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Fundação
Eugénio Leite:
o culminar de um sonho
Eugénio Leite | CEO e DIrector Clínico das Clínicas Leite

U

m longo processo, com início formal em
dezembro de 2018 e somente finalizado
em todas as suas vertentes em março deste
ano, levaram ao culminar de um sonho e ao
desejo de uma pessoa que nunca esqueceu
a responsabilidade social. A Fundação Eugénio Leite, uma Instituição com o estatuto
de Utilidade Pública, é o reconhecimento de
uma vida de três décadas dedicadas à implementação no terreno dos princípios da responsabilidade social.

A Fundação Eugénio Leite é uma instituição
particular de solidariedade social, sem fins
lucrativos e com ação em todo o território
nacional, que se rege pelos seus estatutos e
pela legislação aplicável, em geral às fundações, e, em particular, às fundações de solidariedade social.

tude na sua reinserção social, incluindo as
crianças e jovens em perigo.

mento dos fatores de risco associados à Diabetes, nomeadamente a epidemia da obesidade.

solidariedade (i.e. Lions Clube de Portugal
e Rotary Clubes de Portugal).

A Fundação Eugénio Leite perpetua no tempo
e no espaço a preocupação das Clínicas Leite com a responsabilidade social corporativa,
reconhecendo que a sustentabilidade é um
trabalho contínuo entre empresas e sociedade civil e que esse trabalho é impulsionador e
motivador para uma atitude solidária, enquanto instituições e enquanto seres humanos.

Em Portugal, estima-se que a Diabetes afete 13,3% da população com idades entre os
20-79 anos, das quais 44% desconhecem ter
a doença. A adicionar a estes números existem cerca de 2 milhões de pessoas que são
portadoras de hi
perglicemia intermédia ou
“pré-diabetes”.

3. Realização de Ciclos anuais de 4 conferências educativas (médicas, higiene ou
dietéticas) em diferentes áreas da diabetes.

No contexto da missão principal o objetivo é
a educação do doente diabético pois não é
nossa missão substituirmo-nos ao SNS.
A Diabetes é uma doença crónica e progressiva, que pode trazer graves consequências
para a saúde e bem-estar individual e está
associada a elevados custos sociais e dos
sistemas de saúde. A sua prevalência tem
sempre vindo a aumentar, com previsões de
poder atingir, nos próximos 20 anos, mais de
20% da população mundial.

Tem como missão principal a prevenção, promoção e proteção da saúde, nomeadamente
através da prestação de cuidados de medicina preventiva, curativa e de reabilitação e
assistência medicamentosa na área da Retinopatia Diabética e Diabetes. No contexto da
sua missão, a Fundação tem também como
missão secundária o apoio à infância e juven-

A prevalência mundial da doença quase duplicou desde 1980 passando de 4,7% a 8,5% na
população adulta. Este aumento reflete o au4

4. Realização de Ciclos anuais de 4 workshops de Economia familiar na vertente
de doentes diabéticos.

O relatório da OCDE sobre Saúde indicou
Portugal como o País da Europa com a mais
alta taxa de prevalência da doença. O tratamento da doença e das suas complicações
representam cerca de 10% da despesa em
saúde o que corresponde a cerca de 1% do
PIB Nacional.

5. Início ou realização de um projeto científico na área da terapêutica médica na retinopatia diabética.
É o momento de vos pedir todo o apoio e
contributos para a atividade da Fundação
Eugénio Leite: juntem-se a nós nesta missão
para com os diabéticos e as crianças institucionalizadas e a quem a vida não proporcionou uma família.

Objetivos a 3 anos:
1. Colocação de dois centros a funcionar
- consulta e exames complementares nas
diferentes áreas da diabetes, relacionados
com a Retinopatia diabética.

Contribua com o que desejar, pois estará a
demonstrar que a responsabilidade social é
universal e transversal à nossa comunidade e
à dimensão do seu coração.

2. Criação de uma rede de referenciação
de doentes diabéticos com base na estrutura de Juntas de Freguesia e Clubes de

Obrigado a todos vós.
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O sono, a luz
e os nossos olhos
Uma das queixas mais frequentes na consulta de Psiquiatria é a insónia, com 60%
dos doentes a apresentarem este sintoma
na primeira consulta, e um dos sintomas a
que dão maior importância.
Normalmente, é pedido um “comprimido
para dormir”, algo que alivie o sofrimento
de noites de insónia, que consequentemente trazem dias difíceis, num ciclo vicioso de
más-noites-maus-dias.

