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Editorial

ciar:  Cirurgia Geral com subáreas especificas 
e Psiquiatria na Clínica de Lisboa.

Ao longo do ano de 2020, mantivemos ainda 
com mais empenho e rigor o nosso progra-
ma de Sistema de Gestão da Qualidade e o 
nosso Compromisso de Pagamento Pontual. 
Na área de responsabilidade social empresa-
rial não parámos e implementámos a certi-
ficação em Conciliação da Vida Profissional, 
Familiar e Pessoal, transformando-nos na 
empresa bandeira na área da saúde desta 
Norma Europeia.

É uma mensagem de esperança, mas so-

         

Agora, e após um ano em que demos, todos, 
uma demonstração de coragem, resiliência, 
superação de dificuldades e sofrimento, ca-
pacidade de adaptação e de nos reinven-
tarmos em múltiplas facetas, de alterarmos 
hábitos, atitudes e comportamentos, chegou 
o momento de dar um passo em frente com 
novos parâmetros de civismo e numa socie-
dade mais digital do que nunca antes visto.

Também nós, Clínicas Leite, nos adaptámos e 
reinventámos, sempre um passo à frente da 

bretudo de iniciativa e empenho para que 
os princípios que professamos, Excelência, 
Qualidade e Inovação, se mantenham inal-
teráveis e se apliquem a novas valências 
médicas, que deixamos aqui, assim como o 
compromisso de continuar a assumir a nossa 
responsabilidade social empresarial.

A todos vós, a que nos dedicamos pessoal 
e profissionalmente, e a nós que aqui es-
tamos para vós, um Excelente e Feliz Ano 
de Sucesso, 2021, o reerguer na caminhada 
da Vida.

Ao ano 2021!

pandemia. A segurança dos nossos doentes 
passou a regra de ouro para todos nós sem 
nunca descurar ou secundarizar os nossos 
princípios de Excelência, Inovação, Qualida-
de e Vanguarda nas áreas onde exercemos 
a nossa atividade médica: Oftalmologia, Fi-
siatria / Fisioterapia, Medicina Dentária ou 
Psicologia nas Clínicas de Coimbra, e Oftal-
mologia, Psicologia, Cardiologia e Medicina 
Estética nas Clínicas de Lisboa. Mas não pa-
rámos e tomámos a iniciativa, sempre com 
base nos parâmetros de Excelência a que 
nos obrigamos a espelhar na nossa ativida-
de, de oferecer durante o ano de 2021 outras 
especialidades que desde já podemos anun-

Editorial

COM OLHOS DE VER

A todos vós:
Iniciemos 2021 
com uma palavra de 
esperança no futuro.

O ano de 2020 findou e com ele fechou-
-se um ciclo.

Eugénio Leite | CEO e DIrector Clínico das Clínicas Leite
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João Ferraz | Cardiologista

Muitas pessoas acreditam que quando apre-
sentam um problema ocular essa doença só 
está a afetar um único órgão: os olhos. Entre-
tanto muitas patologias que afetam a visão 
estão diretamente relacionadas as doenças 
cardiovasculares.

É de extrema importância estarmos atentos 
a esses sinais e sintomas pois as doenças 
cardiovasculares continuam a ser a principal 
causa de morte no mundo, independente de 
estarmos ou não a viver uma pandemia de 
COVID-19.

Pesquisadores da Universidade de Washin-
gton e Michigan, ao estudar os efeitos da 
poluição no sistema cardiovascular, desco-
briram que poderiam mensurar esses efeitos 
deletérios através de uma avaliação ocular. 
A explicação é que os vasos sanguíneos 
existentes na cavidade ocular são parecidos 
com os existentes no coração, e por isso 
afetados pelos mesmos fatores de risco.
Diante disso é possível diagnosticar uma sé-
ria de doenças sistémicas através de exames 
oftalmológicos de rotina. A principal delas 
é a Hipertensão Arterial, que acomete 1 em 
cada 3 portugueses e que, por ser frequente-
mente assintomática, possui uma taxa eleva-
da de morbidade e mortalidade.

A hipertensão causa lesões sobre os vasos 
sanguíneos simultaneamente em vários ór-
gãos como rins, coração e cérebro, mas é 
somente nos olhos que podemos examinar 
diretamente e de forma não invasiva as arté-
rias, veias e capilares por meio da fundosco-
pia. Esse exame simples permite não só fazer 
o diagnóstico de hipertensão arterial mas-
também estimar sua gravidade, acompanhar 
sua evolução e reconhecer fatores de com-
plicações sistémicas como o AVC (acidente 
vascular cerebral).

A Retinopatia Hipertensiva é a lesão mais fre-

As doenças 
do coração podem 
começar pelos olhos
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quente dos hipertensos (15%), mesmo não 
causando deficit visual na sua fase inicial é 
um fator de risco para doenças vasculares 
oclusivas da retina levando à cegueira. Em-
bora não haja um tratamento específico para 
essa patologia, a fundoscopia precoce e o 
acompanhamento anual permitem o trata-
mento adequado da doença de base (hiper-
tensão arterial) e a regressão de parte das 

alterações retinianas observadas.

Outra doença frequentemente diagnosticada 
pelos oftalmologistas que tem relação direta 
com a Hipertensão Arterial e pode ser sua 
manifestação inicial é o Glaucoma.

O Glaucoma é a segunda causa mais comum 
de cegueira do adulto no mundo, e consiste 
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A retinopatia diabética consiste num distúr-
bio de microcirculação das artérias dos olhos 
e, como já dito anteriormente, as artérias do 
coração por apresentarem as mesmas carac-
terísticas, também podem apresentar esse 
distúrbio e causar enfarto do miocárdio.

O facto de uma pessoa ter diabetes eleva o 
seu risco de evento cardiovascular em 3-4x 
e dobra o risco de morrer em comparação 
com a população em geral, isso faz com que 
esses tipos de doentes sejam vistos pelo car-
diologista como doentes de alto risco cardio-
vascular independente de existirem ou não 
queixas cardíacas como dores no peito ou 
cansaço.

A identificação da retinopatia diabética pelo 
oftalmologista requer, além dos cuidados 
com a evolução da doença oftalmológica, o 
aconselhamento na procura de um cardiolo-
gista. A deteção precoce das doenças car-
diovasculares através da consulta e exames 
adequados, pode viabilizar medidas preven-
tivas e terapêuticas potencialmente capazes 
de reduzir morbi-mortalidade. 

