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Editorial

Vamos transformar 
2020 num Ano mais 
Feliz!

O 
início de um ano é sempre um mo-
mento de balanço e de objetivos.
Como tal, decidi que este editorial te-

ria uma vertente diferente, talvez aquela que 
menos valorizamos, mas que mais influencia 
o nosso dia a dia.

Todas as pessoas devem ter em mente que, 
apesar de imperfeitas, podem melhorar. 
Muitas pessoas levam a vida de forma des-
preocupada relativamente às pessoas 
à sua volta.
 
Vamos tentar, em 2020, mantermo-nos fiéis a 
estes pressupostos:

Não gritar, nem levantar a voz 
ou ser agressivo
Tentemos controlar o nosso temperamen-
to, apostar numa boa comunicação, sermos 
resilientes e pacientes. Não esqueçamos as 
consequências negativas que advêm do rui-

do, da agressividade ou da perda de controle 
emocional.

Espalhar bons sentimentos
Todas as pessoas gostam de se sentir ama-
das e perceber que alguém se preocupa com 
elas. Tentemos que as nossas atitudes do 
quotidiano mostrem como somos importan-
tes uns para os outros.

Demonstrar interesse
Demonstremos interesse genuíno pelas ativi-
dades, desejos, sonhos e dificuldades daque-
les com quem convivemos. Às vezes, uma 
simples pergunta pode ser o mote que faz a 
diferença.

Ser alegre
Tiremos o manto de seriedade e sejamos ale-
gres, bem-dispostos, tranquilos ou engraça-
dos. Rir é vital para a vida, o riso é a expres-
são da alma, um sentimento de bem-estar ou 

Eugénio Leite | CEO e DIrector Clínico das Clínicas Leite
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de satisfação. Quem passa muito tempo sem 
sorrir não tem uma boa qualidade de vida.

Demonstrar apoio
O apoio é um ato de credibilidade e confian-
ça que se dá ao outro. Demonstremos apoio 
e confiança aos outros como o impulso ne-
cessário para o sucesso.  

Oferecer presentes e surpreender
Uma pessoa conquista-se todos os dias com 
atitudes e inovação, inventemos formas de 
demonstrar o que sentimos, sejamos criativos. 

Dizer o que se sente
Não é necessário esperar por situações espe-
ciais para dizer a alguém que gostamos dele/a. 

Ser Honesto
Sejamos honestos connosco e com o pró-
ximo. Podemos cometer erros, mas sabe-
mos que os cometemos, e em consciên-

cia, o mínimo que podemos fazer é pedir 
desculpas.

Ser fiel
Sejamos fiéis às pessoas com as quais nos re-
lacionamos, quer pessoalmente quer profis-
sionalmente, sob pena de destruirmos laços 
familiares, pessoais ou profissionais. 

Marcar presença 
Estejamos em contacto, mesmo que longe 
geograficamente. Há muitos meios de comu-
nicação para demonstrar a presença e a ami-
zade a alguém.

Se tentarmos pôr estes pressupostos em 
prática este ano, iremos inspirar outros a se-
rem melhores todos os dias.

Votos de um Excelente 
Ano de 2020 para todos/as!

Editorial

COM OLHOS DE VER
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O colesterol e as doenças cardiovasculares

O que é o Colesterol?
O colesterol é um lípido (gordura) que existe 
no organismo humano. Cerca de 70-80% do 
colesterol é produzido no próprio organismo, 
em particular pelo fígado, sendo o restante 
proveniente da dieta, através da ingestão de 
alimentos de origem animal, tais como, carne, 
ovos e produtos lácteos. 

O colesterol desempenha funções muito im-
portantes, sendo utilizado, nomeadamente, 
na produção de diversas hormonas, como as 
hormonas sexuais, de vitamina D e de ácidos 
biliares, os quais auxiliam na digestão dos 
alimentos. Além do mais, o colesterol é um 
importante constituinte das membranas das 
nossas células. 

No entanto, embora o colesterol seja crucial 
para o bom funcionamento do organismo, ní-
veis excessivos de colesterol no sangue (hi-
percolesterolémia) aumentam o risco de de-
senvolvimento de doenças cardiovasculares.

O Colesterol “Mau” e o Colesterol “Bom”
Sendo uma gordura, o colesterol não se 
dissolve no sangue, que é um meio aquoso. 
Assim, o colesterol é transportado na cor-
rente sanguínea incorporado em estruturas 
esféricas designadas lipoproteínas (Figura 1). 
Quando falamos em colesterol, há dois tipos 
de lipoproteínas que assumem uma particu-
lar relevância e são elas as LDL (lipoproteínas 

O colesterol 
e as doenças 
cardiovasculares

de baixa densidade) e as HDL (lipoproteínas 
de alta densidade). 

As LDL transportam o colesterol no sangue 
para os diferentes tecidos do organismo, de 
modo, a que este possa ser utilizado pelas 
células. No entanto, níveis excessivos de co-
lesterol LDL (c-LDL) no sangue, levam ao 

Figura 1- Estrutura geral de uma lipoproteína. As lipo-
proteínas são formadas por uma camada exterior de 
fosfolípidos, um tipo particular de lípido ou gordura que 
possui uma porção que interage com a água e que fica 
em contacto com o sangue e uma porção que não inte-
rage com a água e que fica virada para o interior da li-
poproteína. Nesta camada de fosfolípidos encontram-se 
inseridas moléculas de colesterol e proteínas. O interior 
da lipoproteína é constituído por colesterol e triglicéri-
dos. Retirada de https://smart.servier.com/
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desenvolvimento de aterosclerose [1]. Esta é 
uma doença inflamatória crónica complexa 
que afeta as artérias de médio e grande cali-
bre e que começa, precisamente, com a infil-
tração e a acumulação progressiva do c-LDL 
na parede das artérias e a consequente for-
mação de placas de gordura e tecido fibroso, 
designadas por placas de ateroma. Com o 
tempo, estas placas vão aumentando de ta-
manho, reduzindo, progressivamente, o diâ-
metro das artérias e a sua elasticidade, o que 
dificulta o aporte de sangue a diversos ór-
gãos, nomeadamente, ao coração e ao cére-
bro (Figura 2). Estas placas podem, também, 
romper-se, libertando-se fragmentos, os êm-
bolos, que podem obstruir outros vasos san-
guíneos mais distantes. Quando a circulação 
sanguínea fica gravemente comprometida, 
podem ocorrer graves eventos cardiovascu-
lares, tais como, enfarte agudo do miocárdio 
ou acidente vascular cerebral (AVC), princi-
pais causas de mortalidade e morbilidade 
em Portugal. O c-LDL em excesso, constitui, 
pois, um importante fator de risco para o de-
senvolvimento de doenças cardiovasculares, 
sendo considerado o “mau colesterol” [1].  
 