Referência da imagem: Lawrenson JG, Hull CC, Downie LE. The effect of blue-light blocking spectacle lenses on visual performance, macular health and the sleep-wake cycle: a systematic review of the literature. Ophthalmic Physiol
Opt. 2017 Nov;37(6):644-654. doi: 10.1111/opo.12406. PMID: 29044670

A boa notícia é que antes do “comprimido
para dormir”, existem vários hábitos saudáveis de sono, conhecidos como higiene
do sono. Alguns destes hábitos incluem
a diminuição do consumo de bebidas excitantes (café, chá preto, etc), ter rotinas
(hora de deitar e hora de acordar mais ou
menos constantes, quando é possível) e reduzir a quantidade de luz direta antes de
dormir. E é neste último ponto que este artigo pretende incidir.

João Cardoso | Psiquiatra

expressam um pigmento sensível à luz azul
(melanopsina), mais especificamente a
uma fração da luz que se encontra entre
os 460nm e ou 480nm, que corresponde
à cor azul no espectro da luz. Estas células
constituem menos de 1% da retina, mas são
fundamentais na fisiologia e saúde humana.
Assim, é através destas células que o sistema nervoso central coordena a libertação
de vários neurotransmissores e hormonas

Os humanos são animais diurnos, daí verem a cores, e a luz tem funções na regulação do relógio biológico.
Foi apenas em 2002 que se descobriu que
os humanos têm recetores de luz (células
ganglionares fotossensíveis da retina) que
6

essenciais para a atividade e saúde humana. Por exemplo, é antes de acordar e quando aumenta a exposição matinal à luz, que
se inicia a libertação de cortisol (conhecida como hormona do stress), sendo que
à noite, com a diminuição da quantidade
de luz, há uma diminuição do cortisol e um
aumento da melatonina (além de conhecida como hormona do sono, também tem
ações antioxidantes). Estas ações ocorrem
no núcleo supraquiasmático (SCN) do hipotálamo anterior, o “relógio” do corpo humano. Daí que algumas patologias da retina cursem com alterações do sono.

e mudaram também os nossos horários.
Passámos também a ter ecrãs, primeiro
nas nossas salas, posteriormente foram ficando mais pequenos, e agora nas nossas
mãos, 24 horas por dia, a emitir luz.
No entanto, a nossa biologia não acompanhou a evolução tecnológica, e continuamos a ter as nossas células recetoras de
luz na retina, e sempre que são estimuladas mandam uma mensagem para o SNC:
ainda é de dia, aumenta o cortisol, diminui
a melatonina.
Assim, dormir não é só fechar os olhos, é
preparar o sono, nomeadamente a quantidade de luz que chega aos nossos olhos.
Hoje, quando se for deitar, à sua hora habitual lembre-se de evitar ecrãs nos 30 minutos anteriores a essa hora, e ao fim de uma
semana, verá que passará a ter um sono
mais tranquilo e reparador.

Assim funcionou o corpo humano ao longo de milhares de anos, até Thomas Edison
ter descoberto a lâmpada elétrica e esta
ter sido comercializada por todo o mundo.
Desde então, a humanidade venceu as trevas (mesmo os melhores candeeiros a gás
não tinham a potência de uma lâmpada)
7
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Psicose:
a importância da
intervenção precoce
O termo psicose refere-se a um síndrome clínico que se caracteriza pela presença de delírios e alucinações, condicionando a perda de
contacto com a realidade. O delírio (do latim
de- fora; lirare, sulco do arado; significando
estar fora do sulco da realidade) corresponde a uma alteração do pensamento em que
o indivíduo tem uma crença falsa baseada
numa inferência incorreta sobre a realidade
externa, que é sustentada com convicção
absoluta, apesar da existência de evidência
contrária a essa crença. Alguns exemplos
são a crença de ser perseguido sem de facto
o ser, ou a crença de que existem seres ou
entidades que conseguem inserir ou roubar
os seus pensamentos. Por sua vez, as alucinações são alterações da sensopercepção,
correspondendo a uma percepção sem um
estímulo externo. São exemplo de alucinações: ouvir, ver ou sentir pessoas, objetos ou
animais que não estão realmente presentes

McCutcheon RA, Reis Marques T, Howes OD. Schizophrenia—An Overview.
JAMA Psychiatry. 2020;77(2):201–210. doi:10.1001/jamapsychiatry.2019.3360

