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Activefisio de Rio Maior garante 
qualidade e disponibilidade
A clínica de fisioterapia tem serviço domiciliário com o 
intuito de estar mais próximo da população riomaiorense 

"Uma clínica com quali-
dade e disponibilidade" é o 
que os clientes podem en-
contrar na clínica de fisiote-
rapia Activefisio, instalada 
desde 2008 na "São Gregó-
rio - Fisioterapia", situada 
na praceta de São Gregório, 
em Rio Maior. A empresa 
apresenta-se como um espa-
ço de referência na prestação 
de cuidados na área da saúde 
e bem-estar e para além do 
vasto leque de equipamen-
tos tem ao seu serviço uma 
equipa composta por três 
profissionais formados em 
fisioterapia, estando apta a 
apoiar os pacientes nos seus 
tratamentos de fisioterapia 
diários acompanhando-os 
ao longo do processo de re-
abilitação. 

A Activefisio, gerida por 
Gonçalo Batista, dispõe de 
amplas e modernas insta-
lações e encontra-se aberta 
de segunda a sexta-feira das 
08h30 até às 21h00.

Com pacientes de todas 
as faixas etárias, a Activefisio 
disponibiliza desde serviços 
ao nível respiratório, neu-
rológico e músculo-esque-
lético, passando pela pres-
tação de cuidados em casos 
de acidentes de trabalho, in-
tervenção na área desportiva 
ou qualquer situação que en-
volva a necessidade de uma 
intervenção ao nível dos ser-
viços de fisioterapia. Depois 
de efectuada a avaliação a 
equipa especializada no tra-
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tamento de doenças físicas e 
das suas lesões procura sem-
pre encontrar o tratamento 
mais adequado para cada 
caso. "Temos o cuidado não 
só de tentar resolver proble-
mas, mas também de preve-
nir futuras situações", refere 
Gonçalo Batista, lembrando 
que no caso da população 
mais envelhecida é funda-
mental a "promoção da ac-
tividade física e alertar para 
os autocuidados específicos" 
com o objectivo de melhorar 
a sua qualidade de vida.

Na clínica, para além dos 
consultórios médicos, existe 
um espaço dedicado à fisio-
terapia constituído por três 
gabinetes, destinados a tra-

tamento individualizado, e 
um ginásio equipado com 
aparelhos para exercícios 
cárdio-respiratórios, forta-
lecimento muscular, treino 
de marcha e equipamento de 
electroterapia. Neste espaço 
promove-se a interacção en-
tre os doentes e a autonomia 
tanto para o regresso à acti-
vidade laboral como para as 
actividades de vida diária. 

A proximidade que pro-
curam ter com as pessoas 
e a própria dinâmica da clí-
nica, são ainda factores pri-
mordiais desta clínica de fi-
sioterapia, que alia o facto de 
estar bem apetrechada com 
equipamento de topo, com 
profissionais que se man-

têm permanentemente ac-
tualizados e discutem entre 
si cada caso sempre com o 
objectivo de disponibilizar 
um serviço de qualidade e 
excelência. Outro dos fac-
tores distintivos da Activefi-
sio são os preços praticados, 
que Gonçalo Batista consi-
dera que "estão ao alcance 
da maior parte das pessoas".

Os clientes podem mar-
car a sua consulta/sessão de 
fisioterapia presencialmen-
te ou através do número 
243040274. No caso de mar-
cação para tratamentos no 
domicílio a Activefisio dis-
ponibiliza o serviço tanto em 
Rio Maior como na periferia 
da cidade.

Laboratório J. Leitão Santos na campanha 
de detecção do cancro do útero

O Laboratório Jorge Leitão Santos, de Al-
verca do Ribatejo, em parceria com a Infoge-
ne e sob o lema Março Mês da Mulher, vai 
participar na campanha nacional de detecção 
precoce do cancro do colo do útero. Até ao fi-
nal do mês todas as mulheres que realizarem 
naquele laboratório, situado na Rua do Tra-
balhador nº 8, o teste alerta para o cancro do 
colo do útero por detecção dos HPV´s de al-
to risco oncogénico e tiverem resultado posi-
tivo, beneficiam de uma consulta médica de 
seguimento num dos ginecologistas aderentes. 
Recorde-se que o cancro do colo do útero é 
o terceiro cancro com maior prevalência nas 
mulheres portuguesas, sendo causado pela in-
fecção persistente por tipos de alto risco on-
cogénico do Papilomavírus Humano (HPV). 
O Laboratório J. Leitão Santos é definido pela 
sua gestão como “uma empresa com os olhos 
postos no futuro, o que explica o facto de con-
tinuar a ser uma referência no universo das 
análises clínicas da região”.

Peixe do rio, migas e 
caça em destaque nos 
restaurantes de Abrantes

O Festival Gastronómico “Sabores do Tejo” regressa 
aos restaurantes aderentes do concelho de Abrantes de 
15 a 30 deste mês, dedicado ao peixe do rio, às migas e à 
caça. São nove os restaurantes aderentes a esta iniciativa 
que visa preservar e promover a gastronomia tradicional 
do concelho de Abrantes.

As quinzenas gastronómicas “Sabores no Tejo” regres-
sam à mesa dos restaurantes do concelho de Abrantes en-
tre 20 e 30 de Setembro e depois de 18 a 31 de Outubro. 
Esta é uma iniciativa da Câmara Municipal de Abrantes 
que pretende ainda dar destaque aos acompanhamentos 
dos pratos principais, como sejam o azeite e os vinhos 
regionais, e ainda os doces tradicionais.

PROfIssIONAlIsMO. Equipa de profissionais da empresa 
coloca sempre o cliente em primeiro lugar

APOsTA. Laboratório vai realizar testes à presença do Papilomavírus humano