Já as HDL são responsáveis pela remoção e 
transporte do colesterol dos tecidos e da pa-
rede dos vasos para o fígado, onde é proces-
sado de modo a ser eliminado. O colesterol 
HDL (c-HDL) é, assim, considerado o “bom 
colesterol” [2]. 

Figura 2- Formação das placas de ateroma. Retirada de https://smart.servier.com/

Que valores de colesterol 
são considerados normais?
O colesterol elevado no sangue representa 
uma ameaça silenciosa, pois, é um importan-
te fator de risco para doenças cardiovascu-
lares e, normalmente, não provoca qualquer 
sintoma. Desta forma, é imperioso efetua-
rem-se análises sanguíneas para determinar 
os valores de colesterol total e das suas fra-
ções LDL e HDL. 

As sociedades científicas europeias reco-
mendam que os valores de colesterol total 
no sangue sejam inferiores a 190 mg/dl. No 
entanto, no caso de doentes com patologias 
cardiovasculares, diabetes e doença renal 
crónica, os quais são considerados doentes 
com risco cardiovascular alto/muito alto, é 
recomendado que os valores de colesterol 
total sejam inferiores a 175 mg/dl [3]. 

O c-LDL, como atrás referido, é a fração de 
colesterol que está intimamente relacionada 
com o risco de doença cardiovascular, pelo 
que, quanto mais baixo for o seu valor no 
sangue, melhor. Assim, os valores recomen-
dados devem ser inferiores a 115 mg/dl para 
a população em geral e inferiores a, pelo me-
nos, 70 mg/dl nos doentes com risco cardio-
vascular elevado [3]. 

Níveis elevados de c-HDL estão associados a 
um menor risco de desenvolver doença car-
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diovascular, sendo desejável que o seu valor 
seja superior a 40 mg/dl nos homens e a 45 
mg/dl nas mulheres [3]. 

Fatores genéticos e fatores relacionados 
com o estilo de vida, tais como, erros alimen-
tares, sedentarismo e tabagismo, poderão 
ser responsáveis por um aumento do c-LDL 
e/ou uma diminuição do c-HDL no sangue. 
Também, algumas patologias, incluindo a 
diabetes, hipotiroidismo e insuficiência renal, 
estão associadas a alterações do perfil lipídi-
co.  É, ainda, importante referir que na meno-
pausa ocorre um aumento do c-LDL e uma 
diminuição do c-HDL num elevado número 
de mulheres.  

Prevenção e tratamento 
da hipercolesterolémia
A adoção de um estilo de vida saudável po-
derá, não só ajudar a reduzir e a manter os 
níveis de colesterol no sangue dentro dos 
valores recomendados, como também, con-
trolar outros fatores de risco importantes de 
doença cardiovascular, tais como, a obesida-
de, a hipertensão arterial e a diabetes [3].

Neste contexto, é crucial seguir uma dieta 
equilibrada, sendo recomendado: 

•Limitar o consumo de alimentos ricos em 
gorduras saturadas e colesterol, como carnes 
vermelhas, produtos de salsicharia e charcu-
taria, gema de ovo, bolos e produtos lácteos 
não desnatados (leite e queijo gordos, man-
teiga e natas); 

1. Ference, B.A., et al., Low-density lipoproteins cause atherosclerotic cardiovascular disease. 1. Evidence from genetic, 

 epidemiologic, and clinical studies. A consensus statement from the European Atherosclerosis Society Consensus Panel. 

 Eur Heart J, 2017. 38(32): p. 2459-2472.

2. Rader, D.J. and G.K. Hovingh, HDL and cardiovascular disease. Lancet, 2014. 384(9943): p. 618-625.

3. Mach, F., et al., 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to 

 reduce cardiovascular risk. Eur Heart J, 2019.

•Preferir o consumo de peixe e de carnes mais 
magras, em especial de aves (sem pele);

•Aumentar o consumo de fibras solúveis, pois 
estas diminuem a absorção do colesterol e 
facilitam a sua eliminação. A fibra está pre-
sente nas frutas, vegetais, leguminosas e ce-
reais integrais;

•Optar pela utilização de gorduras vegetais, 
como o azeite, para temperar e/ou cozinhar; 

•Preferir alimentos cozidos ou grelhados, evi-
tando os fritos; 

•Reduzir a adição de sal; 
•Restringir o consumo de bebidas alcoólicas. 

Para além da dieta é fundamental: 
•A redução de peso em indivíduos com um 
elevado índice de massa corporal e obesos; 

•Praticar exercício físico de forma regular. 
A atividade física regular está associada a 
uma redução do c-LDL e a um aumento do 
c-HDL;  

•Abstinência tabágica. O tabagismo diminui 
os níveis de c-HDL. 

Frequentemente, a adoção de um estilo 
de vida saudável, embora essencial, só por 
si, não é suficiente para reduzir e/ou man-
ter os níveis de colesterol sanguíneo den-
tro dos valores recomendados. O recurso a 
medicamentos deverá ser avaliado, decidido 
e acompanhado pelo médico. Os medica-
mentos de primeira linha são as estatinas, as 
quais diminuem a síntese de colesterol pelo 
fígado, levando a uma diminuição dos níveis 
sanguíneos de c-LDL [4]. Adicionalmente, as 



Carla Nunes | Farmacêutica e Investigadora
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estatinas aumentam o c-HDL [5] e estabilizam 
as placas de ateroma, evitando a sua rotura 
[6]. Em Portugal, são comercializados diver-
sos tipos de estatinas, com várias dosagens, 
o que permite escolher a mais adequada ao 
grau de redução de colesterol que se pre-
tende. A ezetimiba é um medicamento que 
reduz a absorção intestinal de colesterol e 
diminui os níveis sanguíneos de c-LDL [7], po-
dendo ser usada isoladamente ou em asso-
ciação com as estatinas. 

