho do corrente ano.

Estiveram presentes diversas personalidades, entre os quais 
destacamos o Sr. Secretário de Estado da Solidariedade e 
Segurança Social, Dr. Marco António Costa e o Sr. Presidente do 
INR, Dr. José Madeira Serôdio, para um ponto de situação de 
matérias no âmbito da deficiência.

O Sr. Secretário de Estado começou por referir que as inspeções
aos apoios de 2009 e 2010, onde foram apontadas inconformida-
des na sua maioria já se encontram resolvidas, relativamente às 
restantes há que encontrar soluções para a sua resolução, nos 
casos em que se justifique, deverá ser exercido o direito de 
contestação, sugeriu que o INR encontrasse mecanismos de 
mediação para as reclamações.

Quanto aos concursos para apoios, no ano de 2012, há que 
desburocratizar e simplificar, porem deve haver consenso para 
que os apoios sejam para as atividades e não para o funciona-
mento. A inexistência de um quadro legal que defina a diferença 
entre atividades e funcionamento leva a que surjam dúvidas. 
Assim, há que criar esse quadro, como mecanismo de regulação, 
que permita definir exatamente o que se enquadra como despesa 
de Estrutura/Funcionamento e o que é despesa de Atividade.

Apontou que, por uma questão de transparência no uso de verbas 
públicas, deve existir uma informação completa ao sector e ser 
dado  conhecimento a todas as entidades.

Saúde e atestados, custos dos atestados: houve alterações as 
quais já foram publicadas.

Atualização de pensões no âmbito de acidentes de trabalho: 
diploma aplicado e publicado.

Equipamentos sociais, áreas a serem privilegiadas: foi criada uma 
linha de crédito de 150Milhões de euros, numa parceria Governo 
Montepio, as áreas da deficiência e infância são preferenciais.

O Sr. Secretário de Estado apelou à necessidade de serem 
realizadas reuniões periódicas para esclarecimentos de diversos 
tipos, após as intervenções das organizações que expuseram os 
seus pontos de vista, 

Pretende-se que 2012 seja um ano de organização e estabilidade 
para o futuro. Vivemos em tempo de fusões, sinergias e 
confederações. Isso implica que os representantes da sociedade 
civil deverão avaliar toda a interação possível, a fim de se dar uma 
aplicação às verbas sobrantes e fazer uma avaliação da possível 
redistribuição. Deverá agendar-se uma nova reunião para o mês 
de Julho. 

Face a algumas questões colocadas no âmbito da saúde e às quais 
o Sr. Secretário de Estado disse não poder responder por estar 
fora do seu âmbito, prometeu  tentar para que na próxima 
reunião esteja presente um representante da área de saúde, 
provavelmente o Dr. Leal da Costa.

Falou-se sobre a necessidade da criação de um plano nacional de 
voluntariado ao que foi respondido que o mesmo estaria para 
breve.

A ANEIA esteve representada por Francisco Nunes

ACTIVIDADES DA DIRECÇÃO
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VOLTEI

Voltei do passado para o futuro da ANEA, voltei para a função que 
aceitei quando fui convidado para o NEA – ser o consultor de um 
projecto associativo de pessoas enfrentando um painel 
diversificado de riscos de saúde por uma patologia, a essa data, 
de nome estranho, diagnóstico esquecido e compreensão 
fisiopatológica pouco divulgada.
Voltei do passado por consenso da atual direção e repetido 
convite de Justino Romão e de José Lemos.
Voltei porque o presente é sempre escasso entre um passado que 
diz quem somos e um futuro que nos define como queremos ser. 
Como no século passado alguém o disse, “o presente é uma 
simples nota de música”. No presente já somos o futuro tal como 
no salto já somos o pousar ou o cair. Voltei para seguir convosco, 
gratuitamente como sempre, por convicção e, portanto, sem que 
me fiquem a dever seja o que for.
Não faz sentido reduzir a vida ao futuro. Sem passado, o futuro é
de olhos fechados, é como conduzir uma viatura sem retrovisores.
Voltei como sinal dos meus colegas médicos que, desde o início e 
particularmente no início, se solidarizaram com o movimento 
associativo de doentes de que agora são dirigentes as pessoas 
que me convidaram. Voltei como “essa simples nota de música.”
Voltei como presença do passado – Um dia, no princípio do NEA, 
estávamos tentando convencer alguém a dar-nos ajuda, quando 
esse senhor nos interrompeu com um sorriso e uma frase “ vocês 
têm um mamar muito doce; vou dirigir-vos a quem vos pode dar 
ajuda” e foi o princípio dos primeiros proventos.

