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Eu Sou do
Tamanho
do que Vejo
Da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver no Universo...
Por isso a minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer
Porque eu sou do tamanho do que vejo
E não do tamanho da minha altura...
Nas cidades a vida é mais pequena
Que aqui na minha casa no cimo deste outeiro.
Na cidade as grandes casas fecham a vista à chave,
Escondem o horizonte, empurram o nosso olhar para longe de todo o céu,
Tornam-nos pequenos porque nos tiram o que os nossos olhos nos podem dar,
E tornam-nos pobres porque a nossa única riqueza é ver.
Alberto Caeiro, in "O Guardador de Rebanhos - Poema VII"
Heterónimo de Fernando Pessoa

EUGÉNIO
LEITE
Ceo e Diretor Clínico das Clínicas Leite
As Clínicas Leite são uma organização dinâmica e de excelência nos serviços que procuram levar aos seus doentes. A
âncora-mãe é a oftalmologia, uma referência assente na qualidade, inovação permanente, excelência dos seus
quadros e personalização dos serviços prestados.
Contudo, o doente não é apenas o “olho”, o doente é um todo e, nesta ﬁlosoﬁa, as Clínicas Leite apresentam já duas
unidades que complementam e completam a oftalmologia. A UPAF – Unidade Personalizada de Atendimento
Familiar, cuja função é abordar o doente numa perspectiva de medicina interna, sobre doenças como a diabetes,
hipertensão arterial ou dislipidemia (gorduras no sangue), não descura também uma vertente muito importante na
sociedade atual, a obesidade, pela vertente saúde mas também da auto-estima.
A UPSI – Unidade de Psicologia, cuida da vertente do perﬁl psicológico, procurando mecanismos de apoio sem
recurso à medicação, na procura do equilíbrio emocional, essencial ao nosso bem-estar. A criança, o futuro da
sociedade, e a sua educação e formação, também é uma preocupação nesta unidade. A Disclínica, uma das unidades
da UPSI, avalia e propõe soluções para crianças com dislexia, disgraﬁa e discalculia, ou seja, crianças com problemas
de leitura, escrita, compreensão e cálculo matemático.
O mês de Julho marca ainda o início de uma nova unidade, a UFI – Unidade Facial Integrada, uma unidade
multidisciplinar, com a vertente estética e funcional, com áreas de atuação como a maxilo-facial, dentária, cirurgia
plástica ou dor, mas trabalhando somente a face, nas suas múltiplas vertentes e permitindo que as suas ações
inﬂuenciem também outras áreas como a apneia do sono. Será a primeira e, para já, única unidade que trabalha a
face nas suas diversiﬁcadas vertentes que tanto inﬂuenciam a nossa saúde e auto-estima.
Em suma, mais um passo na vertente multidisciplinar da excelência das Clínicas Leite.

Patologia
ocular
na pintura

A

patologia ocular está retratada
nas obras de arte ao longo dos

tempos, quer retratando patologias,
quer atos médicos em si. São disso
exemplo obras de Pieter Bruegel,
Duccio di Buoninsegna, Rembtandt
v a n R i j n , P e t r B ra n d l , A d r i a e n
Thomasz Key, Jacques-Louis David,
Bernardo Strozzi, Jaume Huguet, José
de Ribera, Francesco del Cossa,

“A Parábola dos Cegos” Óleo sobre tela, 154x86cm

Georges de La Tour, Jaume Huguet,
Leonardo da Vinci, Goya, Bosco e
tantos outros.

B

ruegel utilizou cores mortas de
modo a retratar a cegueira.

Assim usou cinza, azul e castanho

O

terceiro apresenta leucoma
corneano do globo ocular

Pieter Bruegel (1524/30-1569), pintor

tentando dessa forma criar um

direito causada por possível infeção

ﬂamengo, passou Antuérpia, Itália e

ambiente próximo da cegueira.

ao nascimento ou durante a infância.

Bruxelas. É considerado um dos
grandes mestres do séc. XVI ao lado

No quadro pode observar-se os seis

de Rubens, Jan van Eyck e El Bosco.

cegos colocados na diagonal de modo

Pintou cenas religiosas, alegorias

bastão cada um. Seguem em ﬁla e

“Boschianas”, provérbios, paisagens e

dirigem-se a um rio no qual o primeiro

a dar ideia de movimento com um

cenas da vida campestre

já caiu. Cada uma das ﬁguras tem um

representadas de forma realista e

problema ocular diferente.

algo cruel.
Terceiro cego - leucoma corneanobilateral

O quadro mais conhecido, “A parábola

O

dos cegos”, concluída em 1568 pelo
seu ﬁlho Jan Bruegel, foi feito usando

quarto, ptisis bulbi, por
inﬂamação grave por provável

uma técnica de tinta plástica sobre

i n s u l t o ex t e r n o , p o r exe m p l o ,

tela de linho. Encontra-se atualmente

queimadura.

no Museu de Capodimonte, em
Nápoles, Itália.
Segundo cego - enucleação bilateral

Retrata uma parábola da Bíblia em
que o cego guia outro cego, caindo

O s e g u n d o a p re s e n t a - s e s e m

todos num rio (Mateus 15:14 que diz:

pálpebras e sem globos oculares o

”Deixai-os: são cegos que guiam

que sugere uma enucleação bilateral.

cegos”). A parábola, completamente

Podia tratar-se de um acidente, uma

atual, signiﬁca um aviso para a vida

luta ou então pelo costume de tirar os

quotidiana: não conﬁes cegamente

olhos aos nobres vencidos em

em líderes cegos.

guerras.

Quarto cego – ptisis bulbi

O

quinto oculta os olhos com um capuz por provável fotofobia e o último,
dadas as características faciais, parece indicar o diagnóstico de cegueira
decorrente de Pênﬁgo bolhoso. Outros autores referem ser queratite herpética
com herpes labial presente.
Os cegos apresentam a cabeça elevada para poderem usar melhor os outros
sentidos.
A Parábola dos Cegos é tida como uma das obras-primas do autor.
Este quadro serviu ainda de inspiração para vários outros artistas:
O poeta francês Charles Baudelaire (1821-1867) escreveu o soneto Les Aveugles
(Os cegos), que retrata a posição em que os cegos se encontram olhando o Céu
como no quadro.