Em suma, níveis elevados de colesterol total, 
em particular da fração LDL, representam 
um importante fator de risco para o desen-
volvimento de doença cardiovascular. Assim, 
é fundamental, avaliar periodicamente os 
níveis sanguíneos de colesterol total, c-LDL 
e c-HDL, adotar um estilo de vida saudável 
que englobe uma dieta equilibrada, prática 
de exercício físico regular e abstinência tabá-
gica, e cumprir rigorosamente a medicação 
prescrita pelo médico.

4. Lamon-Fava, S., Statins and lipid metabolism: an update. Curr Opin Lipidol, 2013. 24(3): p. 221-6.

5. Yamashita, S., et al., Molecular mechanisms of HDL-cholesterol elevation by statins and its effects on HDL functions. 

 J Atheroscler Thromb, 2010. 17(5): p. 436-51.

6. Libby, P. and M. Aikawa, Mechanisms of plaque stabilization with statins. Am J Cardiol, 2003. 91(4A): p. 4B-8B.

7. Toth, P.P. and M.H. Davidson, Cholesterol absorption blockade with ezetimibe. Curr Drug Targets Cardiovasc 

 Haematol Disord, 2005. 5(6): p. 455-62.



10

COM OLHOS DE VER

PILATES CLÍNICO EM APARELHOS

O pilates é uma técnica de reeducação do 
movimento que visa trabalhar todo o corpo, 
trazendo equilíbrio muscular e mental. É in-
dicado para homens e mulheres de todas as 
idades, inclusive crianças.

O método trabalha vários grupos musculares 
ao mesmo tempo, através de movimentos 
suaves e contínuos, com ênfase na concen-
tração, no fortalecimento e na estabilização 
dos músculos. 

Benefícios
•Alonga o corpo todo
•Tonifica e define a musculatura sem exageros 
•Melhora a postura, deixa a coluna mais forte 
e flexível

•Tonifica a musculatura profunda do abdómen 
•Previne e recupera lesões
•Reduz o stresse e alivia as tensões
•Melhora a área de movimento 
das articulações

Pilates Clínico 
em aparelhos

•Melhora a circulação sanguínea
•Aumenta a coordenação e o equilíbrio

O Pilates pode ser feito no solo ou em apare-
lhos. Nas Clínicas Leite, utilizamos nas aulas 
o Pilates Clínico em aparelhos mas, quando 
há necessidade, também trabalhamos com 
pequenos equipamentos e no solo.

O diferencial da nossa valência são as au-
las individuais ou grupos de 3 ou 4 pessoas, 
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para que assim o aluno tire proveito de todos 
os benefícios do método.

Os exercícios de Pilates realizados nos apa-
relhos envolvem uma larga possibilidade de 
movimentos, todos eles realizados de uma 
forma rítmica, controlada, associada à respi-
ração e correção postural. 

A intensidade dos exercícios desenvolvi-
dos nos aparelhos é fornecida através das  
molas que são classificadas através de cores 
diferentes.

Segundo o seu criador Joseph Pilates, o que 
define esta prática «é estar presente, con-
centrado e não distraído. É a mente que es-
culpe o corpo». 

Assim, na realização dos exercícios é es-
sencial ter a consciência corporal unida 
com a respiração, que é uma das bases do 
pilates, enquanto se realizam os diversos 
movimentos. É muito importante apren-
der a conseguir movimentar-se sem fazer 
lesões e a ter consciência disso para po-
der manter durante o dia uma boa pos-
tura, uma boa respiração e consequen-
temente, uma qualidade de vida melhor. 
                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                     



“Porque — eu vos digo — temos olhos de ver 
e olhos de não ver, depende do estado do  
coração de cada um.“ 
Jorge Amado, O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá: Uma História de Amor
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Desenvolvimento do sistema visual: embriologia, pré-natal e na criança

As estruturas embriológicas humanas dos 
órgãos e partes do corpo têm a sua origem 
e o seu desenvolvimento a partir da união 
germinativa básica, que dá origem a todos 
os tecidos e toda a formação do ser humano 
desde a composição dos órgãos e sistemas, 
até às mudanças que ocorrem ao longo do 
seu amadurecimento na vida. 

A partir daí são originados 3 tecidos embrio-
nários que formarão as partes do corpo: Ec-
toderma (camada externa); Mesoderma (ca-
mada intermediária) e Endoderma (camada 
interna).

Embriologia do olho
O desenvolvimento do olho tem início na 4ª 
semana de gestação e entre a 20ª e 25ª está 
praticamente formado.

A ectoderma dá origem ao Sistema Nervo-
so Central e Periférico e ao epitélio sensorial 
dos órgãos sensitivos. Aí aparece um outro 
derivado ectodérmico, o placódio óptico, 
proveniente da estrutura que forma o cére-
bro anterior e desta forma o olho é uma ex-
tensão do cérebro. O olho deriva, assim de, 3 
camadas embrionárias:

Desenvolvimento 
do sistema visual: 
embriologia, pré-natal 
e na criança 

•Ectoderma superficial, derivada da crista 
neural. Origina o cristalino, glândula lacri-
mal, epitélio da córnea, conjuntiva, glându-
las anexas e epiderme das pálpebras.  Tam-
bém forma a cartilagem do osso orbital, 
dos tecidos conjuntivos, nervos orbitais, e 
camadas subepidermais das pálpebras. A 
crista neural resulta do ectoderma superfi-
cial, é responsável pela formação de cera-
tócitos corneano, do endotélio da córnea, 
da rede trabecular, do estroma da íris, da 
coroide, do músculo ciliar, dos fibroblastos 
da esclera, do vítreo e das meninges do 
nervo óptico;

•Ectoderma neural, origina a vesícula óptica, 
o cálice óptico, formação da retina, epitélio 
pigmentar da retina, camadas pigmentares 
e não pigmentares do epitélio ciliar, epitélio 
posterior, músculo esfíncter da pupila, fibras 
nervosas ópticas e glia;

Entre a 16ª e 20ª semana, 
a estrutura fundamental 
do olho está formada 
anatomicamente.