Miguel Bajouco | Psiquiatra

ou não existem. Os mecanismos biológicos
subjacentes à origem dos sintomas psicóticos são alvo de investigação contínua, mas
8

numa idade precoce como bullying ou abuso
sexual, viver em meios urbanos, ser alvo de
discriminação racial/étnica, consumir drogas
como cannabis), em pessoas que têm predisposição genética (figura acima).

os estudos científicos mostram que mais
provavelmente se devem a uma disfunção
do sistema de neurotransmissão da dopamina, quando sobre ele atuam diversos fatores
de stress (p.e. ter tido experiências adversas
9
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Tal como mencionado anteriormente, o termo psicose refere-se a um síndrome clínico
e não a um diagnóstico. Assim, diversas perturbações psiquiátricas apresentam sintomas psicóticos. Entre estas, incluem-se perturbações em que há desregulação do humor
(depressão e mania), nas quais os sintomas
psicóticos ocorrem apenas de modo episódico, secundariamente a uma alteração do
estado de humor. Por outro lado, na Esquizofrenia e nas perturbações do espectro desta
doença, a sintomatologia psicótica está quase sempre presente desde o início da doença e constitui a sua manifestação principal,
podendo associar-se a outras manifestações
clínicas como a desorganização do pensamento, as anomalias do comportamento motor e os sintomas negativos (embotamento
afetivo, pobreza do discurso, isolamento social, anedonia e avolição). Na Esquizofrenia,
ao contrário do que sucede na depressão ou
na mania, os sintomas psicóticos podem persistir ao longo de toda vida ou surgir apenas
quando o tratamento é suspenso.

mo psicótico) e no período imediatamente a
seguir, compreendendo os 2 a 5 anos iniciais
da doença. Neste contexto, nas últimas duas
décadas, emergiu o conceito de “intervenção
precoce” como base de uma abordagem dirigida às fases iniciais das perturbações psicóticas, visando uma melhoria da evolução
clínica. Este tipo de intervenção, mostrou ter
um impacto positivo mais significativo quando comparada com intervenções em fases
mais tardias, não só em termos de melhoria
dos sintomas, mas também ao nível do funcionamento global (p.e. relações interpessoais, emprego, autonomia).
Nesse sentido, é fundamental que as pessoas
que começam a apresentar os primeiros sintomas psicóticos, ou que mesmo antes do
aparecimento destes sintomas, evidenciariam um declínio marcado no seu funcionamento global, iniciem um acompanhamento
clínico especializado, o mais precocemente
possível. Tal permitirá optimizar os resultados da intervenção realizada, uma vez que
quanto maior for o período sem tratamento adequado, pior será o prognóstico. É de
realçar que o tratamento destas situações
clínicas, deverá contemplar uma abordagem
biopsicossocial, ou seja, considerar a pessoa
doente em todas as suas dimensões, não devendo resumir-se apenas à intervenção farmacológica. Nesse sentido, as guidelines internacionais recomendam que a intervenção
no Primeiro Episódio Psicótico seja de natureza multidisciplinar, englobando o acompanhamento por Psiquiatria, Psicologia, bem
como abordagens de natureza reabilitativa
(p.e. terapia ocupacional, remediação cognitiva, etc.).

Globalmente, as perturbações psicóticas afetam cerca de 23.6 milhões de pessoas a nível
mundial e são uma das principais causas de
incapacidade devido a doença, associando-se a elevados custos, quer para os sistemas
de saúde, quer para a sociedade. O episódio
psicótico inaugural – o Primeiro Episódio Psicótico - (PEP), é um evento de saúde crítico
que ocorre habitualmente no final da adolescência ou no início da vida adulta. O PEP
tem um impacto significativo no curso de
vida das pessoas afetadas devido à disfunção cognitiva, emocional e comportamental
que provoca, interferindo significativamente
na vida social e profissional. Por esse motivo,
a fase inicial da psicose tem sido considerada
um “Período Crítico”, fruto de observações
que sugerem que a deterioração clínica e
funcional, ocorre sobretudo no período próximo e anterior ao aparecimento dos primeiros sintomas psicóticos (o chamado pródro-