Não podemos aguardar que os diabéticos 
apresentem queixas típicas cardiovasculares 
para serem encaminhados para o cardiolo-
gista, uma vez que é conhecido nesses doen-
tes um maior risco de enfarto do miocárdio 
(EAM) silencioso assim como mais complica-
ções pós- EAM.

O fator que leva o diabético a não apresen-
tar dores típicas no peito é conhecido como 
neuropatia diabética, complicação presente 
em cerca de 70% dos doentes de acordo com 
o National Institute of Diabetes and Digestive 
and Kidney Disease nos EUA. Isto ocorre pela 
diminuição do oxigênio que chega aos ner-
vos através de pequenos vasos sanguíneos, 
e também pela formação de um processo in-
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no aumento da pressão intra-ocular levando 
à degeneração do nervo óptico, podendo le-
var a cegueira irreversível.

Quando essas patologias são diagnosticadas 
pelo oftalmologista deve-se obrigatoriamen-
te fazer o acompanhamento da pressão arte-
rial pois podemos estar diante de uma doen-
ça hipertensiva “assintomática”, e se assim 
for deve-se iniciar o tratamento adequado 
e acompanhamento o mais precocemente 
possível para não causar danos maiores.

A catarata caracteriza-se pela degeneração 
do cristalino, doença essa diretamente re-
lacionada com a idade. Entretanto existem 
patologias sistémicas e alterações compor-
tamentais que podem acelerar a opacifica-

ção do cristalino. A Hipertensão Arterial, o 
tabagismo, a diabetes, a dislipidemia e má 
alimentação são exemplo de algumas dessas 
doenças.

O diagnóstico de catarata em pessoas de 
baixa idade ou com doença desproporcional 
à idade deve levar a suspeitas dessas outras 
doenças que acometem também diretamen-
te o nosso coração.

Outra doença muito comum nos consultó-
rios de oftalmologia e que tem relação direta 
com risco cardiovascular é a Retinopatia Dia-
bética. Esta é a terceira causa mais comum 
de cegueira, sendo que quase 100% dos dia-
béticos tipo I e 50-80% dos diabéticos tipo II 
vão desenvolvê-la. 

flamatório, ambos levando ao mau funciona-
mento dos nervos.

Uma das queixas mais preocupantes nos 
consultórios de oftalmologia é a perda súbita 
da visão, decorrente da oclusão das artérias 
que levam nutrientes e oxigénio aos olhos. 

As oclusões arteriais e venosas têm vários 
fatores e muitos deles ligados diretamente 
às doenças cardíacas. A arteriosclerose que 
causa o endurecimento e obstrução das ar-
térias, levando a má circulação sanguínea 
para os olhos e comprometendo a artéria 
central da retina causando cegueira parcial 
ou definitiva, é também a principal causa de 
obstrução coronariana e consequentemente 
do Enfarte Agudo do Miocárdio.

Sabe-se que o processo de aterosclerose 
está relacionado com Hipertensão Arterial, 
Dislipidemia, Diabete, Tabagismo, sedenta-
rismo e má alimentação, fatores esses de im-
portante controlo para prevenção das doen-
ças cardiovasculares.

Uma outra causa da cegueira súbita é a oclu-
são da artéria retiniana devido a coágulos 
formados no coração, sejam eles de proble-
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As doenças do coração podem começar pelos olhos

mas valvulares ou arrítmicos como na fibri-
lhação auricular. 

A fibrilhação auricular (FA) é a arritmia sus-
tentada mais comum no mundo. O estudo 
FAMA publicado em 2010 estimou que a FA 
na população portuguesa >40 anos é de 2,5%, 
aumentando progressivamente com a idade 
e chegando aos 5% nas pessoas acima de 50 
anos. Sendo uma doença diretamente ligada 
à idade estima-se que a cada década de vida 
acima dos 50 anos essa incidência duplique, 
podendo chegar aos 10% aos 80 anos.

A FA é uma arritmia caracterizada pelos ba-
timentos cardíacos irregulares e acelerados. 
Isso ocorre porque a parte superior do cora-
ção – as aurículas – deixam de se contrair e 
passam a fibrilhar (“tremer”). Esse facto faz 
com que o sangue passe por essa cavidade 
com menos velocidade podendo ocorrer a 
formação de trombos e se esses se despren-
derem do coração indo para a circulação 
sistémica, incluindo o cérebro, pode levar ao 
AVC e oclusões de artérias menores como os 
da retina.

Uma das grandes dificuldades em se diag-
nosticar a FA é o facto de poder ocorrer de 
forma paroxística, isto é, pequenos períodos 
de arritmia muitas vezes assintomáticas e 
por outras em períodos noturnos. É devido a 
essa característica que o primeiro evento da 
arritmia pode apresentar-se como AVC ou 
perda súbita da visão, devendo obrigatoria-
mente ser investigado nesse contexto.

Quando a FA passa a ser mais frequente, 
pode apresentar os seguintes sintomas: pal-

pitações com durações de minutos ou ho-
ras, fadiga, cansaço, fraqueza, tonturas, des-
maios, falta de ar e até dor no peito. 

O principal objetivo no tratamento é tentar 
retomar o ritmo do coração ao normal (rit-
mo sinusal) juntamente com profilaxia dos 
fenómenos embólicos. Muitas vezes, devido 
a alterações estruturais cardíacas e a outros 
fatores de risco, não é possível retomar ao 
ritmo próprio, entretanto é possível controlar 
a frequência cardíaca diminuindo assim os 
sintomas, mas nunca esquecendo a preven-
ção dos coágulos, essa última feita através 
de anticoagulantes específicos.

É muito importante estarmos cientes que a 
“simples” ida ao oftalmologista para uma con-
sulta de rotina ou problemas que achamos 
pequenos pode estar associado a problemas 
graves cardiovasculares, independente de 
uma sintomatologia típica.

Devemos sempre procurar a prevenção pri-
mária visto essa ser muito mais fácil de ser 
tratada, do que depois tentar cuidar das 
consequências já que muitas delas são ir-
reversíveis. Não podemos esperar pelo que 
achamos ser os sintomas mais clássicos pois 
em muitas pessoas esses sintomas vêm de 
forma atípica.

