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A CLÍNICA 

Existe mais do que uma maneira de fazer saúde. 

Alcantrafisio dedica-se exclusivamente à prática privada de Fisioterapia. 

Este projecto com início em 1991, é a confirmação no terreno de que existe mais do 

que uma maneira de fazer saúde.  

Não obstante tratarmos os pacientes em gabinete, providenciamos intervenção nas 

áreas do desporto, músculo-esquelética, neurologia, cinesioterapia respiratória no 

adulto e na criança, apoio domiciliário, intervenção na comunidade e formação, 

oferecendo todas as condições, quer em termos profissionais, quer de equipamento e 

espaço físico. Conseguimos assim um atendimento de excelência e o conforto 

necessário imprescindíveis à concretização dos objectivos propostos. 

Alcantrafisio conta com a colaboração de uma equipa jovem e dinâmica de 

fisioterapeutas, com considerável experiência na área do Desporto, mediante 

seguimento longitudinal de atletas e equipas, seja durante a época desportiva seja no 

acompanhamento de jogos, treinos e tratamentos na clínica. Damos assistência a cerca 

de 30 treinos e 20 jogos semanais, tendo durante cada fim de semana cerca de 1000 

praticantes de desporto em actividade. 

 

Alcantra Fisio tem na sua génese os seguintes propósitos: 

• Possibilidade de tratamento do doente 365 dias por ano;  

• Horários alargados de acordo com as necessidades do doente; 

• Capacidade de trabalho no desporto com equipas em simultâneo; 

• Ter uma voz activa na gestão da saúde dos atletas no clube; 

• Munir os seus fisioterapeutas com formação básica em RCP (Reanimação Cárdio 

Pulmonar). 
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LOCALIZAÇÃO 

Sita na Rua Professor Veiga Ferreira n.º 11 A, 1600 - 802 em Lisboa. 

Encontra-se integrada num vasto espaço de jardim, de cerca de 5000 metros 

quadrados, denominado Jardim dos Ulmeiros, junto à segunda circular. 

ACESSIBILIDADE 

100m  Estação de METRO de TELHEIRAS. 

Para quem se deslocar em viatura própria, entrada directa na 2ª circular. 

Paragem dos autocarros da Carris n.º 67 e 50, a cinquenta metros. 

  

INSTALAÇÕES   

O espaço físico não possui barreiras arquitectónicas sendo  o acesso directo, de 

ambulâncias ou viaturas particulares, pela via que circunda na sua quase totalidade o 

supra referenciado jardim. 

Tem uma área de cem metros quadrados, com cinco gabinetes fechados de consulta/ 

tratamento e um ginásio. 
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A área de jardim onde a clínica está inserida é para nós uma mais-valia; talvez uma das 

poucas unidades saúde que a possuem, essencial, à reabilitação dos pacientes dos 

quer do foro neurológico quer do ortopédico e até mesmo do respiratório. 

As instalações estão equipadas com todas as valências exigíveis a nível técnico e 

necessárias à prática da reabilitação: ondas curtas, laser, ultra-sons, aparelhos de 

correntes com vácuo, aparelho de crioterapia (-30º) e aparelhos pneumáticos de 

fortalecimento. 
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O corpo clínico é constituído por: 

André Aires Ferreira de Barros – Médico Ortopedista* 

Maria Isabel da Silva Rodrigues Dias - Médica Fisiatra*  

Marina Raquel Pereira Jorge - Fisioterapeuta* 

Vasco Augusto Rodrigues da Silva – Fisioterapeuta* 

Vítor Manuel Tolda dos Santos – Fisioterapeuta/ Sócio-Gerente* 

*Cédula Profissional em anexo. 

 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

Das oito às vinte horas todos os dias da semana.  

 

 ACORDOS 

 Elvia 

 Liberty  

 Montepio 

 Multicare 

 Ordem dos Arquitectos e Advogados 

 PT Acs 

 Real Seguros 

 SAMS Quadros 

 SAMS SIBS 

 Serviaide  

 Serviços Sociais CGD 

 Tranquilidade 

 Unimed 
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PREÇÁRIO 

Sessão Fisioterapia 32.00 € 

Domicílio 45.00 € 

Consulta Fisiatria 60.00 € 

Consulta Medicina Geral 60.00 € 

Consulta Ortopedia 60.00 € 

Medicina Tradicional Chinesa 32.00 € 

Osteopatia (1ªvez) 40.00 € 

Osteopatia (seguintes) 32.00 € 

 

CONTACTOS 

Telefone/Fax – 217575721 

Telemóvel – 962333804 

http://www.alcantrafisio.com 

geral@alcantrafisio.com 

 

http://www.alcantrafisio.com/
mailto:geral@alcantrafisio.com