Em suma, uma adequada intervenção na
fase inicial da psicose, terá como potenciais
benefícios uma recuperação mais célere e
evidente, com conservação das aptidões sociais, suportes sociais e familiares e melhoria
do prognóstico global.
10
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A importância
da fisioterapia
na recuperação
pós-Covid-19
voltou à enfermaria onde esteve mais três
semanas até ter alta.
A alta é apenas o início de um longo processo de recuperação para pessoas que tenham
sido atingidas pela doença de forma grave.
Segundo o CDC (Centers for Disease Control
and Pervention – US Department of Health &
Human Services) os sintomas a longo prazo
mais reportados são: fadiga, diminuição da
capacidade ventilatória, tosse, dor articular
e dor no peito, sendo reportado também dificuldade de raciocínio e concentração, depressão, dor muscular, cefaleia, febre intermitente e palpitações.
Às sequelas virais acrescem as sequelas relacionadas com o internamento, neste caso
Mário Marcelino | Fisioterapeuta
seis semanas. Segundo Thomas et al. 2020,
nas recomendações para guiar a prática clíDepois de sentir dor abdominal aguda e per- nica da fisioterapia na Covid19 em ambiente
der os sentidos, o paciente A recorreu ao hospitalar para casos agudos, deve mobiliINEM, ao centro de saúde, à urgência de um zar-se precocemente e ativamente o utente
hospital privado e à linha SNS24 até chegar, no curso da doença quando for seguro fazêtrês dias depois, ao Hospital dos Covões com -lo. Segundo o autor, os fisioterapeutas são
quadro de apendicite aguda e teste covid19 responsáveis pela realização de técnicas de
positivo. Foi sujeito no próprio dia a cirurgia reabilitação como: exercício passivo, ativo
que se revelou complicada, oito dias depois assistido, ativo ou resistido de movimento
iniciou ventilação mecânica e coma induzido articular para manter ou melhorar a integriem cuidados intermédios onde travou mais dade articular, a amplitude de movimento e
uma batalha. Quando estabilizou o quadro força muscular.
12

Numa primeira fase o paciente A iniciou reabilitação no domicílio trabalhando sobretudo
a mobilidade no leito, sentar fora da cama,
treino de equilíbrio sentado, alternar posição
de sentado e em pé, treino de equilíbrio em
pé, marcha com auxiliar, treino de atividades
da vida diária e cinesiterapia respiratória. Na
segunda fase, já na Unidade de Fisioterapia e
Pilates Clínico das Clínicas Leite, a reabilitação tem-se baseado em programa de exercícios de fortalecimento muscular de membros superiores, inferiores e tronco, treino de
equilíbrio e marcha em piso plano e inclinado.

Durante a cirurgia, o paciente A terá feito paragem cardíaca seguida de reanimação cardiorrespiratória. Entre outras coisas ouviu a
frase “temos homem”, e a verdade é que temos tido mesmo, porque tem tido uma reabilitação fantástica em que os obstáculos são
relativizados com ligeireza e ultrapassados
com trabalho. Em nome de A e da Unidade
de Fisioterapia e Pilates Clínico das Clínicas
Leite os nossos sinceros agradecimentos aos
profissionais da saúde e auxiliares que tornaram possível a recuperação do paciente e a
inclusão da família no processo.
13

"Uso óculos desde os 5 anos de idade.
Estou sempre por detrás de uma janela de
vidro. Não faz mal, eu inteira sou a minha
própria casa.
Sou como o caracol, nas muito mais alta
e veloz. A minha mãe também acha assim,
que o corpo é casa. Habitamos com maior
ou menor juízo."
Valter Hugo Mãe. In. O paraíso são os outros.
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Insuficiência
de Convergência

Na presença desta patologia podem surgir
dificuldades na leitura que se manifestam ao
nível da velocidade de leitura, com a sua consequente redução e o aumento do número
de erros cometidos. As crianças com insuficiência de convergência podem até rejeitar
atividades relacionadas com a leitura devido
às dificuldades sentidas.
De acordo com alguns autores, a insuficiência de convergência é um dos problemas
visuais com maior impacto na atividade de
leitura.

O que é?
A Insuficiência de Convergência é a principal
causa de fadiga ocular, visão turva, visão dupla (diplopia) e dores de cabeça associada
a atividades que requerem visão próxima
(leitura, escrita, trabalho de secretária ou no
computador) em pessoas com menos de 40
anos. Nesta disfunção binocular os dois olhos
têm dificuldade em trabalhar coordenados
ao realizar atividades próximas, já que existe
uma forte tendência para se desviarem para
fora. Isto implica que se veja a dobrar, levando o indivíduo a fazer um esforço adicional
para realinhar os olhos (convergir), gerando
uma grande variedade de sintomas que vão
interferir com a capacidade de leitura e de
trabalho.