O diagnóstico de uma doença oftalmológica 
como as citadas neste artigo deve sempre 
alertar-nos para um problema cardiovascular, 
desta forma fazendo uma consulta com um 
especialista que saberá qual o exame mais 
apropriado para a investigação e o seu trata-
mento dirigido.

Olharei a tua sombra se não quiseres que 
te olhe a ti, disse-lhe, e ele respondeu, 
Quero estar onde minha sombra estiver, 
se lá é que estiverem os teus olhos.
José Saramago, O Evangelho segundo Jesus Cristo
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Na mente humana, um novo ano é como 
que uma nova vida, esquecem-se as agru-
ras e os êxitos do ano que termina e inicia-

-se uma nova etapa, onde o ser humano 
se tenta focar naquilo que gostaria de con-
quistar no ano que se avizinha.

As resoluções de ano novo são sempre im-
portantes na medida em que vêm dar al-
gum alento, motivação e esperança em re-
lação a tudo o que correu menos bem no 
ano que está a chegar ao fim. Por norma, o 
ser humano tem a tendência inata para se 
recordar mais facilmente das coisas menos 
boas, sendo por isso a passagem de ano 
um momento de nostalgia, mas também 
de querer dar início a novos ciclos, a novas 
metas, a novos sonhos, que permitam ima-
ginar que tudo pode melhorar!

Este ano, mais que nunca, é importante que 
existam resoluções de ano novo! Mas mais 
importante que tudo, é que essas mesmas 
resoluções sejam tangíveis, alcançáveis.

No início desta pandemia, muitos acredi-
taram que toda esta situação ia tornar as 
pessoas melhores. Contudo isso não acon-
teceu! Comecemos então por aqui… O que 
levou a que as pessoas estivessem menos 
tolerantes, mais nervosas, menos concen-

estares pronta!”. É importante que as pes-
soas tenham algo a que se agarrar, que te-
nham uma motivação, que tenham um novo 
motivo para reorganizar as suas vidas ou 
até mesmo para recomeçar. Isto aplica-se 
não só às resoluções de Ano Novo, como a 
qualquer momento do ano. Todas as altu-
ras são boas para fazermos mudanças, me-
lhorias ou para reorganizar a vida no senti-
do que considerarmos que nos trará maior 
paz e realização pessoal! Nunca deixe de 
acreditar, nem de sonhar! Vamos sempre a 
tempo de construir um futuro melhor! Para 
nós e para os outros! Confie!

tradas… O medo? A incerteza? O desco-
nhecido? Muito provavelmente sim! Tudo 
o que é desconhecido provoca medo e o 
medo na maioria das vezes tira-nos a capa-
cidade de agir e pensar de forma sensata.

O ano de 2020 trouxe sobretudo, para quem 
esteve atento, a capacidade de percecio-
nar o quão importante são as nossas casas, 
quão bem devemos cuidar delas, sendo que 
é lá que reside o nosso conforto e bem-es-
tar quando as coisas correm mal no traba-
lho, nas relações, no mundo lá fora. Este ví-
rus mostrou-nos isso! Subitamente as nossas 
casas tornaram-se no nosso melhor porto 
de abrigo! Este vírus mostrou-nos ainda que 
não há nada mais importante do que os nos-
sos laços familiares e de amizade e de quão 
em rede devemos estar para nos apoiarmos 
mutuamente, pois mais que nunca, estivemos 
todos “no mesmo barco”. Mais que nunca, foi 
momento de cada um olhar para o lado e 
tentar dar o melhor de si a alguém que es-
tivesse a precisar naquele momento. Nunca 
o essencial foi tão pouco, para que alguém 
pudesse dar o melhor de si ao outro.

Foi um ano atípico a ponto de condicionar 
e alterar hábitos, rotinas e métodos de toda 
uma sociedade. Mais não foi do que uma 
poderosa condicionante para que se rede-

A importância de fazer resoluções de Ano NovoA importância de fazer resoluções de Ano Novo

Marta Martins Leite | Psicóloga Clínica

finam metas brilhantes para o futuro. Metas, 
objetivos e desejos que se querem concre-
tos, simples, de concretização um tanto 
acessível e que permitam sonhar. É impor-
tante que todo o ser humano se permita 
a sonhar! Um dos maiores obstáculos na 
hora de transformar os sonhos em metas, é 
o medo. O medo quando invade os sonhos 
faz com que tudo pareça impossível e ina-
tingível. Torna-se mesmo paralisador. 

Não se deve temer uma mudança. Uma co-
nhecida frase de Marie Forleo diz que “A 
chave para o sucesso é começar antes de 

A importância 
de fazer resoluções 
de Ano Novo
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O campo visual corresponde à extensão do 
espaço que percepcionamos quando os nos-
sos olhos estão a fixar algo que se situa exac-
tamente à nossa frente. Conseguimo-nos 
aperceber de outros objectos que estejam 
dentro de uma determinada área do espaço 
visual, mesmo que não consigamos identifi-
car os seus detalhes. Com os dois olhos aber-
tos o nosso campo visual é de 180º.

Cada ponto na retina corresponde a um pon-
to no campo visual. O ponto da fóvea corres-
ponde ao ponto de fixação, portanto ao pon-
to central do campo visual. A zona central 

- mácula - sendo a zona de maior acuidade 

visual, é portanto a responsável pela maior 
discriminação de detalhes. 

É possivel estudar e quantificar o campo vi-
sual através de um exame de perimetria com-
putorizada, no qual selecciona-se as àreas a 
estudar através dos programas disponíveis 
em cada aparelho. No entanto, em determi-
nadas patologias da retina, existe um teste 
simples e qualitativo, fácil de realizar rapida-
mente pelo paciente - a Grelha de Amsler -  
apenas delimita os 10 graus centrais do cam-
po visual mas pode detectar a existência de 
escotomas centrais ou distorção da imagem. 

Consiste numa grelha de linhas pretas sobre 
um fundo branco numa folha de papel, que 
é segurada à distância de 30 cm. O paciente 
fixa o ponto central da grelha e descreva as 
áreas onde as linhas estão, quer desapareci-
das quer distorcidas.

Alterações 
de Campo Visual  
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É possivel estudar e quantificar o campo vi-
sual através de um exame de perimetria com-
putorizada, no qual selecciona-se as àreas a 
estudar através dos programas disponíveis 
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Como será o nossa visão em determinadas 
patologias?