Os Cegos

O poeta norte-americano William
Carlos Williams (1883-1963) escreveu
também um poema:

“The Parable of the Blind”

Comtempla-os, ó minha alma; eles são
Pavorosos!
Iguais aos manequins, grotescos, singulares,
Sonâmbulos talvez, terríveis se o olhares,
Lançando não sei onde os globos tenebrosos.

This horrible but superb painting
the parable of the blind
without a red
in the composition shows a group
of beggars leading
each other diagonally downward

Suas pupilas, onde ardeu a luz divina,
como se olhassem à distância, estão fincadas
No céu; e não se vê jamais sobre as calçadas
Se um deles a sonhar sua cabeça inclina.

across the canvas
from one side
to stumble ﬁnally into a bog

Cruzam assim o eterno escuro escuro que os invade,
Esse irmão do silêncio infinito. Ó cidade!
Enquanto em torno cantas, ris e uivas ao léu,
Nos braços de um prazer que tangencia o
espasmo
Olha! Também me arrasto! E, mais do que eles
pasmo,
Digo: que buscam estes cegos ver no Céu?

where the picture
and the composition ends back
of which no seeing man
is represented the unshaven
features of the destitute with their few
pitiful possessions a basin
to wash in a peasant
cottage is seen and a church spire
the faces are raised
as toward the light
there is no detail extraneous
to the composition one
follows the others stick in
hand triumphant to disaster

A

“Performance Intervenção Urbana – Cegos“, promovida por três grupos de
artistas: o Desvio Coletivo e o Coletivo Pi, de São Paulo, e o Heróis do Cotidiano, do
Rio de Janeiro em Janeiro de 2012, foi também inspirada neste quadro.

por Emília Cardoso

Médica Oftalmologista
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A Dislexia
O que é a Dislexia?
Como se define?
É uma doença?

db 3E
pq

A

dislexia, e de acordo com a deﬁnição da Associação Internacional de Dislexia, é sobretudo uma disfunção de origem
neurobiológica que interfere na leitura e escrita no âmbito da decifração do código escrito e da velocidade. São
alunos cuja consciência do som é mais deﬁcitária existindo uma séria diﬁculdade na transposição do grafema para o
fonema. Defendo a corrente que a identiﬁca com três subtipos: visual, auditiva e visuo-auditiva.
A visual não se relaciona com problemas de visão e é caraterizada pela
diﬁculdade que a criança tem na integração visual da informação para seguir e
reter sequências visuais. No fundo, veriﬁca-se uma incapacidade de
processamento da informação. Na generalidade, as crianças com este subtipo,
apresentam a perceção distorcida das letras, em posição invertida e
percecionam também invertidas algumas partes das palavras levando a
diﬁculdades na sequencialização.

P

or outro lado, a dislexia auditiva deﬁne-se com a diﬁculdade que existe em
discriminar e reconhecer os diferentes sons. No fundo, a criança apresenta
uma incapacidade de isolar os sons, portanto, perceber os sons separados da
linguagem oral. Tal como no subtipo visual, também no subtipo auditivo não se
trata de um problema de audição mas sim de uma questão de processamento
da informação, dos sons.
A dislexia não é uma doença. Falamos de doenças quando falamos de
tratamentos com medicação. Não é o caso da Dislexia. Não existe um
medicamento nem "tratamento" com fármacos e por isso não se fala em doença,
em cura, mas sim em Diﬁculdade de Aprendizagem Especíﬁca no âmbito da
leitura.

Por Rafael
Silva Pereira
Professor e Especialista
em Dislexia e Dificuldades
de Aprendizagem

QUANDO FALAMOS EM DIFICULDADES NA ESCRITA TAMBÉM FALAMOS DE DISLEXIA?

A

ntes de responder a esta questão é importante deﬁnirmos com clareza o que é Leitura e Escrita. A leitura, tal como a
escrita, envolve um processo cognitivo (de nível superior e de nível inferior). Um bom leitor é aquele que descodiﬁca o

código escrito mas que para além disso compreende o que lê, estabelecendo desta forma o processo completo que é a
leitura. Só neste caso falamos de leitura, pois habitualmente acha-se que ler é simplesmente descodiﬁcar, e não é.

J

á no que respeita à escrita, esta é um processo que só se dá em pleno com a codiﬁcação gráﬁca da informação e com a
capacidade de manipulação, alteração de um texto. Ambos os processos ocorrem de forma diferenciada no cérebro do
sujeito que aprende.
Assim, a dislexia pode inevitavelmente trazer diﬁculdades na escrita no âmbito da transcrição gráﬁca dos sons da fala. Os
erros ortográﬁcos são comuns e advêm, neste caso, da dislexia. No entanto considero que quando falamos de erros
ortográﬁcos que ocorrem como consequência da Dislexia ou como um processo ímpar sem a presença de diﬁculdades de
leitura, falamos de Disortograﬁa.
ATÉ QUE PONTO OS MITOS SOBRE ESTAS QUESTÕES TÊM PREJUDICADO A DIVULGAÇÃO CORRETA DESTES
CONCEITOS E A A JUDA ÀS CRIANÇAS DISLÉXICAS?

A

existência de mitos tem também a ver com o facto de que felizmente, hoje em dia, temos o acesso a muita
informação. Contudo, este acesso pode ter um efeito perverso pois a não seleção de tudo o que se lê leva por
vezes a estas questões.
Um dos mitos é, sem dúvida, esta questão da medicação. Volto a reforçar que não existe nenhuma medicação para a
Dislexia. A medicação existente e que resulta nestes casos é quando os alunos têm Déﬁce de Atenção com Dislexia.
Neste caso, a diﬁculdade na leitura e escrita surge como consequência da sua reduzida atenção que, ao serem
medicados para tal, acaba por interferir na aprendizagem.
Veriﬁcamos verdadeiras listas de "sintomas", como se diagnosticar Dislexia fosse um processo fácil. Esta banalização é
perigosa. Precisamos todos de ter em conta que muitas vezes as diﬁculdades surgem dos métodos de alfabetização
desadequados, entre outros fatores que não deveriam transformar a má aquisição de leitura e escrita num diagnóstico
de Dislexia.
A identiﬁcação da Dislexia não é um veredicto ﬁnal, é sim o meio para se alcançar uma ajuda que até então o aluno não
tinha, obviar o seu sofrimento académico e consequentemente emocional. Todos os alunos, todos os seres humanos, são
um todo e restringirmos estas questões da leitura e escrita à mera inteligência é um erro.
Se não é um processo fácil, como deve ser feito o diagnóstico da Dislexia?
O diagnóstico deve ser feito de forma multidisciplinar. Ultimamente parece que se tornou moda falar deste lado
multiproﬁssional na avaliação. Contudo, se se tornou moda, não é na realidade totalmente mau pois signiﬁca que os
proﬁssionais que trabalham nesta área perceberam ﬁnalmente que o diagnóstico precisa de ser assim mesmo. Que não
seja apenas uma moda e sim uma realidade.
O diagnóstico multidisciplinar implica a presença de um conjunto de proﬁssionais que façam o diagnóstico por exclusão. Se
tal deve ser feito por exclusão, eliminando as mais diversas áreas que podem interferir na leitura e escrita, então é exigível
que a avaliação não seja unidisciplinar.
ASSIM O PROCESSO DE AVALIAÇÃO DEVE INCLUIR (PEREIRA, 2013):