15

COM OLHOS DE VER

Desenvolvimento do sistema visual: embriologia, pré-natal e na criança

•Mesoderma: forma os músculos extraocu-
lares e endotélio vascular ocular e orbital. A 
primeira evidência da formação do olho são 
os sulcos ópticos, que iniciam a formação na 
4ª semana de gestação. Os sulcos irão eva-
ginar e formar a vesícula óptica na região do 
prosencéfalo. Conforme a evaginação dilata, 
a superfície entra em contato com o ecto-

derma superficial e induz neste um espessa-
mento que forma o placode do cristalino. A 
vesícula óptica sofre invaginação, formando 
o cálice óptico. Durante a invaginação, apa-
rece uma fenda que origina a fissura coróide 
(permite a entrada do mesoderma vascular 
por onde se forma o sistema hialoide da ca-
vidade vítrea). Fecha-se na 6ª semana.

(fonte da imagem: Paul Riordan-Eva, FRCS, Frophtal em Anatomia e embriologia do olho)
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Assim, tudo deriva de um processo de mul-
tiplicação e divisão celular que acontece 
de forma muito acelerada. Temporalmente, 
acontece que:

•6ª Semana de gestação: Início da diferencia-
ção das células retinianas, desenvolve-se o 
endotélio da córnea, e fibras ópticas iniciam 
a formação do nervo óptico;

•7ª Semana de gestação: Aparece o esboço 
das pálpebras, começa a diferenciar-se a es-
clera e os músculos extra-oculares, e inicio 
da formação do quiasma óptico;

•8ª Semana de gestação: Diferenciação das cé-
lulas da retina, formação total do quiasma ópti-
co, e formação do estroma corneal e da mem-
brana pupilar - esboço da câmara anterior;

•Até à 12ª Semana de gestação: Olhos posi-
cionados na parte da frente da face, fecha-
dos pelas pálpebras e muito afastados. Dá-se 
o desenvolvimento do corpo ciliar e diferen-
ciação dos precursores dos cones e dos bas-
tonetes (células responsáveis pelo processa-
mento de luz na retina);

•Até à 20ª Semana de gestação:  Início da for-
mação da vascularização da retina, formação 
do cálice fisiológico do esfíncter da íris (mús-

culo). Desenvolvimento do músculo ciliar e 
dos processos ciliares. Os olhos continuam 
fechados, mas sensíveis às mudanças de lu-
minosidade.

•Até à 25ª Semana de gestação: Início da for-
mação do córtex visual (que continua até 
aos 2 anos de idade), os olhos permanecem 
abertos durante algum tempo. Tem movi-
mentos oculares rápidos.

•Até à 30ª Semana de gestação: Presença 
das células ganglionares bipolares das fibras 
nervosas, diferenciação das camadas da re-
tina. Início do desenvolvimento da depres-
são macular (maturação seis meses após o 
nascimento).

Desenvolvimento do sistema visual: embriologia, pré-natal e na criança

A partir das 32 semanas, 
aproximadamente, há o 
amadurecimento da retina, 
tornando o olho funcional.

•Até à 35ª Semana de gestação: Abre e fe-
cha os olhos com frequência, apercebe-se da 
mudança da luz através da parede do abdó-
men da mãe.

fonte da imagem: Embriologia, aula 2, em: https://edisciplinas.usp.br
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 A visão em bebés
A visão desenvolve-se após o nascimento, o 
seu desenvolvimento é maior nos primeiros 
meses de vida, sendo finalizado ao final da 
primeira década.

A visão tem importância primordial em to-
dos os aspetos de nossa vida quotidiana. 
Para que o desenvolvimento da visão seja 
pleno, é necessário que as estruturas ocula-
res e do sistema nervoso, responsáveis pelo 
processamento visual, estejam normais ao 
nascimento. 

Do nascimento até a maturidade, o tamanho 
do olho aumenta em até três vezes, e grande 
parte desse crescimento é concluído aos 3 
anos de idade; um terço do crescimento do 
diâmetro ocular ocorre no primeiro ano de 
vida. A maturação dos olhos e das vias ópti-
cas está diretamente relacionada com o de-
senvolvimento neuromotor da criança. A ca-
pacidade do sistema visual de interpretar a 
perceção de imagens é desenvolvida após o 
desenvolvimento cognitivo juntamente com 
outras habilidades relacionadas ao desen-
volvimento infantil. Estímulos, motivações 
e experiências visuais são importantes para 
maturação do sistema visual e seu desenvol-
vimento funções.

No entanto, temos de ter em conta que cada 
criança é uma criança, e que cada um tem 
o seu tempo próprio de desenvolvimento. 
Os recém-nascidos apresentam individuali-
dades quanto ao seu limiar de recetividade 
sensorial, quanto à capacidade de controle 
das operações motoras e quanto ao siste-
ma cardio-respiratório, ainda imaturo. Assim 
a adequação dos estímulos sensoriais varia 
de acordo com o bebé. No entanto, em re-
lação à visão e de uma forma muito geral, 
temos que:

•Ao nascer: as pupilas ainda não são capazes 
de dilatar totalmente; a retina (principalmen-
te a mácula) não está totalmente desenvol-
vida; o bebé é moderadamente hipermetro-

pe e apresenta algum grau de astigmatismo. 
Implicações funcionais: o recém-nascido 
tem baixa capacidade de fixação, capacida-
de muito limitada para distinguir as cores e 
campo visual limitado. 

•1ª semana: os olhos têm uma reação disso-
ciada em resposta a estímulos luminosos.

•2ª semana: os olhos são direcionados a estí-
mulos luminosos, mas não conseguem per-
manecer nessa posição.

•3ª semana: Há perceção de contraste, com 
pouco acompanhamento.

•4ª semana: O contorno dos estímulos visuais 
é fixo com objetos maiores a ≥ 10 cm de diâ-
metro. Apresenta acompanhamento visual 
de estímulos e objetos próximos a uma dis-
tância de aproximadamente 40 cm.

•1-3 meses: mielinização por fibras nervosas 
ópticas; maturação foveal; reação pupilar; 
resposta visual ao foco da luz; reflexo palpe-
bral; começa a responder a figuras em con-
traste claro e escuro;  há o desenvolvimento 
de movimento ocular; reconhecimento de 
pessoas; imitação de expressão facial; ras-
treamento visual de objetos e animais com 
preferência horizontal; reflexão persecutória, 
reflexo de fixação e reflexo de fusão (inicia-

-se o movimento de vergências).