Voltei com a solidariedade daqueles que se esforçavam para que 
“o núcleo” atingisse o número mítico dos cem associados. Hoje 
fará sorrir.
Voltei para que em Dezembro a velha guarda congregue os 
recentes na simplicidade do convívio respeitoso e divertido –
porque o presente é (tem de ser) uma nota de música e o futuro a 
missão de sempre – gerir uma interajuda tornada disponível, 
defendendo o espondilítico no interesse de todos (isto é da 
sociedade em geral).  

A DOENÇA CRÓNICA COMO DOENÇA DE EVOLUÇÃO CONTINUADA

No passado doença crónica foi entendida como doença que nem 
mata nem tem cura.
Hoje toda a doença que evolui tem de ter um tratamento 
periódico, a maior parte das vezes diário. 
O conceito de cura evoluiu. As situações crónicas tornaram-se as 
doenças dominantes. Crónico passou a significar de longo curso e 
portanto prevalente.
A qualidade de vida significa saber e ter condições de poder viver 
na companhia de alguma das doenças mais prevalentes. Saber 
envelhecer tarde e bem significa conhecer riscos e estar 
preparado para resolver episódios dos riscos inerentes à doença 
de longa evolução que se tenha de enfrentar. 
Nenhum marinheiro pode estar sossegado no mar. Nenhum ser 
humano pode viver sossegado com o seu nível de boa saúde. 
Mesmo tendo saúde é imprescindível saber viver em 
precariedade. Todo o médico teve, quando estudante, a sua crise 
de não saber com a precariedade da vida. 
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Na complicação do organismo humano e no universo das doenças 
ter (boa) saúde afigura-se lhe um milagre – como é possível ele 
não estar doente de tudo?
O médico vê a saúde como o marinheiro o mar. Ama a sua saúde 
e a saúde alheia. Sabe os riscos em que navega. Tem de achar isso 
natural. As pessoas que lhe entregam a defesa das 
correspondentes condições de saúde possíveis são a sua 
tripulação do dia a dia e tem de saber entender-se muito bem 
com ela. Muitos dos atuais disparates em saúde decorrem de os 
necessários intermediários não estarem preparados para o 
saberem ser ao nível do que era necessário.
Desde as disciplinas clínicas do meu tempo de estudante 
estruturei o meu comportamento profissional quanto aquilo que, 
à falta de melhor, chamo os patamares de erro. a) falhar o 
diagnóstico, b) não o tendo falhado, escolher mal o tratamento, c) 
tendo escolhido bem o tratamento, falhar a sua adequada 
apresentação à pessoa doente a meu cargo, d) tendo tido êxito 
nesse campo, não ter recrutado o apoio do familiar ou do amigo 
mais influente. Em saúde, nenhuma desculpa é válida quando 
falhamos. Se falhamos no princípio ou no final sempre me 
pareceu irrelevante. Esta é a minha desculpa para as minhas 
consultas serem mais longas do que parece necessário. Não fui 
nem sou um táxi-doctor. Como, em devido tempo, me disse um 
colega de referência, referindo-se a si próprio, aceito o erro 
médico porque tento reconhecer os meus. Nunca escolha um 
médico que “não saiba errar” (que não aceite que comete erros)
Surgiu a necessidade de ter uma cultura de saúde dirigida para 
fora do campo da higiene e da prevenção primária. 