ASSIM, SÓ DEPOIS SE AVANÇA COM:

1º Anamnese
2º Exame visual com processamento visual
3ºExame auditivo com timpanograma e avaliação de Processamento Auditivo
Central
4º Avaliação cognitiva e de funções executivas
5º Avaliação emocional
6º Avaliação da linguagem
7º Avaliação das Competências Iniciais para a Leitura e Escrita.

8º Avaliação da psicomotricidade
9º Avaliação da memória visual
10º Avaliação da memória auditiva
11º Avaliação da velocidade e ﬂuência de leitura
13º Avaliação da leitura de pseudopalavras
14º Avaliação da consciência fonológica
15º Avaliação dos processos de leitura
16º Avaliação da escrita
17º Avaliação da linguagem oral (dos 8 aos 10 anos) ou avaliação da idade de
leitura (dos 10 anos em diante).

S

e neste ponto da avaliação percebermos que o aluno tem algum
comprometimento em qualquer um ou em vários destes níveis não se
deve avançar com a avaliação em Dislexia. Isto porque a existência de um
problema visual, auditivo, cognitivo ou até mesmo emocional pode estar a
comprometer a aquisição da leitura e da escrita bem como a compreensão
do que se lê. Alguma diﬁculdade até aqui manifestada pode levar à
compreensão das características apresentadas pelo aluno.
Outra questão muito importante é percebermos que um aluno com déﬁcit
cognitivo não pode nunca ser diagnosticado com DISLEXIA ou qualquer outra
“DIS”. O aluno com deﬁcit cognitivo apresentará características de problemas
relacionados à linguagem, à leitura, à matemática, dependendo do tipo de
deﬁcit. Trata-se de uma questão intelectual. O disléxico tem por norma esta
área na média ou acima da média. Portanto, o Diagnóstico deve ser feito por
EXCLUSÃO, ou seja, excluindo todos os fatores que possam comprometer tal
funcionalidade.

O

utro erro categórico em avaliação é achar-se que o disléxico ou com
diﬁculdades de aprendizagem na Leitura e Escrita apresenta sinais
iguais a todos os outros. Tal pensamento está perfeitamente errado e sem
fundamentação. Cada aluno apresenta os seus próprios sinais que depois se
convertem em características após a avaliação. O diagnóstico como tal é
bastante diferente de todos os outros. Não existem “checklist” de avaliação
para diagnosticar Dislexia.

Referências:
Dehaene, S., (2012), Os neurônios da leitura, Porto Alegre: Penso.
Pereira, R., (2013), LER- Leitura, Escrita e Reeducação, Rio de Janeiro: Wak

Saiba mais sobre a Dislexia na próxima edição.

um ﬂagelo suscetível de ser prevenido

Acidente vascular cerebral

O

Acidente Vascular Cerebral (AVC) manifesta-se, geralmente, por um déﬁce neurológico de início súbito, que perdura
por pelo menos 24 horas, e que resulta de uma interrupção do ﬂuxo sanguíneo a uma determinada área cerebral,

levando à morte ou dano celular nessa região e, consequentemente, à perda da função da área afetada.
O AVC pode ter origem isquémica ou hemorrágica. O primeiro representa cerca de 85% dos casos de AVC e ocorre quando
um vaso sanguíneo que irriga o cérebro ﬁca obstruído, provocando um déﬁce de oxigenação cerebral. Quando os sintomas
se manifestam por um curto período de tempo, desaparecendo por completo em menos de 24 horas, estamos perante um
Acidente Isquémico Transitório (AIT). O AVC hemorrágico ocorre quando um vaso sanguíneo cerebral sofre uma rutura
causando uma hemorragia.
Neste contexto, importa referir que a aterosclerose, doença caraterizada pela formação de placas de gordura no interior
dos vasos arteriais, pode levar à oclusão e à fragilidade desses mesmos vasos, estando intimamente relacionada com o
desenvolvimento de AVC.
Os sinais e sintomas de AVC dependem da área cerebral afetada. Os mais frequentes incluem perda de sensibilidade,
fraqueza e/ou paralisia muscular na face (“boca ao lado”), braço ou perna, alteração na fala e discurso, perda de equilíbrio
ou coordenação, alterações visuais, confusão mental, tonturas e dor de cabeça súbita e intensa sem causa aparente.
O AVC é uma emergência médica, devendo ligar-se imediatamente o Número de Emergência Médica – 112 – após suspeita
dos sinais de alarme. A rápida intervenção médica especializada é crucial para o sucesso do tratamento e para evitar
sequelas graves, tais como diﬁculdade em andar, falar e comer.

A

nualmente, em todo o mundo,
cerca de 16 milhões de pessoas

A

idade, a história familiar de AVC
e a raça/etnia constituem

Destes

igualmente importantes fatores de

aproximadamente 6 milhões morrem

risco1. Por cada década após os 55

e cerca de 5 milhões ﬁcam

anos, o risco de AVC duplica. Contudo,

sofrem

um

AVC.