Catarata
A catarata é uma alteração que aparece com 
a idade ou em consequência de uma doença 
sistémica. Com o avançar da idade, o crista-
lino endurece e perde transparência, o que 
resulta numa visão turva ou imperfeita.

Os doentes com cataratas podem apresentar 
um ou alguns dos seguintes sintomas: sensi-
bilidade à luz ou deslumbramento, especial-
mente à luz solar intensa ou aos faróis dos 
outros carros ao conduzir; redução da noção 
de profundidade; aumento das dificuldades 
de leitura, o que requer múltiplas mudanças 
de óculos; perda das cores vivas; distorção 
ou imagens fantasma; turvação ou escureci-
mento das imagens; diminuição da acuidade 
visual. 

Ainda que a catarata ocorra usualmente em 
ambos os olhos, raramente se desenvolve ao 
mesmo tempo. 
A cirurgia é o único meio para remover a ca-
tarata, sendo que nenhum outro tratamento 
a pode remover, quer sejam gotas, exercícios 
ou óculos.

Cátia Cantante | Ortoptista

Esquema representativo do campo Visual  Grelha de Asmler

Visão normal Vs visão com catarata

Retinopatia diabética
A retinopatia diabética (RD) é uma doença 
ocular motivada por altos valores de glicémia 
no sangue. Esta patologia é uma das compli-
cações da diabetes e é uma das principais 
causas de cegueira nos adultos, podendo 
aparecer tanto nos diabéticos tipo 2 como 
nos tipo 1. A retinopatia diabética surge, ge-
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ralmente, ao fim de alguns anos, manifestan-
do-se mais cedo na diabetes tipo 1 do que 
na tipo 2. Esta não só está dependente dos 
valores de glicémia, mas também de outros 
fatores como a hipertensão arterial, o coles-
terol, hábitos tabágicos e a hereditariedade. 

Na fase inicial, a retinopatia diabética é as-
sintomática, sendo que a visão turva é um 
dos sintomas mais frequentes e ocorre, ha-
bitualmente, quando a mácula tem edema e 
quando os neovasos se rompem e sangram 
para o vítreo. 

O tratamento com laser, injeções intravitreas 
e a vitrectomia são muito eficazes na redu-
ção da perda de visão nos casos mais graves, 
apresentando altas taxas de sucesso, todavia, 
não curam esta patologia.

pedem ou retardam a progressão da doença. 
Os tratamentos disponíveis vão desde a utili-
zação de injeções intravitreas, à fotocoagula-
ção por laser ou até à cirurgia para remoção 
de membranas neovasculares.

As moscas volantes em jovens, habitualmen-
te, são causadas por espessamento das fi-
bras de colagéneo.

Glaucoma
O glaucoma pertence ao grupo das neuro-
patias óticas e define-se como um conjunto 
de doenças que afeta o nervo ótico, normal-
mente de uma forma crónica, sendo maiori-
tariamente associado ao aumento da pressão 
intra-ocular. Se não tratado adequadamente, 
o glaucoma leva ao dano permanente do 
nervo ótico, causando uma perda progressi-
va do campo visual, que pode progredir para 
cegueira. 

Os doentes com glaucoma têm menos qua-
lidade de vida, redução dos seus níveis de 
bem-estar físico, emocional e social. 

A pressão intra-ocular é o único fator que 
é suscetível de modificação. O risco de ce-
gueira depende do nível da pressão intra-

-ocular, bem como da gravidade da doença, 
da idade em que começou e outros fatores 
determinantes de suscetibilidade, tais como 
os antecedentes familiares. Estudos epide-
miológicos e ensaios clínicos realizados têm 
indicado que um ótimo controlo da tensão 
ocular ajuda a reduzir o risco de lesões no 
nervo ótico e a retardar o avanço da doen-
ça. A diminuição da tensão ocular constitui a 
única intervenção, já demonstrada, que evi-
ta a perda de visão resultante do glaucoma, 
pode ser efetuada através da aplicação de 
colírios, laserterapia ou intervenção cirúrgica.

Exemplo de visão com RD

Degeneregência macular ligada à idade 
A Degeneregência macular ligada à idade 
(DMI) atinge principalmente pessoas com 
idade superior a 65 anos, e resulta do “enve-
lhecimento” da mácula, a zona mais sensível 
da retina. Existem duas formas de DMI: a for-
ma “seca” e a forma “húmida”. Embora atin-
gindo um número mais reduzido de doentes, 
a DMI “húmida” é a responsável pela maio-
ria dos casos de cegueira. Nestes casos há 
aparecimento de vasos sanguíneos anormais 
(neovascularização) que acabam por reben-
tar e dar origem a hemorragias e cicatrizes no 
fundo do olho. Os sintomas desta patologia 
são    manchas escuras ou esbranquiçadas no 
centro do campo visual, imagens distorcidas 
ou enevoadas e alteração da visão das cores, 
passando o doente a ter dificuldade em ler e 
escrever, reconhecer faces e ver televisão. 

A retina “destruída” pela DMI não pode ser 
recuperada, e a perda de visão é permanente. 
No entanto, já existem tratamentos que im-

Grelha de Amsler alterada pela DMI

Flutuações vitreas ou “moscas volantes”
Estes flutuadores ou “moscas volantes” são 
minúsculas condensações no gel vítreo. 

São percecionados como pontos negros na 
visão, que podem em alguns casos assu-
mir uma espécie de sombra nos olhos. Es-
tas pequenas pintas negras ou manchas no 
olho podem assumir diversas formas. Muitos 
doentes referem-se a uma “visão com pon-
tos pretos” e diversas figuras como sejam, 
pequenos círculos ou circunferências, cor-
dões, fios ou linhas mais ou menos retas ou 
curvas, teias de aranha, nuvens, formigas, etc. 
Temos a perceção destes “pontinhos pretos 
na visão”, geralmente quando olhamos para 
um fundo claro, como por exemplo, paredes 
brancas ou de cores claras, ou uando olha-
mos para o horizonte em dias de muita luz 
ou Sol. Entre as causas mais frequentes para 
o aparecimento das moscas volantes encon-
tra-se o descolamento do vítreo posterior.

Retinopatia Pigmentar 
A Retinopatia Pigmentar (RP) consiste num 
grupo de distúrbios genéticos que afetam a 
capacidade da retina em processar a luz. É 
uma doença hereditária que causa uma perda 
gradual da visão, começando pela diminuição 
da visão noturna e perda de visão periférica. 