A qualidade dos cuidados de saúde são melhor definidos pela 
programação das ações dirigidas à condução e monitorização das 
evoluções das doenças crónicas mais prevalentes no país. 
A este respeito costumo brincar dizendo ser  muito importante a)
o conceito de doente competente (a respeito dos riscos das suas 
doenças) e b) o conceito de médico crónico como profissional 
médico disponível e empenhado no seguimento das doenças das 
pessoas que se lhe entregam ou lhe estão entregues em saúde.
A ciência médica fala em imunocompetência e imunodeficiência. 
Na sua aplicação clínica ter-se à de falar de culturocompetência e 
de culturodeficiência, tanto na vertente do médico como na 
vertente da pessoa doente e dos seus familiares influentes.
A possibilidade de controlar a evolução de muitas doenças 
persistentes veio fazer retomar a consciência da altíssima 
importância da informação para a formação do doente 
competente com quem o seu médico crónico possa dialogar ao 
mais alto nível de eficiência técnica e de relacionamento 
humanístico.
Nas espondiloartropatias (diagnóstico científico na perspetiva
patológica) como paradigma de alteração evolutiva do estado de 
saúde com potencial de manifestações e de riscos muito 
diversificado faz todo o sentido qualquer das seguintes 
abordagens: 
O Cidadão Como Pessoa Competente Na Evolução Da Sua Doença 
Crónica. A EA Como Paradigma
O Sentimento De Si e A Aceitação Da Precariedade Na EA Como 
Doença De Evolução Prolongada

O REGRESSO
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A Arte De Ser Feliz Condicionando As Circunstâncias Adversas Das

Manifestações Espondilíticas das Espondiloartropatias

O Papel Do Familiar De Pessoa Enfrentando EA Como Agente De 

Fidelização Terapêutica e Agente De Prevenção Secundária 

As doenças que justificam a existência da ANEA não condicionam, 

de per si, alterações das funções mentais. 

Vamos ultrapassar a fase de chover no molhado dizendo e citando 

as mesmas banalidades. Vamos voltar a ter reuniões centradas 

em  temas específicos abordados com profundidade  Proponho-

vos isso como consultor médico da associação que num distante 

Novembro ajudei a nascer e a desenvolver. 

Com amizade e disponibilidade 

FGR

O REGRESSO

WORKSHOP “3ª SETOR – COMO COMUNICAR”

21 de Junho de 2012, o Montepio, realizou um workshop, dirigido 
a colaboradores de organizações que atuam na área do terceiro 
setor “conjunto de entidades da sociedade civil com fins públicos 
e não-lucrativas”, que desempenham funções na área da comuni-
cação, apresentação de projetos e angariação de parcerias.

O programa teve como tema de abertura “importância da marca”
desenvolvido pela  Dr.ª Luísa Vilar, da agência criativa, associação 
link. Começou por descrever alguns tipos de estratégias a adotar; 
destacou a importância de um atendimento agradável e a rele-
vância desse facto para o termo “passar a palavra”, transmitindo-
se por esse veículo a boa imagem “da marca”. 

As funcionalidades das equipas multidisciplinares, os pontos 
fortes e fracos, as oportunidades e ameaças (swot-stronh, weak, 
oportunities, treats). A necessidade de estar informado sobre a 
concorrência e ter novas ideias. 

Focalizou os parâmetros a seguir ao criar a marca, mencionando 
que esta deve ser clara, simples, única, relevante, consistente e 
verdadeira e que preferencialmente se deve reger por um lema.

Desenvolveu o assunto relacionado com campanha, no âmbito de 
um projeto abraçado pelo Montepio denominado “minuto 
solidário”, cuja apresentação é veiculada pela televisão nacional.