•3-6 meses: desenvolve-se a sinapse entre o 
nervo óptico e o córtex visual, começa a ter 
fixação e coordenação funcional para estí-
mulos; reflexo palpebral, reflexo visual-motor, 
perceção discriminante de tonalidades, brin-
ca com as mãos na frente do olhos, corrige 
e segue objetos com os olhos, reconhece a 
imagem ao olhar no espelho, reconhece e se-
gue objetos distantes de aproximadamente 
1,20 a 1,80 metros e responde a sorrisos; ha-
bilidade mover os olhos rapidamente, procu-
rando pessoas, animais e objetos. Nesta fase 
o controle cervical favorece as respostas vi-

Desenvolvimento do sistema visual: embriologia, pré-natal e na criança
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suais de perseguição de objetos (na direção 
vertical). Inicia reflexo de acomodação, visão 
binocular e controle voluntário dos movi-
mentos oculares.

•6 a 10 meses: Adquire a noção de visão de 
profundidade e visão tridimensional, este-
reopsia (visão binocular desenvolvida e sen-
sibilidade a contrastes); contorna evitando 
obstáculos à frente; pesquisa, manipula e ex-
plora visualmente pequenos objetos, obser-
vando-os de perto; e reconhece pessoas.

•10 meses - 1 ano e 4 meses: A mielinização 
do nervo óptico está completa. Controle vo-
luntário dos movimentos oculares, focalizan-
do e fixando objetos e pessoas próximo e de 
interesse. Perceção e discriminação de luz, 
escuridão e cores. Mantém um bom contato 
visual e apresenta boas interação social com 
pessoas, animais e objetos.

•1 ano e 4 meses - 2 anos: Controle voluntá-
rio dos movimentos oculares, focalizando e 
fixando objetos e pessoas a diferentes distân-
cias. A acuidade é de 20/20 a 20/30 (normal); 
tem capacidade de rastrear pessoas, animais 
e objetos em movimentos rápidos. Tem infor-
mações sobre semelhanças e diferenças. 

•2-4 anos: Boa perceção e coordenação vi-
sual-motora, identifica detalhes em figuras 
e objetos bidimensionais e tridimensionais. 
Diversidade de atividades sensório-motoras. 
Capacidade de seguir estímulos visuais rá-
pidos. Identifica símbolos. (neste período, a 
visão da criança é semelhante à de um adul-
to, exceto as proporções cognitivas, visuais e 
experiências).

•4-6 anos: Visão binocular completa. Visão 
discriminatória. Capacidade total de perce-

ção espacial e localização de crianças e ou-
tras pessoas, animais e objetos apresentado 
a diversas distâncias. Memória do repertório 
visual adquirida. Sabe-se que o desenvolvi-
mento das funções básicas das áreas sen-
soriais precoces do córtex estão concluídas; 
no entanto, o desenvolvimento funcional de 
substratos cerebrais para a perceção de ce-
nas visuais complexas leva mais tempo. Es-
sas mudanças envolvem mielinização contí-
nua das conexões e mudanças na densidade 
das sinapses no córtex pré-frontal. 

A visão é muito importante para o desenvol-
vimento físico e cognitivo normal da criança. 
Gestos e condutas sociais são aprendidos 
pelo feedback visual e, sendo assim, o diag-
nóstico e tratamento precoce de situações 
que comprometam o desenvolvimento visual 
são muito importantes para o pleno desen-
volvimento da criança.

•Anita Zimmermann1, Keila Miriam Mon-

teiro de Carvalho1, Camila Atihe1, Sara 

Martins Vieira Zimmermann, Valeriana 

Leme de Moura Ribeiro (2019). “Visual 

development in children aged 0 to 6 

years” em SCIELO

•Claudia Cheio (2016). “Promoção do 

desenvolvimento Infantil” Relatório 

de Estágio apresentado à 

Universidade Católica Portuguesa.

•Lucas Bordigon, “Desenvolvimento do 

olho” (acedido em  HYPERLINK “http://

www.studocu.com/”www.studocu.

com);

•Paul Riordan-Eva, FRCS, Frophtal em 

Anatomia e embriologia do olho (ace-

dido em  HYPERLINK “https://docgo.

net/anatomia-e-embriologia-do-o-

lho”https://docgo.net › Documents);

•Teresa Farroni, PhD Enrica Menon, PhD 

(2008). Percepção visual e desenvolvi-

mento inicial do cérebro, em Enciclo-

pédia sobr eo desenvolvimento na 

primeira infância.
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Clínicas Leite

Distinguidos pelo IAPMEI, como empresa Líder na qualidade do desempenho  
económico-financeiro e de gestão. 

Certificados pela Norma ISO 9001 (Sistema de Gestão da Qualidade).

Signatários nº 100 da Carta Portuguesa para a Diversidade, valorizando as 
características individuais de cada um dos elementos que compõem a or-
ganização e acreditando que esta diversidade é potenciadora de inovação, 
promoção de talento e competência. 

Parceiros do Compromisso Pontual a Fornecedores, integrando o movimen-
to de responsabilidade social na promoção de uma cultura de pagamento 
pontual e da competitividade da economia portuguesa. 

Parceiros da Delegação de Coimbra da ACAPO para auxílio a pessoas com 
baixa visão que necessitem de obter equipamentos de apoio à visão através 
do SAPA (Sistema de Atribuição de Produtos de Apoio). 

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

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 e em trabalho digno 
e conciliação. 

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 consciencializa-
ção 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 saúde, 
em particular, com os seus olhos. 

Distinguidos pela Ordem dos Psicólogos Portugueses como Healthy Work 
Place pelas Boas Práticas Internas que promovemos. 

Distinguidos com a Menção Honrosa da CWII - Corporate Wellness  
lnternational lnstitute pelo trabalho na promoção de Equipas de Trabalho 
Saudáveis.

O que nos 
distingue



Cirurgia segura 
em oftalmologia

Em oftalmologia, e mais especificamente em 
procedimentos oftalmológicos, são funda-
mentais todos os cuidados a ter de forma a 
promover a segurança do paciente durante 
o procedimento e a sua rápida recuperação.

Numa primeira abordagem, a identificação 
do paciente é deveras importante pois cada 
tratamento é direcionado especificamente 
para aquele paciente. Convém ter mais do 
que um indicador de identificação, como a 
data de nascimento, o nome completo, entre 
outros.