A retina é uma estrutura neurossensorial que 
engloba uma camada de células sensíveis à 
luz (fotorreceptores) que convertem os raios 
de luz em impulsos elétricos. Esses impulsos 
são enviados para o cérebro através do nervo 
óptico, onde são reconhecidos como imagens.

Na RP, os fotorreceptores, designados por 
cones e bastonetes, morrem. Na maioria das 
formas de RP, os bastonetes (responsáveis 
pela visão periférica e noturna) são os pri-
meiros a degenerar, provocando uma visão 
em “túnel”. Quando as células retinianas mais 
centrais (cones) são afetadas, causam uma 
perda da visão central e da perceção de cor 
(escotoma central).

Atualmente não há cura para a RP.

Imagem representativa de Flutuações vítreas

Geralmente podem surgir pequenos pontos 
pretos na vista após os 40 anos de idade, 
como um processo normal do envelhecimen-
to. Os míopes têm um risco acrescido de de-
senvolverem flutuações vítreas. Visão com glaucoma

Exemplo de campo visual com RD,  perda de visão periférica



Oftalmologia
Tapo o olho esquerdo com a mão esquerda e,

de repente, perco metade do mundo.

Sou incapaz de desobedecer a esta bata branca,

a esta voz que, como a manhã, enche a sala,

desliza no brilho do mobiliário funcional.

no cheiro acre dos remédios.

Quero ser o melhor aluno da turma,

apesar de ser o único. Selecionaram-me

entre um grupo de desconhecidos

com cara de outubro.

O doutor tem uma varinha fina,

habilitada para cortar o ar.

O doutor tem piadas que, nota-se,

repetiu muitas vezes.

O bico da varinha é vermelho e preciso,

poderia apontar cada letra deste poema

se, por acaso, alguém já o tivesse escrito.

O doutor não me pergunta pelo enorme E,

maiúsculo, soberano, rei absolutista

da pirâmide inquestionável.

Prescinde também da linha abaixo,

casal de consoantes aristocratas,

e também das linhas logo a seguir,

iniciais de palavras que apenas se usam

em certos dias.

Por fim, quando escolhe uma letra,

limpo a garganta para dizê-la.

Orgulhoso, sou realmente

o melhor aluno da turma.

Mas o doutor, solene, desce outra linha

e deixo de reconhecer a diferença

entre um C e um G.

Tapo o olho direito com a mão direita,

mas é tarde demais,

desaprendi.

Nas últimas linhas:

tinta misturada com água,

letras desfeitas pela chuva,

alfabeto de um deus,

que jamais voltarei a ler.

Eis a solidão absoluta.

José Luís Peixoto, “Regresso a Casa”

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) na 
área de Oftalmologia e pela Norma NP 4552 (Sistema de Gestão da Conci-
liação entre a Vida Profissional, Familiar e Pessoal).

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

COM OLHOS DE VER

Clínicas Leite
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Pilates Clínico em aparelhos em tempo de pandemia Pilates Clínico em aparelhos em tempo de pandemia

Sem previsão de como serão os dias futuros, 
com a ansiedade aliada à falta de movimento, 
o nosso corpo acaba por se sentir mais frágil.

A inatividade física contribui de forma ex-
pressiva para o aumento de problemas de 
saúde ao nível da coluna, para o aumento de 
quedas, da obesidade e de doenças cardía-
cas, entre muitas outras condições.

O Método Pilates é um tipo de exercício físico 
amplamente relacionado com o bem estar e 
a manutenção da saúde, trabalhando a forma 
física juntamente com a respiração e a men-
te conectados como um todo, auxiliando de 
forma relevante na melhoria da qualidade de 
vida do indivíduo.

Rafael Santos | Instrutor de Pilates Clínico/ Fisioterapeuta 
Jéssica Garcia | Instrutora de Pilates Clínico

Pilates Clínico em 
aparelhos em tempo 
de pandemia

O que acontecerá ao Pilates no período 
pós-pandemia? 

A vida precisará de movimento na tentativa 
de recuperar o que ficou inativo e o Método 
Pilates é capaz de proporcionar força muscu-
lar, flexibilidade, controlo, boa postura, per-
ceção do movimento, consciência corporal e 
melhoria da função cardíaca e respiratória.
 
Depois do recolhimento obrigatório, quando 
o país começou lentamente uma nova nor-
malidade, registámos um aumento na procura 
dos nossos serviços e pensamos que teremos 
um aumento ainda maior na procura do Pila-
tes pós-pandemia, exatamente por ele ofere-
cer tudo aquilo que a população precisa.
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Comprar uma casa para viver é hoje um dos 
maiores sonhos de quase todas as pessoas, 
mas será que podemos olhar para a compra 
de um imóvel como uma nova fonte de ren-
dimento? 

Muitos de vós provavelmente já fizeram esta 
questão a si próprios várias vezes. A respos-
ta é simples: SIM!

O investimento imobiliário é um dos inves-
timentos que maior segurança oferece ao 
investidor, um imóvel é um bem tangível, 
seguro, pouco suscetível a desvalorizações 
agressivas e sempre passível de ser valori-
zado. No entanto, como qualquer outro tipo, 
o investimento imobiliário é sempre acom-
panhado por um grupo de vantagens e um 
conjunto de riscos associados que é preciso 
conhecer.

Deixamos-lhe algumas reflexões a si que está 
a pensar em investir no imobiliário:

0 • O CHAMADO “MOMENTO ZERO”
É aqui que a reflexão ganha maior destaque, 
antes de qualquer outro passo deve respon-
der à seguinte questão:

Porque quero investir no imobiliário? 
A resposta a esta questão vai ser o seu pon-
to de partida, seja ela qual for, desde querer 
aumentar a sua riqueza, ter independência 
financeira mais cedo ou querer elevar o seu 

Vamos investir 
em imóveis?!

Vamos investir em imóveis?!Vamos investir em imóveis?!

nível de vida. Aqui vai definir o caminho a 
seguir, em que mercados procurar, em que 
imóveis investir e acima de tudo vai chegar à 
próxima questão:

Que tipo de investidor sou eu?
Qualquer investimento é um hiato entre risco 
e potencial de retorno, ou seja, quanto mais 
risco mais potencial de retorno, mas também 
maior potencial de perda. Assim, antes de in-
vestir é extremamente importante conhecer 
as características que orientam a sua estra-
tégia de investimento, entre as quais: neces-
sidades e objetivos de investimento atuais; 
horizonte de tempo do investimento; quando 
necessita recuperar o seu dinheiro; e primor-
dialmente o nível de risco que está disposto 
a assumir.