Na apresentação do tema “como desenvolver parcerias com o 
Montepio”, pela Dr.ª Paula Guimarães, responsável pela área 
social da fundação Montepio, foram descritos os projetos   

Con. Pag.15
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atualmente em curso nomeadamente a Frota Social, financiado 
pela consignação fiscal e outros projetos conjuntos de 
organizações para rentabilização de recursos a outras instituições. 
Mencionou o Programa de Educação . 

Mencionou o programa de educação financeira para 
colaboradores e associados e o prémio de voluntariado jovem no 
valor de €25.000,00 (dirigido a voluntários até aos 30 anos).

Considerando o atual quadro nacional, a Dr.ª Paula Guimarães 
focou a relevância da necessidade de transparência das 
associações e para maior receção de ajuda. Foram descritas as 
formas de obtenção dos apoios técnicos ou financeiros e como 
exemplos de projetos para apoio a IPSS  “ cartão + vida”, no qual a 
utilização do cartão de crédito reverte uma percentagem 
diretamente para financiamento de projetos e o “minuto 
solidário” onde se divulgam as melhores práticas de 
responsabilidade social de 22 instituições incluindo as regiões 
autónomas da madeira e açores, no horário das 10 da manhã e 10 
da noite através da parceria existente entre o Montepio, a SIC e 
SIC noticias , com o trabalho de edição da empresa de 
audiovisuais “Duvídeo”.

O fecho da sessão contou com a presença do Dr. António Tomás 
Correia, presidente do Montepio, a proceder à entrega dos 
prémios às instituições vencedoras das candidaturas do ano 
anterior.

A ANEA, esteve representada por Francisco Nunes, secretário da 
direção, e Andreia Teller  assistente de direção

GUIA PARA MULHERES COM DEFICIÊNCIA VITIMAS DE 
VIOLÊNCIA

Foi recentemente editado um guia de estudo intitulado "Looking
on the other way: a study guide to female victims of violence with
disabilities" (Outro ponto de vista: um guia para as mulheres com 
deficiência vitimas de violência) elaborado pela agência 
governamental sueca - National Board of Health and Welfare
(Conselho Nacional de Saúde e Bem-Estar) que se encontra na 
dependência do Ministério da Saúde e Assuntos Sociais. 

O presente guia explana uma preocupação emergente, a nível 
internacional, de que as mulheres com deficiência são cada vez 
mais vitimas de violência, o que tem suscitado uma maior 
consciencialização para esta situação, pelo que tornou-se 
premente a elaboração de um estudo que refletisse sobre esta 
problemática. 

Assim, este guia dirige-se sobretudo a profissionais de áreas como 
a reabilitação, a prestação de cuidados de saúde e a defesa dos 
direitos humanos, mas também para os profissionais que 
prestam apoiam a mulheres vitimas de violência ou os que 
trabalhem em organizações não governamentais, e que 
atendendo à especificidade das suas funções, desenvolvam as 
suas ações em prol do apoio e defesa das vitimas de violência ou 
na defesa dos direitos das pessoas com deficiência. 

O objetivo deste guia é sobretudo despertar consciências e dotar 
os profissionais com novas competências de modo a que estes 
adquiram novas ferramentas de trabalho adequadas às suas 
funções, Con. Pág. 16

ACTIVIDADES DA DIRECÇÃO NOTICIAS DIVERSAS 



ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA ESPONDILITE ANQUILOSANTE

16

NOTICIAS DIVERSAS 

permitindo que seja possível prestar o devido apoio, proteção e 
assistência a mulheres que se encontrem em situações 
vulneráveis. O guia foi realizado com base na pesquisa de diversos 
estudos publicados a nível internacional, mas também sobre 
trabalhos de investigação e de entrevistas que decorreram junto 
de inúmeros profissionais que exercem o seu trabalho em prol da 
defesa das mulheres vitimas de violência. O documento foi 
elaborado de modo a proporcionar dois tipos de utilidade, por um
lado funcionar como fonte de informação e de referência, para os 
profissionais de organizações com interesse na temática, mas 
também como ponto de partida para uma partilha de experiência 
entre os diversos profissionais, sendo ainda de realçar que cada 
capítulo do estudo finaliza com questões e estudos de caso. 