A higienização das mãos dos profissionais é 
outro foco importante para o procedimento 
a realizar. Além da lavagem das mãos, a de-
sinfeção deve ser feita de acordo com cada 
procedimento.

Uma comunicação eficaz entre os membros 
da equipa deve eliminar quaisquer dúvidas 
relacionadas com o procedimento a realizar 
e os respetivos materiais.

Deve-se identificar corretamente o paciente, 
o olho a tratar e qual o tratamento adequa-
do. Antes de iniciar o procedimento, deve-se 
confirmar se todos os materiais imprescin-
díveis se encontram na sala e se o carro de 
emergência está completo.

A criação de listas de verificação específicas 
permite uma maior segurança na preparação 
para os tratamentos, como por exemplo:

•lista de verificação do carro de urgência;
•lista de verificação do consentimento 
informado;

•lista de preparação da sala cirúrgica.
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Pode-se estimular a cultura de segurança do 
paciente, implementando a lista de verifica-
ção recomendada pela Organização Mundial 
de Saúde que define 3 fases distintas:

• sign in - a verificação imediatamente antes 
de iniciar a preparação;

• time out - verificação antes do procedimen-
to cirúrgico;

• sign out - verificação antes do paciente sair 
da sala.

SIGN IN
O sign in inclui a confirmação do nome, 
idade, local do procedimento cirúrgico e 
preenchimento do consentimento infor-
mado. Anota-se e salienta-se as alergias 
do paciente.

TIME OUT
Repete-se a confirmação do paciente, o 
local da cirurgia e o tipo de procedimen-
to. Neste momento, o enfermeiro verifica 
os pontos críticos da assistência - os indi-
cadores de esterilização e o equipamento 
necessário para a cirurgia.

SIGN OUT
Neste ponto, confirma-se a cirurgia realiza-
da, confere-se os instrumentos e o material 
cortante utilizado e o enfermeiro orienta o 
paciente para os cuidados necessários na 
recuperação após o tratamento.

A segurança do paciente constitui uma preo-
cupação constante para toda a equipa envol-
vida nas intervenções cirúrgicas. Todos estão 
interligados intrinsecamente com o objetivo 
de prestar o melhor tratamento ao paciente, 
no sentido da sua rápida recuperação.

Odete Borges | Enfermeira
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Personalidade

Esta rubrica pretende apresentar personalidades que com a sua coragem, audácia e perseverança se tornaram marcos em toda a 

humanidade na promoção da saúde.

Nasceu no Alabama (Estados Unidos) em 1880. Aos 18 meses, uma doença, 
que se acredita que terá sido meningite ou escarlatina, deixou-a cega e surda.

Helen 
Keller
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Transcrição de um excerto do discurso de 
Helen Keller na Convenção Internacional 
dos Lions em 1925

“Procurem imaginar como cada um de vós 
se sentiria se, de repente, ficasse cego hoje. 
Imaginem-vos a tropeçar e a andar às apal-
padelas durante o dia e durante a noite; o 
vosso trabalho, a vossa independência, tudo 
perdido. Nesse mundo escuro, não seria bom 
se um amigo pegasse na vossa mão e disses-
se: “Vem comigo e eu ensino-te como fazer 
as coisas que tu fazias quando conseguias 
ver”? É esse tipo de amigo que a Fundação 
Americana para os Cegos vai ser para todos 
os cegos deste país se as pessoas que podem 
ver lhes derem o apoio de que tanto precisam.

Vocês já ouviram como, por meio das pala-
vras transmitidas pelos sinais feitos com os 
dedos de uma outra pessoa, um raio de luz 
de outra alma tocou a escuridão da minha 
mente e eu me encontrei, encontrei o mundo, 
encontrei Deus. Isso porque minha professo-
ra atravessou a escuridão, a prisão silenciosa 
que me envolvia e agora sou capaz de traba-
lhar para mim e para os outros. Precisamos 
mais do vosso carinho do que do vosso di-
nheiro. O presente, sem a simpatia e o inte-
resse daquele que dá, é vazio. Se vocês se 
preocuparem, se pudermos fazer com que as 
pessoas deste grande país também se preo-
cupem, os cegos vencerão a escuridão.

A oportunidade que trago para vocês é a se-
guinte: fomentar e patrocinar o trabalho da 
Fundação Americana para os Cegos. Vocês 
podem ajudar-me a chegar ao dia em que 
não haja mais cegueira evitável; no qual ne-
nhuma criança surda ou cega ficará sem 
escola; no qual nenhum homem ou mulher 
cegos ficará sem ajuda. Faço-vos um apelo. 
Vocês que podem ver, vocês que podem ou-
vir, vocês que são fortes, corajosos e bondo-
sos. Vocês podem tornar-se os Paladinos dos 
Cegos nessa cruzada contra a escuridão.”

Hellen Keller, Cedar Point, Ohio, EUA
30 de junho de 1925

Com a ajuda de uma professora de caráter 
excecional, Anne Sullivan, da Escola para Ce-
gos Perkins, Helen Keller aprendeu a lingua-
gem de sinais e braille. Anne Sullivan usou o 
tato para ensiná-la: Anne traçava as letras de 
objetos diversos na palma da mão de Helen, 
fazendo-a entender a ligação entre ambos. 
Alguns anos depois, aprendeu a falar. 

Tornou-se uma célebre escritora, filósofa e 
conferencista e uma defensora incansável 
das pessoas com deficiências. Trabalhou 
mais de 40 anos com a Fundação America-
na para os Cegos em prol dos direitos das 
pessoas cegas e com baixa visão.

Recuperamos aqui excertos do seu discur-
so, em 1925, na Convenção do Lions Clubs 
International, na qual Hellen Keller desafiou 
os Lions a tornarem-se “paladinos dos cegos 
na cruzada contra a escuridão”.
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Clínicas Leite apoiam a competição

O meu nome é João Rodrigues, tenho 28 
anos, sou Personal Trainer, nasci e resido 
em Coimbra. Tenho como hobbie a prática 
de Triatlo desde 2013, modalidade na qual já 
consegui obter alguns resultados bastante 
interessantes.