Existe tratamento?
Os estudos mais recentes determinam que
os tratamentos mais eficazes para esta patologia são: exercícios de convergência realizados em consultório (realizados por ortoptistas), em conjugação com atividades
realizadas em casa, por exemplo, estereogramas, sabendo que o seu efeito poderá ser
transitório.

Os sintomas são agravados por alterações
do sono, redução do estado geral de bem
estar e ansiedade. De acordo com alguns autores, o aumento do volume de trabalho de
perto com consequentes períodos de leitura
podem agravar os sintomas.

Cátia Cantante | Ortoptista

A insuficiência de convergência é caracterizada pela incapacidade de obter e/ou manter uma adequada convergência sem esforço.

Assim, para a perceção dos objetos localizados num ponto próximo (aproximadamente
33cm) é necessário que haja um movimento
de adução conjugado e simultâneo de ambos os olhos, designado de convergência.
Este é um movimento de vergência que produz um aumento do ângulo formado pelos
eixos visuais. O ponto mais próximo a que
os olhos conseguem convergir denomina-se
ponto próximo de convergência (PPC) e geralmente não se altera com a idade.

Quais são os sintomas?
Os mais comuns são cefaleias e/ou diplopia
durante o esforço visual para perto. Sem associação com erros refrativos e a acuidade
visual normal.
Poderá existir também sensação de "olhos
pesados", necessidade de semi-cerrar ou esfregar os olhos, fechar um olho ou até enjoos.
Muitos pacientes referem dificuldades de
concentração ao fixar objetos próximos
(computador, leitura etc), as palavras escritas
"movem-se" e ficam desfocadas após longos
períodos de leitura.
Contudo, nem todos os sintomas estão presentes em todos os pacientes.
16

Diagnóstico?
A insuficiência de convergência é diagnosticada por um oftalmologista e ou ortoptista após obter o historial dos sintomas e
executar uma avaliação da função visual do
paciente. Uma avaliação ortóptica completa
é crucial e imprescendível nestes casos, até
para posterior comparação após terapêutica, caso se verifique. Deve ser avaliado o
ponto próximo de convergência, as amplitudes de fusão no espaço e no sinoptóforo, a
presença de desvios oculares bem como a
sua medição.

O tratamento ortóptico é essencial em crianças: quando existem problemas de atenção
visual provocadas pela insuficiência de convergência, esta pode afetar o desempenho e
o processamento de informação visual, podendo interferir até com a aprendizagem escolar.
Nos casos que não respondem bem aos tratamentos de ortóptica, a utilização de óculos
com lentes prismáticas pode ser recomendada para

leitura, com o objectivo de alinhar
artificialmente os olhos e permitir uma visão
binocular mais confortável. Em casos raros, a
intervenção cirúrgica pode ser sugerida.

Apenas uma medição da acuidade visual não
é suficiente para fazer um diagnóstico de
insuficiência de convergência, é importante
uma análise binocular completa.

Qual o prognóstico?
Este distúrbio ocular não origina qualquer
ambliopia ou desequilíbrio da sensorialidade,
mas é sintomático e perturbador, podendo
ser responsável por intolerância à leitura e insucesso escolar e/ou no trabalho.

Considera-se que existe uma insuficiência de
convergência quando o ponto próximo de
convergência está alterado, as amplitudes de
fusão estão diminuídas e existe um desvio latente (exoforia) maior para perto.

BIBLIOGRAFIA
•https://aapos.org/glossary/convergence-insufficiency;
•Machado, Inês; Gama, Rita. Estrabismos para totos, 2012;
•https://www.vermaislonge.pt/insuficiencia-de-convergencia.php;
•https://www.estesl.ipl.pt/sites/default/files/ficheiros/pdf/art_1_insuficiencia_0.pdf
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Estimulação Sensorial
em utentes de Lares
Vivemos numa sociedade envelhecida,
consequência de fatores como reduzidas
taxas de natalidade e avanços na medicina,
o que leva a um aumento gradual da esperança média de vida.
Como forma de dar resposta a todas as alterações que acompanham o processo de
envelhecimento e perante a incapacidade
sentida, por parte das famílias, no sentido
de conciliar as exigências da sociedade
atual, nomeadamente no que respeita aos
compromissos profissionais, cuidados dos
filhos, múltiplas atividades a desenvolver
em simultâneo, com a prestação de cuidados aos seus familiares idosos, surge a institucionalização dos mesmos em lares. Se,
por si só, o avançar da idade se constitui
como um desafio contínuo, lidar com um
processo de institucionalização revela-se
mais uma transformação significativa a ter
em conta.

nitivo na pessoa idosa, o aparecimento de
sintomatologia depressiva e a evolução de
quadros demenciais, resultado de um decréscimo significativo ao nível da socialização e da presença de estímulos. Com o
objetivo de colmatar e atrasar a deterioração das funções cognitivas e reduzir a
sintomatologia depressiva, a estimulação
cognitiva e sensorial assume um papel de
extrema relevância.