1

permanentemente incapacitados .

esta não é uma doença exclusiva dos

Em Portugal, embora a situação tenha

idosos, sendo cada vez mais

vindo progressivamente a melhorar, a

frequente a sua ocorrência em jovens

incidência de AVC continua a ser uma

e até em crianças. É ainda de salientar

d a s m a i s e l ev a d a s d a E u ro p a ,

que os indivíduos de raça negra

constituindo a primeira causa de

apresentam uma maior incidência de

morte e de incapacidade permanente

todos os tipos de AVC, e uma maior

da população adulta portuguesa.

taxa de mortalidade associada.
Embora não modiﬁcáveis, o

Paradoxalmente, o AVC é a doença

reconhecimento destes fatores de

neurológica mais suscetível de ser

risco é fundamental pois permite

prevenida2, nomeadamente, através

identiﬁcar os indivíduos com uma

da identiﬁcação e correção ou

probabilidade aumentada de vir a

eliminação de fatores de risco que

sofrer um AVC, os quais deverão ser

favorecem a sua ocorrência e que

devidamente acompanhados,

incluem fatores nutricionais,

fazendo consultas médicas regulares.

por Carla Nunes

Farmacêutica

alcoolismo, hábitos tabágicos,

E

sedentarismo, obesidade e doenças

Como farmacêutica, não posso deixar

como a hipertensão arterial, a

de referir o papel crucial que o

diabetes, dislipidémias (colesterol

farmacêutico, enquanto agente de

para a “epidemia silenciosa” que é o

e/ou triglicéridos aumentados) e

saúde, e dada a sua proximidade à

AVC. Importa conhecer os seus sinais

arritmias cardíacas1.

população, desempenha na

e sintomas, assim como as suas

prevenção do AVC, nomeadamente,

consequências, frequentemente

através da identiﬁcação de alguns

catastróﬁcas, e acima de tudo ter a

Neste contexto, a prevenção do AVC
assenta, essencialmente, na
manutenção de um estilo de vida
saudável,

que

evite

o

desenvolvimento de aterosclerose e a
fragilidade dos vasos sanguíneos, e
no diagnóstico e correção atempada

fatores de risco já mencionados e da

noção que, apesar de um ﬂagelo, se

sensibilização dos utentes para a

trata de uma doença que pode

importância

eventualmente ser prevenida.

seu

para o médico sempre que
necessário.
Referências:
1. Mozaﬀarian, D., et al., Heart Disease and Stroke Statistics-2016 Update: A Report From the American Heart
Association. Circulation, 2016. 133(4): p. e38-e360.

de risco vascular 3, sendo, para tal,
medidas:

do

controlo/tratamento, encaminhando

das doenças que constituem fatores
recomendado um conjunto de

m suma, é fundamental que a
população esteja sensibilizada

2. Sá, M.J., AVC-Primeira causa de morte em Portugal. Revista da Faculdade de Ciências da Saúde da
Universidade Fernando Pessoa, 2009. 6: p.12-19.
3. Sarikaya, H., J. Ferro, and M. Arnold, Stroke prevention--medical and lifestyle measures. Eur Neurol, 2015. 73(3- 4): p. 150-7.

Dieta equilibrada com baixo teor em sal e gorduras saturadas e rica em frutas, vegetais e legumes;
Prática regular de exercício físico;
Consumo moderado de bebidas alcoólicas;
Redução de peso nos indivíduos com um elevado índice de massa corporal e obesos;
Abstinência tabágica;
Avaliação regular da pressão arterial, glicémia e colesterol;
Tratamento e controlo da hipertensão arterial, diabetes e dislipidémias através da modificação do estilo
de vida e de uma terapêutica farmacológica individualizada prescrita pelo médico, a qual é importante
manter e cumprir rigorosamente.

Olho preguiçoso
A importância da deteção precoce na infância

“O sentido da visão possui um elevado significado social, representando um meio de comunicação
fundamental para a relação entre as pessoas e para a atividade profissional.
Sabe-se que a visão deve ser preservada desde o nascimento, sendo imperativo prevenir e tratar a
doença visual, a qual provoca, sempre, diminuição da qualidade de vida, com repercussão negativa a
nível pessoal, familiar e profissional.”
in Programa Nacional para a Saúde da Visão, 2010

A

visão é um sentido
extremamente
importante
para o desenvolvimento físico,
comportamental e cognitivo da
criança. O desenvolvimento visual,
que se estende desde o nascimento
até aos 10 anos (período crítico do
desenvolvimento visual), depende
fundamentalmente de três
premissas: da entrada de luz e da
transparência dos meios ópticos; do
alinhamento dos eixos visuais e do
poder refrativo das lentes, que
idealmente deve ser igual nos dois
olhos.
A ambliopia, mais conhecida como
“olho preguiçoso”, é uma perturbação
da visão binocular e deﬁne-se como
uma diminuição da acuidade visual de
um ou ambos os olhos, que se
mantém mesmo após a melhor
correção óptica possível.

E

xistem dois tipos de ambliopia: a
que pode ser reversível com a
terapêutica adequada – ambliopia
funcional – e a irreversível – ambliopia
orgânica. Esta distinção é
determinada pela capacidade do
sistema visual recuperar das
consequências neuroﬁsiológicas e
anatómicas dos inputs visuais
anómalos recebidos. A capacidade de
recuperação depende do estado de
maturação do sistema visual, da
duração da ambliopia, bem como da
idade em que se iniciou o tratamento
da mesma.
A ambliopia funcional subdivide-se de
acordo com a sua causa: estrábica
(quando não há paralelismo dos eixos
ópticos, “olho torto”), anisometrópica
(quando existe uma signiﬁcativa
diferença de refração entre os dois
olhos), por privação visual (ausência
da estimulação luminosa do olho
devido a ptose ou catarata, por
exemplo) ou causa desconhecida.

Ortoptista

O rastreio visual infantil, com exames
adaptados às diferentes faixas
etárias, é crucial para a deteção
precoce de possíveis patologias
oculares e o seu encaminhamento
para uma consulta de oftalmologia.
Desde o nascimento até ao primeiro
ano de vida, a criança pode ser
observada pelo pediatra ou médico
de família. Durante o segundo e
terceiro anos de vida todas as
crianças devem ser observadas pelo
oftalmologista e/ou ortoptista.

Esta é a causa mais frequente de
perda visual durante a infância e em
adultos jovens: estima-se uma
prevalência de 5%. Consoante o grau
de profundidade é classiﬁcada como
profunda, quando a acuidade visual
do olho ambliope é inferior a 1/10;
moderada, quando se encontra entre
2/10 e 5/10 e ligeira, quando é de 6/10
a 8/10.