Para saber qual o seu perfil de investidor, fale 
connosco. 

1 • ACONSELHAMENTO PROFISSIONAL
A esta altura vão ser muitas as dúvidas e 
questões sobre onde e como investir, por 
isso procure aconselhamento profissional 
junto de consultores imobiliários que dispo-
nham de informação completa sobre imóveis, 
mercados e todos os procedimentos neces-
sários para iniciar este caminho com uma vi-
são 360º. 

2 • PLANO DE INVESTIMENTO
Antes de investir o seu dinheiro e o seu tem-

O seu dinheiro pode trabalhar para si de uma 
forma passiva, sem ter que se preocupar em trabalhar 
ativamente todos os dias pelo seu dinheiro!

Glossário

Imóvel: Prédio rústico ou urbano, res-
petivos direitos inerentes, bem como 
as suas partes integrantes. Conside-
ram-se, ainda, imóveis as águas, as ár-
vores, arbustos e frutos naturais, en-
quanto estiverem ligados ao solo (art.º 
204º do CC).

Mediação Imobiliária: Atividade de-
senvolvida pelas empresas de media-
ção no sentido de conseguir um inte-
ressado na compra e venda de imóveis 
ou na constituição de quaisquer direi-
tos reais sobre os mesmos.

Avaliação Imobiliária: Processo de 
análise do valor de mercado, presente 
ou futuro, de uma propriedade.

Compra e Venda: Contrato através do 
qual se transmite a propriedade de uma 
coisa ou de outro direito, mediante o 
pagamento de um determinado preço.

Escritura Pública: Ato jurídico pratica-
do pelo notário na presença das partes, 
que visa conferir validade e eficácia ju-
rídica a um documento particular.

po é essencial criar um plano de investimen-
to que oriente a decisão a tomar na hora “H”. 

No plano de investimento é fundamental que 
esteja indicado quanto quer investir, se pre-
tende fazer obras de reabilitação para valo-

rizar o imóvel (quer seja para arrendamento, 
quer seja para revenda) e que custos tem 
pensados para essa reabilitação; que retor-
no procura obter e em quanto tempo; se o 
objetivo é o arrendamento a longo prazo, 
que rendimento mensal/anual procura obter 
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Vamos investir em imóveis?!

com o seu investimento; se vai precisar de 
ajuda na gestão dos imóveis, afetando uma 
boa parcela do lucro esperado; que impostos 
terá com a aquisição do imóvel; se vai utili-
zar capitais próprios ou se vai requerer apoio 
bancário e que custos extra esta operação 
vai ter, entre outras contas a serem feitas 
nesta etapa.

3 • O MERCADO ONDE INVESTIR
Ao escolher investir num imóvel, é funda-
mental conhecer bem a região onde se 
quer investir.

Responder a questões simples, como “que 
zonas da cidade são mais procuradas pelas 
famílias para viver e porquê?” (pela existên-
cia de escolas, transportes públicos, hospitais, 
outros serviços e comércio nas imediações), 
é provavelmente o aspeto mais importante a 
ter em conta na hora da decisão. 

4 • O PERFIL DO IMÓVEL
Nesta etapa o tempo de antena recai unica-
mente no imóvel e na sua ficha de produto.

É aqui que faz sentido ter um conhecimento 
razoável sobre o mercado onde quer investir, 
para que o ajude a decidir a localização do 
imóvel (cidade, centro da cidade ou perife-
ria em crescimento), o tipo de imóvel (prédio 
multifamiliar, moradia, apartamento, terreno 
ou loja) e características do imóvel (como o 
nº de quartos, com ou sem garagem, eleva-
dor, arrumos, espaço exterior).

Na Optimistic Occasion, os profissionais ana-
lisam cuidadosamente os mercados atuais, 

as tendências de crescimento, quais os tipos 
de imóveis mais rentáveis, mais acessíveis, 
com mais valorização e com mais perspeti-
vas de futuro.

5 • CONCRETIZAÇÃO DO INVESTIMENTO
Após todas estas reflexões chegou o mo-
mento de concretizar o investimento. Tenha 
em conta que o trabalho daqui em diante 
implica sempre seguimento e atenção, o que 
poderá fazer com relativa serenidade. 

Fazer investimento em imóveis é uma forma 
de construir um património seguro e lucrati-
vo, combinando estabilidade com excelentes 
retornos. É a forma certa de pôr o seu dinhei-
ro a trabalhar para si de uma forma passiva, 
sem ter que se preocupar em trabalhar ativa-
mente todos os dias pelo seu dinheiro!

Especializada na angariação e mediação de 
ativos imobiliários, a OPTIMISTIC OCCASION 
identifica e analisa oportunidades de inves-
timento, estuda e seleciona os canais de in-
vestimento ajustados às características do 
investimento e à natureza do investidor. Não 
deixe para amanhã o contacto que pode fa-
zer hoje!

Helena Almeida | Diretora Comercial na Optimistic Occasion

Fazer investimento em 
imóveis é uma forma de 
construir um património 
seguro e lucrativo, 
combinando estabilidade 
com excelentes retornos.

O investimento imobiliário é um dos investimentos 
que maior segurança oferece ao investidor, um 
imóvel é um bem tangível, seguro, pouco suscetível 
a desvalorizações agressivas e sempre passível de 
ser melhorado e valorizado.
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Ideias com HistóriaIdeias com História

Hoje em dia, a ceia da véspera tem tanta im-
portância como o almoço de dia de Natal. 
Mas, há cem anos, era coisa que existia es-
sencialmente no Norte do País, acima do Por-
to. Aí, sim, havia uma tradição de jantar em 
família, com bacalhau – cozido ou em pastéis 

–, polvo guisado, arroz de polvo e outros pei-
xes. Na véspera de Natal, a família reunia-se 
à mesa para celebrar a festa em conjunto. E 
não havia Missa do Galo. No início do século 
XX, isto era coisa que só existia no Norte do 
país. Do Porto para baixo, a véspera de Natal 
era passada no mais rígido e rigoroso jejum. 
A partir do início do Advento, as famílias fa-
ziam jejum de carne e na véspera de Natal, 
no Sul do país, cumpria-se jejum total até à 
Missa do Galo.