O Triatlo é uma modalidade composta por 3 
segmentos (natação, ciclismo e corrida) rea-
lizados de forma consecutiva, sem paragens. 
É uma modalidade exigente a nível técnico, 
devido ao facto de ter de se dominar 3 mo-
dalidades distintas, e também a nível físico, 
pela resistência requerida.

CLÍNICAS LEITE 
APOIAM A 
COMPETIÇÃO

Quando deixei de ser apenas estudante e in-
gressei no mercado de trabalho, a disponi-
bilidade de tempo para uma rotina de treino 
que era já de um nível bastante exigente dei-
xou de existir. Também já tinha alguma curio-
sidade pela modalidade de triatlo e, sendo 
uma modalidade com um caráter mais indivi-
dual, foi a alternativa perfeita para me man-
ter a praticar desporto, conseguindo “encai-
xar” os treinos nos momentos em que me 
era possível. No início comecei apenas por 
diversão, para não deixar de todo o despor-
to. Mas, com a evolução em treinos e provas, 
a vontade de fazer sempre um pouco mais 
e melhor fez com que conseguisse arranjar 
sempre forma de cumprir com os objetivos 
que me ia propondo, organizando-me para 
conseguir conjugar trabalho, estudo e treino.

Isso levou-me a obter alguns bons resultados 
de nível nacional, o que me fez “dar o salto” 
para provas internacionais. A nível amador to-
dos os custos são suportados pelos próprios 
atletas, pelo que o apoio de patrocinadores 
torna-se fundamental para a concretização 
de certos objetivos. No ano de 2019 tive o pri-
vilégio de ser apoiado pelas Clínicas Leite, às 
quais agradeço terem-me dado a oportuni-
dade de competir no Campeonato do Mundo 
Multisport, campeonato que engloba todas as 
modalidades paralelas do Triatlo.

Esta competição realizou-se em Pontevedra, 
Espanha, no final do mês de Abril, batendo o 
record máximo de participantes. Apesar de 
toda a concorrência, consegui alcançar no 
meu escalão o 10º lugar na prova de Duatlo 

Curiosamente, antes de começar a praticar 
desporto, a vontade de fazer algum tipo de 
exercício físico não era grande. Penso que o 
ponto de viragem foi ter encontrado um des-
porto que realmente gostasse, o remo, num 
ambiente tão propício como as margens do 
Rio Mondego mesmo no centro da cidade 
de Coimbra. Foi fácil integrar a modalida-
de e, partir daí, foi um percurso ascendente 
com títulos nacionais, presenças na seleção 
nacional e até vitórias em provas internacio-
nais. Acho que ficou enraízado o hábito pela 
prática de exercício físico e um vínculo forte 
ao desporto no geral.



João Rodrigues | Atleta de Triatlo patrocinado pelas Clínicas Leite
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(ciclismo e corrida) e um 6º lugar na prova 
de Aquatlo (natação e corrida). Penso que 
foi uma estreia positiva ficando muito perto 

dos lugares cimeiros, o que mais uma vez me 
leva a querer voltar a esta competição e fazer 
mais e melhor!





“As pessoas apaixonadas veem o que imagi-
nam, não o que seus olhos enxergam; e, por-
tanto, o Cupido alado é pintado com venda 
nos olhos. O amor também não tem nenhuma 
habilidade de julgamento; tem asas apressa-
das, contudo não tem olhos que possam ver.”

William Shakespeare, Sonho de uma Noite de Verão
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Viagens na minha terra

Entrar na Bélgica em grande estilo é ser re-
cebido pelos Smurfs, ter como guia turístico 
o TinTin e acabar a vencer batalhas com o 
Asterix e o Obelix! Afinal, quando visitamos 
um lugar queremos ficar a conhecê-lo como 
aqueles que lá vivem e ninguém como os seus 
nativos para nos mostrar os maiores segredos.

A última vez que nos encontrámos estávamos sob as luzes de Paris! Para trás, já 
tínhamos deixado a Península Ibérica e sem medo passámos os Pirenéus com o objetivo 
de percorrer o mundo. Depois de Madrid, demos um salto a Londres e assim visitámos 
o primeiro trio de cidades deste nosso roteiro europeu.

Hoje vamos viajar mais um pouco e avançamos então para o segundo trio a que já 
outros antes de nós chamaram de Benelux! Bélgica, Holanda e Luxemburgo podem 
preparar as vossas melhores boas-vindas… Estamos a chegar!

Benelux!

Bélgica

Por falar em segredos, seguimos diretos a 
Bruxelas… Certamente aqui estarão guarda-
dos muitos! Bruxelas é a capital da Bélgica 
mas também sede da União Europeia, aqui 
estamos então no coração desta União e po-
demos visitar a sede do Parlamento Europeu. 
Muitas das decisões políticas que fazem o 
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mundo como o conhecemos hoje são toma-
das aqui.

Vamos agora picar o ponto nos locais de vi-
sita obrigatória. Começamos pela grandiosa 
Grande Place, a praça central da cidade que 
já foi classificada por muitos como, uma das 
ou se não mesmo, a praça mais bonita do 
mundo. Terminamos no pequeno Manekken 
Piss, uma pequena estátua de cerca de 30 
cm de um menino a fazer chichi. Associada 
a uma lenda de um menino que salvou a ci-
dade de um incêndio que apagou com o seu 
chichi, esta estátua peculiar ganhou fama e 
as instituições da cidade aguardam ansiosas 
a sua vez de vestir o salvador de Bruxelas!

Para ganharmos força para continuar, não 
podemos deixar esta cidade sem comer 
um waffle, pois foram inventados aqui, com 
chocolate, já que o chocolate belga é dos 
melhores do mundo. Brindemos com cer-

Acabadinhos de chegar e prontos para trocar 
o avião pela bicicleta. Se em Roma, somos 
romanos; em Amesterdão seria pecado an-
dar de carro ou de outro qualquer meio de 
transporte. Assim, vamos pedalar para Von-
delpark que lá teremos tempo para descan-
sar e recuperar forças. Este é um dos melho-
res parques de natureza do mundo. Ainda 
entrelaçados com a natureza, seguimos para 
o Floating Flower Market que é mais ou me-
nos uma espécie de condomínio geral de to-
das as flores do mundo.

Num tom mais sério, vamos estudar História… 
Pelas mãos de Anne Frank, vamos lembrar os 
piores momentos da História do Mundo, mas 
que é preciso que o mundo nunca esqueça. A 
Casa de Anne Frank, onde esta família se es-

veja, eles têm mais de mil tipos diferentes 
e combinam cada um deles com o petisco 
que se come!