O tratamento mais conhecido é a
oclusão do olho dominante (“olho
b o m” ) , o u s e j a , c o m a m e l h o r
acuidade visual, obrigando o “olho
preguiço” a trabalhar. Durante este
período de oclusão, a criança deverá
ter atividades de perto para uma
maior estimulação visual. A
monitorização dos pais e/ou
educadores é crucial para a eﬁcácia
do tratamento. O tempo de oclusão
irá variar com a idade da criança e
gravidade da ambliopia.

por Cátia Cantante

E x i s t e m a i n d a o u t ro s t i p o d e
tratamentos denominados como
penalização
óptica
ou
medicamentosa. É importante
salientar que as ambliopias que não
são tratadas até os 10 anos de idade
são consideradas irreversíveis, daí a
importância do diagnóstico precoce!
A recuperação é tanto mais fácil e
rápida quanto menor for a idade em
que se inicia o tratamento.
A recidiva da ambliopia é muito
frequente. Mesmo nos casos em que
foi tratada com sucesso é possível
haver uma recaída até aos 10/11
anos, por isso todas as crianças que
tiveram ambliopia devem ser
cuidadosamente monitorizadas até
essa idade.
A prevenção primária é a medida mais
eﬁcaz na redução dos problemas
oftalmológicos, devendo basear-se na
realização de rastreios em idades
chave.
A ausência de diagnóstico e
tratamento atempados prejudicam a
sociabilização e a aprendizagem, para
além de aumentarem o risco de perda
de visão permanente, por
estabelecimento irreversível da
ambliopia.

Sinais
de alarme:
Anomalia ao nível das pálpebras,
do globo ocular, córnea ou da
pupila;
Estrabismos fixos em qualquer
idade e intermitentes que
persistam para além dos 6
meses;
Torcicolos e falta de interesse
pelos estímulos visuais, de
fixação depois do primeiro mês,
de seguimento depois do
segundo;
Quedas frequentes, piscar
frequente, lacrimejo e
fotofobia.

Cuidados gerais na
aplicação de colírios

por Joana Saraiva
Enfermeira

Em Oftalmologia,
como em qualquer
outra especialidade,

E

m Oftalmologia, como em qualquer outra especialidade, a compliance e a
administração correta dos medicamentos prescritos é um factor

extremamente importante no sucesso do tratamento proposto.

a compliance e a
administração
correta dos
medicamentos
prescritos é um

Os medicamentos usados em afeções/problemas oculares podem ser
administrados em forma de colírios (preparações líquidas), ou pomadas
oftálmicas que são aplicadas no fundo dos sacos conjuntivais. Garantir uma
técnica correta na aplicação de gotas é crucial para o controlo de
sintomas/doença.

factor
extremamente

A permanência ou duração do fármaco na córnea depende da forma

importante no

farmacêutica, ou seja, da consistência do colírio. Normalmente, a maior parte do

sucesso do
tratamento
proposto.

A

fármaco administrado sob a forma de colírio é eliminado pelas vias lacrimais,
num período de 15 a 30 segundos após a instilação. É recomendável um
intervalo de 10 minutos entre gotas quando se instilam duas ou mais em cada
administração para maximizar os efeitos oculares.

absorção sistémica dos fármacos administrados por via tópica pode ocorrer através dos vasos da conjuntiva ou
através da mucosa nasal (do fármaco drenado para a cavidade nasal) e é menor quando se recorre a soluções

aquosas. O risco de ocorrerem reações adversas e interações com outros fármacos a nível sistémico é, de um modo geral,
muito baixo.

A garantia de esterilidade é uma das principais exigências nas formulações para uso ocular. Para minimizar a contaminação
após a abertura (particularmente de formas líquidas) deve evitar-se o contacto da embalagem com as pálpebras ou com a
conjuntiva e rejeitar-se a embalagem um mês após a sua abertura. Seguem-se alguns conselhos para a instilação da
terapêutica.

Cuidados gerais na
aplicação de colírio:
Verificar o prazo de validade;
Lavar bem as mãos antes de manusear o colírio;
Ao abrir o frasco, depositar a tampa em local limpo e com a “rosca” para
cima;
Inclinar a cabeça para trás;
Puxar suavemente a pálpebra inferior do olho, depositando a gota no “fundo
de saco”;
Em caso de dúvida se a gota entrou ou não no olho, aplicar nova gota;
Se sentir dificuldade em colocar o colírio, peça ajuda de um amigo ou
familiar;
Durante a aplicação, não tocar com a ponta do frasco no olho;
Guardar o frasco em local não exposto à luz e calor;
Quando abrir um frasco de colírio pela primeira vez, registe a data no frasco
ou embalagem, de forma a poder controlar com exactidão o prazo de
validade após primeira abertura (1 mês).

Pomadas
Oftálmicas

P

ara aplicar pomadas oftálmicas, incline a cabeça para trás, olhar para cima,
e puxe para baixo a pálpebra inferior para fazer uma bolsa. Aplique uma

pequena quantidade de pomada, aproximadamente 1,5 cm. Delicadamente,
feche os olhos e role o globo ocular em todas as direções para espalhar a
medicação. Tente não piscar e não esfregue os olhos de forma a manter a
pomada dentro do olho. Repita essas etapas para o outro olho se assim for
solicitado.

Caso tenha de aplicar um colírio e uma pomada oftálmica no mesmo horário, deve optar por colocar primeiro o colírio
(forma líquida) e 10 minutos depois a pomada.
As pomadas não são transmissíveis, ou seja, não pode ser usado por várias pessoas, e deve-se limpar muito bem a
ponta do frasco após a aplicação.

E

m geral, não se recomenda o uso de lentes de contacto durante uma
terapêutica ocular tópica. A maioria dos colírios, mesmo os lubriﬁcantes ou

lágrimas artiﬁciais, contêm conservantes químicos que prejudicam as lentes de

Lentes
de contato

contacto, diminuindo o tempo de duração das mesmas. Alguns fármacos e
conservantes podem acumular-se ou reagir com as lentes e causar a sua
coloração ou reações oculares tóxicas. As lentes de contacto devem ser
removidas antes da administração de colírios e recolocadas após, pelo menos,
15 minutos.
Sempre que tiver alguma dúvida sobre o esquema de colírios ou forma de aplicação, deve contactar a sua equipa de
referência, garantindo uma excelência no cuidar!

O que nos
distingue
Distinguidos pelo IAPMEI, como empresa
Líder e de Excelência na qualidade do
desempenho económico-ﬁnanceiro e de
gestão.

Certiﬁcados pela Norma ISO
(Sistema de Gestão da Qualidade)

9001

Distinguidos pela ONGD Atlas pelo
compromisso social assumido com a
comunidade local e com a cidade de
Coimbra.

Distinguidos pela Associação Portuguesa de
Ética Empresarial, com o reconhecimento
de práticas em responsabilidade social.