Todo o processo de institucionalização implica uma série de mudanças nas rotinas
diárias, particularmente no que se refere à adaptação a um ambiente e pessoas
desconhecidas, cumprimento de regras e
horários, alteração do papel do indivíduo
na sociedade e afastamento familiar. Estes
aspetos tendem a acentuar o declínio cog18

Estimular a mente, através da experiência
de sensações que envolvam os sentidos,
tem revelado ser uma das melhores formas
de garantir um envelhecimento saudável,
atuando de forma positiva em áreas como
a memória, a concentração, a atenção, a
linguagem, o pensamento e as capacidades visuoespaciais. Desenvolver estas tarefas promove a autonomia e independência do idoso e, consequentemente, a sua
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Estimulação Sensorial em utentes de Lares

Alterações de Campo Visual

autoestima, o que permite melhorias no estado geral de saúde dos mesmos.
Assim, ao fomentar o envelhecimento ativo,
torna-se possível que cada idoso possa alcançar o seu potencial máximo e viver com
tanta qualidade de vida quanto possível.
Com toda a conjuntura pandémica que o
mundo tem vindo a atravessar, os idosos, sobretudo os que se encontram institucionalizados, têm vivido, ao longo do último ano,
privados de qualquer proximidade física com
os seus familiares e distanciados dos seus
pares dentro da instituição, verificando-se
uma quase inexistência de estímulos exteriores. Desta forma, a estimulação cognitiva
e sensorial assume um papel cada vez mais
preponderante, na medida em que torna
possível atenuar os efeitos adversos causados por todo o isolamento social que estes
têm vindo a experienciar.
É deveras importante que o caminho a seguir
seja feito no sentido de implementar estratégias cuja finalidade primordial seja conceder
o máximo de dignidade à pessoa idosa, reconhecendo e valorizando o papel significati-

vo que estes já desempenharam, em prol da
nossa sociedade. Esta é a filosofia do Círculo
de Mestres e que é transversal a todas as residências sénior que agrega.
Não se trata apenas de acrescentar anos à
vida mas, acima de tudo, de acrescentar vida
aos anos!

Catarina Rodrigues | Psicóloga do Círculo de Mestres

Sobre o Círculo de Mestres:

O Círculo de Mestres é uma rede de residências sénior que procura promover a qualidade
de vida dos seus utentes, oferecendo tranquilidade, bem-estar e o desenvolvimento físico e
intelectual das pessoas. Ainda em expansão, conta atualmente com dois lares no distrito de
Aveiro: o lar Solar das Camélias, que opera em Albergaria-a-Velha, e o lar Casa do Sol Poente, em Aveiro. Aposta num conceito diferenciador de mobilidade sénior entre campo, praia
e cidade, que permite aos seus utentes serem itinerantes em função das suas necessidades
pessoais e de vida. O Círculo de Mestres faz parte do Leite Associated Enterprises.
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Pela Europa mais a Leste!
Na nossa última viagem descemos ao sul da Europa, fomos a um dos limites deste velho
continente. Agora, já numa rota ascendente, vamos fazer o limite oposto ao do nosso Portugal. Estamos na outra ponta, vamos percorrer alguns dos países onde a Europa e a Ásia
unem os seus territórios. Aqui podemos ver mais de perto uma maior mistura de culturas,
uma diversidade mais acentuada, uma multiplicidade de ideias que desde o passado vêm
até hoje a construir as tradições destes países. Uma Europa a Oriente onde nos sentimos
mais diferentes e onde as culturas divergem das nossas, uma nova oportunidade de ver e
aprender!
Esta será uma viagem de muitos quilómetros: vamos começar na Turquia, passar pela
Bulgária, Roménia, Moldávia e terminar na Ucrânia! Preparados? Vamos lá!