A tradição é recordada por Maria de Lour-
des Modesto num artigo publicado no jor-
nal “Público”, em 2009. A maior especialista 
em comida portuguesa lembra-se que, na 
década de 30, apenas depois da missa, tinha 
finalmente direito a comer qualquer coisa – e 
normalmente os pais serviam um doce para 

quebrar o jejum. No dia 25, então, era servi-
do um almoço completo e no Alentejo, onde 
vivia com a família,  comia-se sempre porco. 
Peru, nem vê-lo. Aliás o peru é uma tradição 
importada.  

No Funchal, a tradição também era a do je-
jum na véspera e a do porco no Dia de Natal. 
De madrugada, depois da Missa do Galo, era 
servida uma canja e um cálice de vinho. Na 
verdade, a festa só começava depois da missa.  

No Norte, ninguém rezava pelo Menino Jesus 
à meia-noite. A essa hora toda a gente esta-
va sentada à mesa, à volta de um polvo ou 
de um bacalhau. Só as famílias da nobreza 
nortenha fugiam à tradição. Numa investiga-
ção sobre "Os alimentos nos rituais familiares 
portugueses", Maria Antónia Lopes, do Cen-
tro de História da Sociedade e da Cultura da 
Universidade de Coimbra, publicou um menu 
de uma ceia de Natal de uma família nobre 
do Norte, em 1891: puré de jardineira, arroz 
de fantasia caseira, costeletas nacionais e 

"ervilhas idem" e couve flor composta. Para 

O que comiam os 
portugueses no natal 
há cem anos?

sobremesa, bolo experimental, pudim incóg-
nito e broas de Natal, entre outros.

No final da II Guerra Mundial, o bacalhau 
começou então a espalhar-se por todo o 
país. Segundo alguns investigadores, o Esta-
do Novo via no bacalhau um prato "simples" 
e "humilde" que ajudava a educar o povo a 
ser poupadinho e bem comportadinho. Com 
a massificação da televisão e a distribuição 
de bacalhau garantida pelo Estado, a ditadu-
ra aproveitou para impor uma propaganda 
nacional em defesa do bacalhau, tornando-o 
tradição em todo o país.

Hoje, bacalhau cozido é coisa que não falta 
no dia 24 de dezembro em casa de qual-
quer família tradicional portuguesa. A gran-
de maioria dos portugueses adora aquelas 
postas altas e deliciosas de bacalhau que se 
separam em lascas suculentas.

Mas existe no nosso Natal, um outro alimento 
que gera um intenso debate: o bolo-rei. Hoje, 
seguido do Bolo Rainha, Bolo Escangalha-

do, Bolo Rei de Chocolate e outras variantes 
do velho e tradicional Bolo Rei. Em Portugal, 
aliás, este bolo nunca foi consensual. A recei-
ta foi trazida para Lisboa em 1869 pelo dono 
da Confeitaria Nacional, de Lisboa, depois de 
ele o ter provado pela primeira vez em Paris. 
Rapidamente, o bolo tornou-se um sucesso 
especialmente na época do Natal.

Mas, com a implantação da República, um 
bolo com "Rei" no nome tornou-se um ultraje 
para alguns. A venda foi proibida pelo Estado 
e só a gula e a imaginação dos portugueses 
é que o conseguiu manter vivo. Antes que os 
políticos percebessem o que se estava a pas-
sar, já as pastelarias vendiam o mesmo bolo, 
chamando-lhe Bolo de Natal, Bolo de Ano 
Novo ou até Ex-Bolo-Rei. Eu, por mim, como-

-o com qualquer nome ou de qualquer ma-
neira e feitio. Tal como o bacalhau, o polvo, o 
peru ou qualquer outra maravilha da tradição 
culinária portuguesa. O que é importante é 
que seja delicioso.

Por Pedro Tavares Madeira
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Viagens na minha terraViagens na minha terra

Valeta é uma cidade do século XVI e foi uma 
das primeiras cidades a ser construída seguin-
do um plano. Em 1566, os Cavaleiros de São 
João de Jerusalém, mais conhecidos como 
Ordem de Malta, colocavam no chão as pri-
meiras pedras de todos os monumentos que 
hoje podemos visitar! Valeta tem uma linha 
arquitetónica quadriculada, cheia de ruas es-
treitas onde predomina o estilo barroco. 

Num pequeno espaço vamos encontrar um 
verdadeiro museu sem bilhete: a Catedral 
de São João e o seu Museu são a paragem 
número um, numa caminhada histórica que 
podemos fazer a pé. Depois seguimos para o 
Palácio do Grão Mestre, adornado pelos três 
principais parques da Ilha: Hastins Gardens, 
Upper Barrakka Gardens e Lower Barraka 
Gardens. Vamos aproveitar a calma destas 
paragens para apreciar tudo sem pressa: os 
jardins, as estátuas, as fontes… A paisagem! É 
daqui que temos a melhor vista panorâmica 
para o Grand Harbour, o porto de onde Vale-
ta conversa com as vilas vizinhas!

Esfomeados? Então está na hora certa de 
conhecer Malta pelo sabor! Sai um pastizzi, 
acompanhado por um copo de kinnie. Expli-
cando… Vamos comer uma massa filo rechea-

Na nossa última viagem, deixámo-nos apaixonar por Roma, não conseguimos evitar vi-
sitar aquela cidade onde todas as estradas vão dar! Para que não nos aconteça apanhar 
novamente uma estrada para voltar àquela cidade encantada, desta vez vamos continuar 
a nossa viagem por mar! Não levantamos voo para irmos embora, vamos antes embarcar 
em mais uma aventura pelas águas do mar Mediterrâneo. Vamos perder-nos em ilhas de 
águas límpidas e temperadas para recuperar as forças e continuar a viagem… Ainda há 
tanta Europa para continuar a descobrir!

Valeta, Nicósia, Atenas…

Valeta: um paraíso histórico!

Em três palavras, Valeta é uma cidade

doirada, azul 
e quente!

dois relógios… Um dos relógio tem a hora 
certa e o outro tem uma hora errada! O 
objetivo? Baralhar os demónios que pas-
sarem por esta Ilha!

Com o mesmo objetivo, também se pin-
tam dois olhos na frente de todos os bar-
cos ancorados no porto, tudo para prote-
ger os pescadores das vibrações do mal.