DOENÇAS AUTOIMUNES

As doenças autoimunes atingem atualmente em Portugal mais de 
100 mil pessoas, principalmente mulheres em idade fértil, 
adolescentes e jovens adultos. A informação é divulgada pelo 
Núcleo de Estudos de Doenças Autoimunes da Sociedade 
Portuguesa de Medicina Interna, que a 13 e 14 de Abril discutirá
novos dados a nível de terapêutica e prevalência das várias 
doenças autoimunes na população portuguesa. «A maioria das 
doenças autoimunes atinge principalmente as mulheres em idade 
fértil. No caso do lúpus a relação pode ser de 9 mulheres para 1 
homem, o que levanta um conjunto ainda maior de questões, 
nomeadamente riscos para a mãe e para o feto. Também 
igualmente relevante é o facto de estas doenças atingirem mais 
frequentemente adolescentes e adultos jovens, trazendo grandes 
limitações às suas vidas, com obrigatoriedade de medicações, 
consultas e internamentos que levam ao absentismo escolar e 
laboral. 

Para além disso, e tratando-se de doenças crónicas que atingem a 
população na maior parte dos casos até aos 40-50 anos, «o 
impacto económico é enorme», pode ler-se no comunicado. 
As doenças autoimunes resultam de alterações do funcionamento 
do sistema imunológico. 

De entre as doenças, as prevalentes são a artrite reumatóide que 
atinge 0,5 a 1% da população mundial e 45 mil a 50 mil 
portugueses. 

O lúpus sistémico atinge cerca de 15 mil portugueses, mas neste 
caso não existem estudos epidemiológicos completos.

MERCADO SOCIAL DE ARRENDAMENTO

O Ministério da Solidariedade e da Segurança Social, no âmbito do 
Programa de Emergência Social, está a desenvolver a iniciativa 
"Mercado Social de Arrendamento", tendo como entidades 
aderentes - o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, o 
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social e várias 
entidades bancárias. Através desta iniciativa "Mercado Social de 
Arrendamento", estão disponíveis, em mercado de 
arrendamento, um conjunto de frações habitacionais, com valores 
de renda mensais inferiores até 30% aos normalmente aplicados 
em mercado livre. Os candidatos ao arrendamento dos imóveis do 
Mercado Social de Arrendamento, incluindo as pessoas com 
deficiência, devem, de acordo com o regulamento, preencher 
diversos critérios de pré-seleção e elegibilidade, nomeadamente 
"revelar capacidade económico - financeira para suportar o 
pagamento da renda respetiva". Para mais informações 

http://www.mercadosocialarrendamento.msss.pt
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RTP2 SOCIEDADE CÍVIL

Durante o programa da RTP2 Sociedade Civil, do dia 17 de Abril, 
apresentado pela jornalista Fernanda Freitas, sob a temática 
“Medicamentos mais baratos… e melhores?”, foi realizada uma 
reportagem nas instalações da ANEA, que contou com a participa-
ção e testemunho da nossa associada Joana Botelho, a 
reportagem foi conduzida pela jornalista Mara Aragão. 

O tema principal foi a questão da medicação a que os doentes são 
sujeitos, para combater os efeitos colaterais dos fármacos desti-
nados à prevenção da doença, anti-inflamatórios e analgésicos, na 
analise do peso que estes têm no orçamento familiar.

Este programa encontra-se disponível para visionamento em: 

http://www.rtp.pt/play/p44/e79025/sociedade-civil

(A reportagem tem inicio ao minuto 61 do programa)

NOTICIAS DIVERSAS LISBOA MUITO ANTIGA 
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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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NR de OVAR

No passado dia 2 de Junho este núcleo celebrou o seu 13º
aniversario,  os seus dirigentes aproveitaram a data festiva para 
procederem a eleições.