Turquia

Merhaba!, que é como quem diz “Olá” neste canto do mundo onde a Europa termina e
a Ásia vai começar. Com a Rússia e o Egito,
a Turquia forma o conjunto de países intercontinentais, característica esta partilhada
pela cidade de Istambul, a maior cidade deste país. Ainda assim, sem o título de capital,
este pertence a Ancara, uma cidade no coração do país já em território mais asiático.

alguns pontos deste país que parecem cenários de filme: as Ruínas de Éfeso, uma das
mais opulentas cidades do Império grego, o
Lago de Van, um lago salgado situado a 1600
metros de altitude mas que nunca gela nem
nos invernos mais rigorosos, a Capadócia,
onde as formações rochosas criaram uma
verdadeira cidade de encantar, e Pamukkale, o chamado “castelo de algodão” formado
por piscinas naturais de origem calcária.
Terminamos a nossa viagem pela Turquia na
capital, a cidade de Ancara! Vamos percor-

Estando nas alturas chega a hora de continuarmos para o próximo destino… Voamos
para a Bulgária.

Bulgária

Bem mais pequena que a Turquia mas com o
mesmo encanto, a Bulgária é um país cheio
de história para aprender. Mesmo que à primeira vista não nos lembremos do que seria
importante destacar, a verdade é que a lista
da UNESCO nos mostra o contrário. São 10 os
locais assinalados como Património Mundial:
Igreja de Boyana, Cavaleiro de Madara, Túmulo Trácio de Kazanlak, Igrejas Rupestres
de Ivanovo, Mosteiro de Rila, Cidade Antiga
de Nessebar, Reserva Natural de Srebarna,
Parque Nacional de Pirin, Túmulo Trácio de
Sveshtari e Antigas e Primitivas Florestas
de Faia dos Cárpatos e de outras regiões.

Por estas paragens, muitos impérios se estenderam e hoje a cultura que nos recebe é
uma mistura de todos os que reinaram por
aqui. Num conjunto vibrante, vamos selecionar os lugares onde não se pode deixar
de ir ao viajar até à Turquia! Istambul é uma
cidade de paragem obrigatória, cidade dos
gatos e dos tapetes persas, tem para nos
oferecer uma vida intensa e agitada. Aqui vamos cruzar-nos com 14 milhões de pessoas!
E enquanto isso aproveitamos para visitar a
Mesquita Azul, o Grande Bazar e ainda para
fazer um cruzeiro no Estreito de Bósforo.
Deixando a cidade, mas ainda em solo turco,
seria um erro sem tamanho não visitar mais
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rer as ruas para chegar à Cidadela, daqui
temos a melhor vista para a cidade, uma
panorâmica surpreendente que nos permite perceber a dimensão e a beleza deste
lugar. E já que estamos a falar de grandes
paisagens, vamos fazer mais uma fotografia
memorável de Atakule, uma torre de comunicações e de observação com uma altura
de 125 metros.
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Mas e se não quisermos apenas visitar estes
pontos já destacados pela UNESCO? Vamos
pelas cidades! Começamos pela capital, Sófia é uma cidade grande e cosmopolita, mas
que não deixa de estar cheia de história. A
sua paisagem é marcada pelas cúpulas douradas da Catedral de Alexandre Nevsky. Depois seguimos para Varna, uma outra cidade
também marcada pela arquitetura ortodoxa
e cheia de sol. As suas praias são o ponto
que mais convida para um dia bem passado
e relaxado. Da praia passamos para a montanha, Pamporovo seduz quem prefere a neve,
o descanso e as paisagens de inverno.
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Moldávia

Mais uns quilómetros percorridos e mais um
país para descobrir! Na Moldávia sentimos
influências mais fortes da União Soviética, é
um país da Europa mas culturalmente menos
europeu! Visitemos então a sua capital, Chisinau, e tudo aquilo que ela tem para nos mostrar: Casa Guvenului, Arcul de Triumf, Catedrala Nasterea Domnului, e o Monumento a
Stefan Del Mare.
Roménia

Ao chegarmos à Roménia sabemos que há
dois pontos de passagem obrigatória: Bucareste e a Transilvânia. Bucareste, a capital, é
uma cidade histórica onde o tradicional e o
moderno começam a viver em conjunto. Vale
tanto a pena um passeio pela cidade velha
como um momento de descanso numa das
inúmeras esplanadas da cidade onde podemos sentir as influências da cultura cigana.
Incontornável de ver, e visitar, o Palácio do
Parlamento, é um monumento imponente
que nos confisca o olhar: 12 pisos e 3 100 salas que enchem os seus mais de 300 mil metros quadrados.
Viver uns dias na Roménia é ser vizinho do
Conde Drácula, vamos aproveitar para lhe fa-