E antes de deixarmos a Bélgica, ficam algu-
mas curiosidades sobre este país onde está 
instalada a sede da União Europeia:

O chocolate belga é considerado um dos 
melhores do mundo a par com o choco-
late suíço. A Bélgica produz cerca de 170 
toneladas por ano.

A cerveja é outro ponto de record: os bel-
gas têm mais de 1000 tipos de cerveja di-
ferentes e cada uma delas é servida num 
tipo de copo diferente.

O comboio é o principal meio de transpor-
te por estas bandas: são 4 mil quilómetros 
de linhas, o que dá à Bélgica o título de 
país com a mais densa rede ferroviária.

Em três palavras, Bruxelas é uma cidade

gulosa, poderosa, 
mas discreta!

Holanda

condeu dos Nazis durante a II Guerra Mundial, 
é um ponto de paragem obrigatório.

Antes de seguirmos para a próxima paragem 
cultural, precisamos de fazer uma pausa! A 
nossa sorte é que em Amesterdão em todas 
as esquinas há uma Coffeeshop. E não preci-
samos de nos preocupar com o pedido, aqui 
há de tudo: desde gostos mais tradicionais 
até aos mais liberais…

Para a noite, deixamos uma visita só para 
adultos. O Red Light District é uma zona tão 
famosa quanto peculiar e não será interes-
sante para todas as audiências. Se não qui-
ser pedalar por estas ruas antigas da cidade, 
vamos descansar um pouco antes de outras 
paragens para outras culturas!
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Terminamos a nossa viagem, encostando 
a bicicleta para ir ver os Canais da cidade. 
Agora é hora de irmos de barco fazer um cru-
zeiro e conhecer Amesterdão de uma outra 
perspetiva.

Mas antes de deixarmos a Holanda, ficam algu-
mas curiosidades sobre o país das bicicletas:

A Holanda é mesmo o país das bicicletas 
pois há mais bicicletas que habitantes, 9 
em cada 10 pessoas usa a bicicleta como 
meio de transporte principal.

A seguir às bicicletas, a Holanda é o país 
das tulipas. É aqui que se encontra o maior 
campo de plantação do mundo, onde to-
dos os anos florescem cerca de 7 milhões 
de tulipas.

Na Holanda não há cães abandonados! 
Sim, devido a uma política forte de cons-
ciencialização para o cuidado e castração 
dos animais e pesadas multas no caso de 
abandono e maus tratos, este país conse-
guir atingir o nível zero de animais aban-
donados nas ruas.

O Luxemburgo é um país pequeno, mas aqui 
tudo parece estar em dose concentrada! 
Com uma área de cerca de 2 500 km2 de 
área, este país é um dos mais ricos e podero-
sos do mundo. Rodeado pela Bélgica, França 
e Alemanha vai passando despercebido, mas 
é um ponto motor para a História do Mundo.

Culturalmente também não fica atrás de ne-
nhum dos outros países que já visitámos, an-
tes pelo contrário… A dificuldade está em es-
colher quais os sítios a visitar! Sabendo que 
vamos deixar muita coisa para trás, vamos 
começar pelo Centro Histórico da capital. As 
paisagens são magníficas e relembram-nos 
em cada pedra de cada monumento que 
esta cidade está aqui desde o século IX.

Em três ideias, a Holanda é um país 

colorido, descontraído 
e onde tudo anda sobre 
apenas duas rodas!

Luxemburgo

O Palácio Ducal, a Catedral de Notre-Dame 
de Luxemburgo e a Biblioteca Nacional são 
pontos de passagem obrigatória. Com eles 
aprendemos sobre o tempo, a história, a mo-
narquia, a religião, a arquitetura deste país 
com mais de 10 séculos. 

Também não podemos deixar de cruzar a 
Ponte Adolphe, este monumento de rara 
beleza e cheio de simbolismo representa a 
independência do Luxemburgo. Com 153 
metros de comprimento, já foi considerada 
a maior ponte em arco construída toda em 
pedra. Mesmo ao lado da ponte, podemos 
passear na Praça da Constituição, uma zona 
central e bonita e que se enfeita para as épo-
cas festivas como o Natal.
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Para ganharmos forças para caminhar por 
entre todos estes museus a céu aberto, os 
luxemburgueses têm um verdadeiro elixir da 
felicidade para presentar os seus visitantes: 
Hot Chocolate Spoon! Na verdade, vamos 
beber um chocolate quente, mas toda a ex-
periência é diferente. Ao entrarmos na loja 
temos uma parede imensa cheia de pratelei-
ras onde estão alinhadas as colheres de cho-
colate que vão aromatizar o nosso leite. Ali 
há de tudo… O difícil será provar só um!!!

E antes de deixarmos o Luxemburgo, ficam 
algumas curiosidades sobre este país que é 
casa de tantos portugueses:

O Luxemburgo é o último Grão Ducado 
do mundo e, apesar de Portugal já ser um 
país pequeno, o Luxemburgo cabe 37 ve-
zes no território de Portugal. 

Muitos foram os portugueses que ao lon-
go dos tempos saíram deste cantinho 
rumo à Europa Central, no Luxemburgo a 
comunidade portuguesa representa 16% 
da população total.

E sendo a maior comunidade estrangeira 
a viver no país, a língua portuguesa ganha 
também o estatuto de segunda língua es-
trangeira mais falada!

Foram mais três cidades, mais três países e 
mais três carimbos no passaporte. Os países 
são mais pequenos, e todos cabiam dentro 
da extensão de Espanha, Inglaterra ou Fran-
ça. No entanto, tal como se costuma dizer 
dos Homens, os países também não se me-
dem aos palmos. Em Bruxelas, em Ames-
terdão e na Cidade do Luxemburgo encon-
tramos a mesma grandiosidade e a mesma 
beleza que já antes nos tinha surpreendido. 
Esta segunda etapa da nossa travessia pela 
Europa prova-nos que independentemente 
de tudo, há sempre algo que torna cada lu-
gar num lugar que vale pena conhecer. E esta 
viagem continua…

Por Ângela Loureiro

Em três palavras, o Luxemburgo é um 

país pequeno, rico e um 
pouco português.