Parceiros da ACREDITAR para ajudar a
minimizar os problemas causados pelo
cancro infantil nas crianças e suas famílias.

Parceiros do Centro de Acolhimento João
Paulo II para auxílio à comunidade local/
paroquial mais carenciada.

Parceiros da Associação GRACE para
reﬂexão sobre a responsabilidade social nas
empresas.

Parceiros do Lions Clube Internacional para
promoção da consciencialização sobre
doenças oftalmológicas e tendo como
objectivo a erradicação da cegueira evitável.

O “Sábio Sebastião” como mascote das
Clínicas Leite que ajuda a explicar aos
doentes mais pequeninos os cuidados que
devem ter com a sua saúdee, em particular,
com os seus olhos.
®

Descobrindo
a acupuntura...
O QUE É ACUPUNTURA?

A

palavra Acupuntura é derivada do latim “acus” (agulha) e “puntus” (ponto). A Acupuntura é uma terapia que
estimula o próprio organismo a melhorar o seu funcionamento e o leva ao equilíbrio (homeostase) através da

aplicação de agulhas em pontos especíﬁcos no corpo (acupontos) localizados nos trajetos dos meridianos (canais de
energia).
Em Medicina Chinesa, quando ﬁcamos doentes, é um sinal de que o nosso organismo está em desequilíbrio. Portanto,
a Acupuntura tem como objetivo restabelecer a harmonia do corpo através de estímulos nos meridianos.
Na visão da Medicina Ocidental, os estímulos praticados na Acupuntura são capazes de libertar substâncias que
alteram o sistema nervoso e promovem o equilíbrio em todo o corpo.

PARA QUE
SERVE A ACUPUNTURA?
Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), a Acupuntura serve
como complemento para tratamentos da medicina convencional e
inclusive, apresenta uma lista com mais de 40 doenças em que há
ótimos resultados com a utilização desta técnica, das quais podemos
destacar:
PERTURBAÇÕES PSÍQUICAS E EMOCIONAIS:
Depressão, ansiedade, stress, insónia, irritabilidade, diminuição da memória e
da concentração, etc.
PERTURBAÇÕES CARDIOVASCULARES:
Hipertensão, hipotensão, arritmias, angina de peito, má circulação, etc.
PERTURBAÇÕES RESPIRATÓRIAS:
Bronquite, sinusite, rinite, asma, amigdalite, febre dos fenos, etc.
PERTURBAÇÕES UROGENITAIS:
Dores menstruais, cistite, nefrite, cálculo renal, regras irregulares, etc.
PERTURBAÇÕES GASTROINTESTINAIS:
Úlcera duodenal e gástrica, gastrite, diarreia, gastrenterite, hiperacidez,
obstipação, etc.
PERTUBAÇÕES DERMATOLÓGICAS:
Eczema, herpes zoster, psoríase, alergias, etc.
PERTURBAÇÕES MÚSCULO-ESQUELÉTICAS:
Nevralgias diversas, reumatismo, artrite, ciática, enxaqueca, torcicolo, entorse,
etc.
DESINTOXIÇÃO:
Tabagismo, alcoolismo, outras.
DOENÇAS PSICOSSOMÁTICAS:
Impotência sexual, frigidez, enurese nocturna.
OUTRAS:
Diabetes, infertilidade, epilepsia, obesidade, etc.

A PRÁTICA
DA ACUPUNTURA DÓI?

É

frequente as pessoas perguntarem se a acupuntura dói. Convém saber
que quando o acupuntor insere a agulha na pele, o paciente pode ter uma

leve “sensação de picada” ou “sensação de choque”, mas nada que gere grande
desconforto ou impeça a prática da técnica. Existem inclusive regiões do corpo
em que a acupuntura é totalmente indolor.

por Marco A. M. Vieira
Acupuntor

Mecanismos
de ação

Efeitos da
acupuntura

S

A

abe-se, atualmente, através de

variada investigação cientíﬁca,

Ao longo dos meridianos, existem

que existe uma enorme analogia

pontos especíﬁcos (acupontos) que,

s endorﬁnas desempenham um
importante papel no

funcionamento do sistema hormonal,

entre o sistema nervoso autónomo

quando são estimulados, podem

além de serem várias vezes mais

(simpático e parassimpático) e a

inﬂuenciar e equilibrar a energia vital.

potentes que a morﬁna, daí a

De acordo com a Medicina Chinesa,

no tratamento de dores nas costas,
artrites, infertilidade, etc.

cartograﬁa chinesa de meridianos
(canais por onde circula a energia no

indicação e eﬁciência da acupuntura

organismo). Por tal facto é hoje

como vimos anteriormente, a doença

possível, à luz da ciência moderna,

surge quando o ﬂuxo cíclico de Qi nos

justiﬁcar a eﬁcácia da acupuntura em

meridianos é desequilibrado ou

variadíssimas patologias. A inserção

bloqueado.

da agulha no acuponto, que

nervoso que se projeta ao sistema
nervoso central, provocando uma
resposta neuro-endócrina
manifestando os efeitos calmante,
antálgico, anti-inﬂamatório, etc.
atribuídos à terapêutica acupuntural.

substâncias libertadas pela
acupuntura também atuam na

corresponde a uma terminação
nervosa, provocará um estímulo

Além de relaxarem o corpo, as

regulação de serotonina no cérebro, o

Conceito
ocidental de
acupuntura

que ajuda a tratar a depressão com

A

observados num tratamento

Biomedicina deﬁne a
acupuntura como sendo a

estimulação de pontos especíﬁcos

acupuntura.
Alguns dos efeitos ﬁsiológicos
contínuo com acupuntura são a
redução de inﬂamações, o alívio da
dor e espasmos musculares, além do

À luz da Medicina Chinesa todas as

localizados na superfície da pele, que

aumento do número de células de

patologias são perfeitamente

tem a capacidade de alterar

defesa.

justiﬁcáveis uma vez que se assenta

diferentes condições ﬁsiológicas e

num pressuposto de desequilíbrio

bioquímicas no corpo, a ﬁm de se

energético, a que os chineses

obter o efeito desejado.

chamam desequilíbrio entre yin e
yang, acarretando assim o

Segundo a medicina moderna, os

surgimento da patologia.

pontos de acupuntura são áreas de

O objetivo da Medicina Chinesa é

sensibilidade, nas quais são

repor esse equilíbrio, visto que é ele a

introduzidas agulhas para estimular

causa da doença.

diversos recetores sensoriais que, por

As agulhas provocam alterações na
circulação da energia ou Qi
(conhecido em termos cientíﬁcos
como “Bioeletricidade”), tornando-se
assim num utensílio para repor o

Conceito
oriental de
acupuntura

S

sua vez, estimulam os nervos que
enviam impulsos para o hipotálamo e
para a hipóﬁse, localizados na base do
cérebro.
Está comprovado que o estímulo pela
acupuntura pode libertar endorﬁnas,
aumentando assim a produção de
neurotransmissores e hormonas,
melhorando o ﬂuxo sanguíneo e

egundo a Medicina Tradicional
Chinesa, a energia vital,

chamada Qi, ﬂui através de canais de
energia no corpo que ligam os órgãos
principais, denominados meridianos.

estimulando o sistema imunológico.