24

zer uma visita! A mais ou menos 3 horas de
viagem do centro, chegamos à Transilvânia!
A morada do Conde Drácula é a mesma por
todos os tempos, aqui nasceu e aqui viverá
para sempre: Castelo de Bran, Brasov! Envolto em mistério e fantasia, o castelo está
suspenso numa rocha no meio de uma floresta. Vale a pena a visita pela mística, mas
também pelos museus que esconde no seu
interior. Estando aqui não podemos deixar
de ir também à Igreja Negra, o maior monumento religioso de estilo gótico do país.

Este conjunto de monumentos que destacamos, permite-nos conhecer um pouco
da história deste lugar e das suas pessoas:
cultura, política, religião e uma personalida-

Para relaxar e como quem vê um museu de
quadros de beleza natural, um cruzeiro pelo
Danúbio. As paisagens não se descrevem em
palavras…
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de que continua a ser central naquilo que a
Moldávia foi, é e quer ser. Stefan Del Mare
é apelidado de “maior moldavo de todos os
tempos”, foi ele o responsável pela resistência ao Império Otomano e pela independência moldava!
Para terminar a nossa passagem pela Moldávia e já a abrir caminho para chegarmos
à próxima paragem, vamos conhecer o rio
Dniestre. A caminho do Mar Negro, o Dniestre separa o país que deixamos daquele que
queremos visitar. Vamos então seguir viagem
para chegar à Ucrânia.
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Ucrânia

Chegámos ao maior país do Velho Conti- No entanto, esta zona do mundo não vive
nente! Num território tão vasto é impossí- apenas de memórias brilhantes… A cerca
vel pensar em todas as possibilidades de de 120 quilómetros de Kiev, encontramoroteiros que podemos fazer. Aqui temos a -nos com a Usina Nuclear de Chernobyl
oportunidade de escolher que tipo de pas- onde em 1986 aconteceu o maior acidenseio queremos. Queremos história? Que- te nuclear da História. Esta visita é possível
remos montanha? Queremos praia? Não apenas desde 2002, dado que aquela zona
há nada que falte na Ucrânia, o difícil será esteve interdita pelos perigos inerentes ao
acidente durante muitos anos. É uma parte
escolher!
má da nossa história, mas que não pode ser
Iniciemos então com a clássica visita à ca- apagada para que o passado nos mostre o
pital. Kiev é uma cidade magnífica e com que não podemos repetir no futuro!
uma capacidade insuperável de surpreender pela vida presente nas ruas, pela histó- Para nos purificarmos desta memória pesaria agarrada aos monumentos. A Catedral da, nada melhor que mergulhar na naturede Santa Sofia e o Mosteiro de Kiev-Pet- za. Quem preferir o mar segue para Odesa,
chrsk são dois bons exemplos, tão bons quem preferir a montanha segue para Cárpaque ambos estão classificados como Patri- tos. Em Odesa há palácios fantásticos para
mónio da Humanidade. Ao percorrermos a admirar, mas o que realmente é mais fascicidade, vamos ainda ver outros edifícios im- nante é a sua praia e o seu mar. Um mergulho
no Mar Negro vai ficar para sempre.
ponentes, muitas vezes adornados a ouro!

Foi uma viagem longa…
Cinco países, muitas paragens, magníficas paisagens e monumentos. A Europa mais a leste é uma Europa mais diferente daquela que
conhecemos à porta da casa. Mas não será
por isso mesmo que viajar é uma experiência
verdadeiramente mágica? Depois de sairmos e
de visitarmos tantos lugares e de vermos e ouvirmos as suas histórias, voltamos outros: mais
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ricos, mais sábios, mais completos! É esta a
principal razão que nos faz continuar a ir à descoberta, mesmo depois de tantos quilómetros,
ainda temos muitos mais por percorrer. Até à
próxima viagem!

Por Ângela Loureiro

É de noite, acredito que deveria adormecer
agora, mas não consigo apagar Bissau da
vista, descolá-la da pele. Na ponta dos meus
sentidos, é ainda de dia, treme ainda o sol,
é incandescente, abrasador e, aos poucos,
desorientado, deixo de saber se tenho os
olhos abertos ou fechados, se vejo para fora
ou para dentro.
José Luís Peixoto, Bissau – Guiné Bissau, em www.joseluispeixotoemviagem.com