O referido ato decorreu normalmente tendo a nova lista sido 
eleita por unanimidade.

DIREÇÂO

Coordenadora: Joaquina da Concei. Leite Faria Teixeira e Silva

Sócia: 1681

Secretário: Paulo Jorge Rolo Ferreira, Sócio 1672

Tesoureiro: Ricardo Rodrigo Peixoto Oliveira, Sócio 4139

VOGAIS

José Manuel Moreira de Almeida, Sócio 642

Manuel almeida Macedo Cunha, Sócio 2140

Maria da Conceição  Sanina Graça, Sócio 1909

A direção cessante e a direção Nacional dão as boas vindas e 
desejam-lhes as maiores felicidades.

A direção Nacional foi convidada e fez-se representar pelo 
Presidente Justino Romão que muito agradece a cortesia e a 
amabilidade do convite.

NR de VISEU

NOVA ÉPOCA DE HIDROTERAPIA 10/2012 A 07/2013

Estão abertas as renovações de inscrição para a próxima época de 
hidroterapia, as novas inscrições serão aceites mas condicionadas 
a vagas que eventualmente possam surgir.
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2.000,00Janssen - Cilag Farmacêutica, Lda

SEDE

José Fernando Lopes Rosa 5,00

Paula Cristina Morgado Pacheco 5,00

Joaquina Fernanda M. da Silva 5,00

Manuel António F. Magalhães 5,00

António José Santos  5,00

Elsa Marisa Coelho Ferreira 5,00

Mário Afonso         5,00

Joaquim Francisco Bento Alves 5,00

Bárbara Cunha Magalhães 9,00

Vitor Manuel Pereira 10,00

José de Jesus Lopes  15,00

Frederico Manuel Mena Veiga 20,00

Maria Emília Sousa Relvas 35,00

Maria M. de M. Pereira Cravidão 100,00

Anónimos             135,00

Inspeauto - Centro de Inspecções, Lda. 250,00

Ana Santos           300,00

Laboratórios Pfizer Lda. 1.500,00

Abbott Laboratórios 6.000,00
75,00Rosa Maria Benedito Pereira Silva

82,50Pedro Manuel Costa Castro Lopes

82,50Rosa Maria Fernandes Azevedo

N.R. VISEU

Américo Ferreira Machado 75,00

Ana Maria Galiano B. Agostinho 37,00

António dos Santos Melo 55,00

César Manuel Marques Pereira 37,00

Deolinda dos Santos Correia 71,00

Dulce Figueiredo Rodrigues 55,00

Fernando Gomes Dias  55,00

Isabel Mª Santos Almeida Silva 55,00

Isabel Cristina Ferreira Machado 55,00

Lídia Jesus Cabral Martins 55,00

Marciano de Jesus Amaral 33,00

Maria Lucília da Silva M. Gonçalves 55,00

Nuno Augusto de Castro A. Loureiro 73,50

Nuno Jorge Almeida L. Almiro 95,00

SEDE: FUNDO DE SOLIDARIEDADE

Pedro Sousa 10,00

Anónimo 250,00

Justino Romão 500,00

Laboratórios MSD 500,00
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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 



ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA ESPONDILITE ANQUILOSANTE

22

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 POEMA

PEQUENO ALMOÇO

Ele deitou o café na chávena

Deitou o leite na chávena de café

Deitou o açúcar no café com leite

Mexeu com uma pequena colher

Bebeu o café com leite

Pousou a chávena sem me falar

Acendeu um cigarro

Fez argolas com o fumo

Colocou a cinza no cinzeiro sem me falar 

Sem me olhar levantou-se 

Colocou O chapéu na cabeça

Vestiu a gabardine porque chovia

Foi-se embora sob a chuva

Sem uma palavra sem me olhar

Apoiei a cabeça na mão e chorei

"Paroles", de Jacques Prévert versão traduzida“

“A FELICIDADE NÃO SE COMPRA CONQUISTA-SE”
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