Conclusão
Se a acupuntura não tivesse efeitos comprovados, seria
impossível esta prática permanecer a ser exercida há
aproximadamente 5000 anos.
Esta é uma das principais técnicas utilizadas da Medicina
Chinesa.

IDEIAS COM HISTÓRIA

A Capa
e Batina

Q

uando, em dias de festa académica, vemos as capas negras usadas pelos estudantes de Coimbra, que em grupos
descem o Quebra Costas ou se passeiam pela Baixa, não podemos deixar de evocar as nossas recordações e sentir a
dor de uma certa saudade. É que hoje, a capa e batina é, sem dúvida, um traje “de luxo”, um traje de festa, e de uma certa
raridade. É caro, apenas alguns o usam e só em ocasiões excecionais.
Na Coimbra de antanho, a capa e batina era o “tapa misérias” dos estudantes, a roupa de todos os dias. Mudavam-se a
camisa, as peúgas e a roupa interior e mantinha-se o aspeto exterior. E era corrente verem-se as batinas de bandas
desbotadas, punhos “no ﬁo”, a capa rota, velhinha, a maior parte das vezes acompanhando o evoluir de todo um curso.
Durante o século XIX, o traje académico era mesmo de uso obrigatório e apanágio dos estudantes de Coimbra.
A capa e batina usava-se desde a data da primeira matrícula até ao dia da formatura, altura em que se praticava o ato do
“rasganço”, que signiﬁcava o romper com a vida de estudante e a entrada numa etapa diferente da existência. Deste
“rasganço” apenas se salvava a capa, não só para encobrir a nudez total, mas também para ﬁcar como recordação da vida
académica. Aliás, a capa adquiriu um simbolismo especial, sendo colocada sobre os ombros daqueles que se querem
homenagear, e em casos excecionais de personalidades que se pretendem digniﬁcar de maneira especial, colocam-se no
chão seguras pelos estudantes, formando um corredor sobre o qual caminhará a personalidade homenageada.

N

o que respeita à origem e evolução do traje académico, sabemos que as origens do traje
académico masculino remontam ao século XVI e o mesmo derivou das vestes dos clérigos,
os quais vestiam conforme a sua condição e posses. Até aos princípios do século XVIII, os
estudantes de Coimbra vestiam uma “loba de baeta”(batina de tecido grosso), com capa. E é
curiosa a descrição, em ﬁnais do século, de um professor alemão de visita a Coimbra, citado por
António Correia: “Todos os estudantes e mesmo os professores, têm um traje muito singular. É
um hábito comprido, de pano preto, sem mangas, atado atrás
com cordões e guarnecido na frente de duas ordens de
pequenos botões bem juntos, que começam no pescoço e
descem até aos pés... Por cima destes usa-se um outro
vestido preto e comprido com mangas largas, precisamente
como os dos pastores protestantes.”
É durante o século XIX que o traje académico sofre maiores
alterações, tendo o atual modelo origem nas vestes
burguesas de ﬁnais do século XIX e inícios do século XX,
quando estas substituíram o traje talar. Porém, nos ﬁnais do
século, as transformações seriam ainda maiores. Como
salienta Ramalho Ortigão, a calça vestia-se agora comprida,
dado que até aí se usava o calção pelo joelho e meia preta
justa. Por época da implantação da república, a própria
batina começa a sofrer a maior e mais atroz modiﬁcação, que
a descaracterizou por completo: foi reduzida à condição de
casaco comprido com lapelas de seda à moda, perdendo os
tradicionais botões que a fechavam desde o pescoço até aos
joelhos. Com isto, as únicas peças mais antigas e pouco
inalteradas do traje estudantil em Coimbra, são o gorro (que
caiu em desuso e pouco se vê) e a capa, a qual apenas se
manteve por resistência dos estudantes, já que os
anticlericais até a capa pretendiam ver proibida.

E

m 1957 foi publicado o primeiro Código da
Praxe Académica que uniformiza o traje
académico, também apelidado de “capa e batina” e
é composto por uma batina (reduzida a casaco e
copiada das vestes burguesas), colete, gravata
preta, camisa branca, calças simples, sapatos
simples e uma capa, que deverá tocar no calcanhar
quando colocada sobre os ombros sem dobras.
Pode ser usado um gorro simples, preto, sem
borla.
O traje feminino constituiu uma exigência recente
relacionada com a entrada das primeiras mulheres
para a Universidade nos anos 30 do seculo XX.

Por Pedro Tavares Madeira

VIAGENS NA MINHA TERRA
À descoberta do
Alentejo

D

escubra cada pedaço de história que temos, encante-se pelas gentes,
desfrute da gastronomia, vá e traga consigo memórias das viagens
que fez. Faça dos seus olhos a sua câmara fotográﬁca e registe cada
instante como se fosse único.
Damos-lhe uma ajuda e apresentamos-lhe alguns dos roteiros possíveis no
nosso país, tão rico pela sua diversidade.

Aventure-se!

ALENTEJO

A

s planícies a perder de vista começam a desenrolar-se junto ao Tejo e a
paisagem combina com sol, calor e um ritmo compassado. O Alentejo

sustenta uma história marcada pelo rico património e cultura que lhe conferem a
sua identidade e autenticidade. No Alentejo, a força da terra e a planície marcam o
passo e a amplitude das paisagens é entrecortada por sobreiros e oliveiras que
resistem ao tempo. No litoral alentejano, a paisagem é alta e escarpada, as praias são
de uma beleza agreste e inexplorada. O Alentejo é detentor de uma notável
gastronomia que acompanha excelentes vinhos da região. Venha conhecer esta
região histórica, com imensos vestígios arqueológicos, notáveis cidades, pitorescas
aldeias e deixe-se envolver por estes lugares idílicos onde impera a paz de espírito e
a tranquilidade, numa das mais fascinantes regiões portuguesas.

ÉVORA, CIDADE HISTÓRICA NO CORAÇÃO DO ALENTEJO

A

cidade de Évora é herdeira de um rico e variado património cultural. Basta
conhecer a cidade para perceber por que razão foi classiﬁcada pela Unesco

como Património Mundial. Na cidade de Évora, vários monumentos e lugares
merecem uma visita, pois revelam a sua história e a riqueza do seu património,
nomeadamente o Templo de Diana, de origem romana e a Igreja de São Francisco,
com a sua curiosa Capela dos Ossos. Poderá visitar ainda a Praça do Giraldo, que representa o coração da cidade, a Sé, o
Museu de Arte Sacra, a Biblioteca Pública, o Palácio de D. Manuel, entre outros. Évora merece uma visita apaixonada. É uma
cidade inspiradora, com um ambiente tranquilo e acolhedor e com muitos locais que oferecem marcas do que foi
nascendo ao longo dos séculos.

VISITAR ELVAS

E

m Elvas, o preservado conjunto militar é formado pelas muralhas islâmicas e medievais e pela cintura de muralhas,
para além do Forte de Santa Luzia, do Forte da Graça e dos três fortins de São Mamede, São Pedro e São Domingos.

Nas ruas é fácil identiﬁcar os arcos que marcam as antigas entradas nas muralhas. Destacamos alguns monumentos que
pode visitar em Elvas, nomeadamente o Castelo, a Igreja de São Domingos, o Museu Militar, o Museu de Arte
Contemporânea e o Museu de Fotograﬁa João Carpinteiro.

POR PORTALEGRE E MARVÃO

C

om uma longa história, Portalegre foi uma cidade próspera devido ao investimento na indústria têxtil.
Aconselhamos, por isso, visitar o Museu das Tapeçarias da Manufatura de Portalegre. Ao passear pela cidade, irá ver

muitos palácios e monumentos que relembram os tempos áureos passados, como o Castelo de origem medieval, a grande
Sé, a Casa Museu José Régio ou a Igreja do Convento de São Francisco. Subindo até ao Castelo de Marvão, basta apreciar a
paisagem imensa. Esta vila medieval, protegida por muralhas, é uma das preciosidades de Portugal. Marvão dá-se a
conhecer nas ruas estreitas e nos recantos pitorescos, no pelourinho manuelino, nas janelas góticas e nas varandas de
ferro forjado. Podemos visitar o convento gótico da Senhora da Estrela e as Igrejas de Santiago, do Espírito Santo e de Santa
Maria.

BEJA

E

m Beja descobrimos histórias de conquistas e de amores escondidos. Pode visitar a Torre de Menagem do Castelo,
tão importante nas lutas para defender as fronteiras de Portugal. Vale a pena subir ao topo, admirar a cidade e a

paisagem alentejana. Muito próximo, ﬁca a Igreja de Santiago, a Sé e a Igreja de Santo Amaro, onde está instalado o Núcleo
visigótico do Museu Regional. Encontra também o Museu Jorge Vieira e o Convento de Nossa Senhora da Conceição, onde
está instalado o Museu Regional de Beja. Chegando às portas de Mértola, irá ver o Convento de São Francisco, atualmente
transformado em Pousada e a biblioteca pública dedicada a José Saramago.

LITORAL ALENTEJANO

O

litoral alentejano surpreende por ser uma área de costa tão bem preservada, com pequenos paraísos de sol, praia
e boa gastronomia. De Tróia a Sines, são imensas as coisas que poderá fazer e descobrir. Na península de Tróia

poderá fazer um passeio de barco para observar os golﬁnhos ou conhecer o património cultural da região, como a aldeia
da Carrasqueira e as Ruínas Romanas de Tróia. As praias da Comporta ou do Carvalhal são locais muito apreciados e com
bons petiscos da gastronomia local. Em Melides e em Santo André, as dunas interrompem-se para dar lugar à lagoa de
Melides e à Reserva Natural da Lagoa de Santo André. Sines é uma das cidades mais importantes do litoral alentejano e é
também um porto industrial e um cabo de mar, tornando-se um ponto de paragem natural para quem visita a região.

Para se
apaixonar pelo
Alentejo, só
precisa mesmo
de o visitar. Mas
não se esqueça, o
ritmo é
alentejano:
devagar,
devagarinho…

RELAXAR NO ALQUEVA

P

ara passar uns dias descontraídos e relaxar, o Grande Lago em que se transformou a albufeira do Alqueva é o
sítio perfeito. Falamos de um dos maiores lagos artiﬁciais da Europa, construído sobre o Rio Guadiana. No

Grande Lago, é fácil deixarmo-nos cativar pelo turismo rural e contemplar a natureza. Nesta região, a qualidade do céu
permite a observação de um elevado número de objetos celestes. Existem várias propostas para descobrir a região do
Alqueva, mas a Rota Dark Sky é, sem dúvida, uma viagem de surpresas e descobertas que irá sempre recordar.

ALDEIA DE MONSARAZ

N

o meio da natureza, surpreendemo-nos com os misteriosos monumentos que fazem parte de um percurso
pelo património da região, a que não pode faltar uma paragem na admirável aldeia de Monsaraz, uma vila-

museu medieval preservada com muralhas, casas e ruas de xisto que encantam e surpreendem. É o lugar perfeito para
desfrutar da natureza e do que o Alentejo tem para oferecer.

SABORES DO ALENTEJO

A

excelente gastronomia alentejana torna este local único. A gastronomia do Alentejo é das mais ricas de Portugal,
uma digna representante da dieta mediterrânea. Para além disso, o Alentejo, região vitivinícola de grande

tradição, possui vinhos que surpreendem pela excelência, pela qualidade, pelos aromas e pelas cores, tão singulares
como a sua paisagem. Para conhecer os segredos do vinho, sugerimos que visite a Enoteca e o Museu do Vinho do
Redondo. E se aos vinhos juntar os deliciosos queijos alentejanos e os sabores aromáticos da gastronomia alentejana,
então a visita ﬁcará sem dúvida mais rica e completa.

Por Jennifer Martins

© Idealmed

COIMBRA

© dias dos Reis
FOTOGRAFIA