Deixamos uma ilha e navegamos para outra, 
embalados pelo Mar Mediterrâneo rumamos 
para a ilha mais a sul da Europa, aportamos 
no Chipre. Aqui vamos conhecer uma ter-
ra culturalmente rica, herança de todos os 
domínios que viveu ao longo dos séculos: 
primeiro egípcios, assírios, persas e gregos, 
depois turcos otomanos. Já no século XIX, 
tornou-se uma colónia inglesa de quem o 
Chipre só conseguiu a independência em 
1960. 

Pouco tempo depois, as diferenças entre tur-
cos e cipriotas desencadearam um conflito 
que se mantém até hoje. A ilha continua di-

Nicósia, no mesmo mar mas um pouco mais a Sul!

vidida ao meio, sendo a parte norte domina-
da pela Turquia e a parte sul pela República 
do Chipre! Conhecer o Chipre e Nicósia, a 
sua capital, é conhecer dois países que coe-
xistem num mesmo lugar, cada um com as 
suas características: língua, tradições, cultu-
ra, moeda, religiões. É possível passar de um 
lado para o outro, vale a pena fazer uma visi-
ta completa!

Esta visita nunca pode ficar completa sem 
passar pelas nove igrejas da montanha Bi-
zantina e pela cidade de Kato Pafos, ambos 
são Património Mundial da UNESCO. Estan-
do por estas paragens, seria uma ofensa aos 

da com ricota e ervilhas e beber um sumo 
feito com uma espécie local de laranjas!

Depois do lanche, praia! Para quem gosta de 
paisagens de cortar a respiração, a Gonden 
Bay. Uma praia de areia avermelhada, ba-
nhada por águas límpidas, calmas e quentes, 
com uma paisagem encantadora ao pôr do 
sol. Para quem sabe respirar debaixo de água, 
a Loggon Bay. Aqui o indescritivelmente 
belo está em profundidade!

E antes de deixarmos Valeta, ficam algumas 
curiosidades sobre esta cidade e sobre esta 
ilha paradisíaca:

Antes de mais, temos que esclarecer que 
Malta não é uma ilha única, é um arquipé-
lago constituído por três ilhas: Malta, Gozo 
e Comino. Em Comino, vivem apenas qua-
tro (4!) pessoas!

Por estas ilhas, as igrejas têm uma carac-
terística muito particular: duas torres e 

Fortes na energia, ainda que pequenos em 
tamanho. Malta caberia cinco vezes den-
tro da cidade de Londres!

Aqui fica uma nova janela para melhor co-
nhecer Valeta e a cultura de Malta:

Passeio pela Cidade

https://www.youtube.com/watch?v=0wh9cB-7tTU
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céus não procurar a cidade de Pólis para co-
nhecer de perto uma morada dos Deus: os 
Banhos de Afrodite. Reza a lenda que era 
aqui que a Afrodite, Deusa do Amor e da Be-
leza se banhava após as suas aventuras apai-
xonantes e apaixonadas!

Dignas de nos fazer apaixonar por este lu-
gar são todas as suas praias: areias douradas, 
águas azuis e clima quente. Se ficou cansado 
com todas as caminhadas culturais, chegou 
a hora de relaxar… Aprecie a paisagem, tudo 
aqui parece ter saído de um belo quadro, do 
pincel mais mágico, de um sonho mais que 
perfeito!

E antes de deixarmos Nicósia, ficam algumas 
curiosidades sobre esta ilha fascinante:

Nicósia é a única cidade no mundo atual 
que está dividida ao meio, estando cada 
uma das partes sobre o domínio do seu 
país: Chipre e Turquia.

Para além da divisão atual, há outros re-
sultados dos domínios sobre o Chipre que 
continuam a persistir até hoje. Nesta ilha 
que foi uma colónia britânica, o trânsito 
faz-se pela esquerda e não pela direita 
como no resto da Europa.

Toda a ilha do Chipre não chega a ter 10 
000 km2. O Chipre é dez vezes mais pe-
queno que Portugal.

Muito visitada pelas suas praia, a Ilha do 
Chipre é a campeã europeia das praias 
com bandeira azul, a qualidade das águas 
balneares é excelente.

Aqui fica uma nova janela para melhor conhe-
cer Nicósia e a cultura da ilha de Chipre:

Passeio pela Cidade

Estamos em Atenas, uma cidade milenar 
com uma milenar lista de lugares para visi-
tar e compreender. Neste berço civilizacional 
há imensos pontos de paragem obrigatória: 
Acrópole, Museu da Acrópole, Delfos, Pár-
tenon, Museu Arqueológico, Monastiraki, 
Agora Antiga, Meteora, Estádio Panatenaico, 
Templo de Zeus Olímpico, Praça Sintagma, 
Jardim Nacional… Como podemos fazer uma 
escolha?

Estar em Atenas é como fazer uma verdadei-

Atenas, berço de uma civilização!

ra viagem no tempo, é como entrar num livro 
de História e recuar no tempo até ao início 
do início. Aqui nasceu uma civilização, um 
império, uma cultura onde tudo o que conhe-
cemos hoje foi beber informação e influência. 
É como ir até ao que havia antes de haver o 
que conhecemos hoje! Se tivesse que esco-
lher apenas um local a visitar, o eleito seria o 
Pártenon. 

Este monumento agarra-nos pela grandiosi-
dade e permanece na retina como uma foto-

grafia gravada no olho para sempre. O Pár-
tenon é um dos marcos mais importantes da 
antiga civilização grega, foi construído cerca 
de 400 anos A.C. e consagrado à deusa Atena 
Parthenos. Todo feito em mármore branco, ti-
nha como objetivo abrigar a imagem da Deu-
sa, uma estátua de 12 metros de altura feita 
em ouro e marfim. Um verdadeiro colosso!

Antes de deixarmos Atenas, ficam algumas 
curiosidades sobre a país da Democracia:

O litoral grego é composto por um con-
junto de imensas ilhas que se situam ao 
longo da costa no Mar Jónico e no Mar 
Egeu. São cerca de 6 mil ilhas, no entanto 
apenas 227 são habitadas.

Para afastar o mal, aqui a espada é a cor 
azul. Os gregos acreditam que esta cor 
lhes vai conferir proteção e, assim sendo, 
é normal a cor kyanos – ciano estar pre-
sente em portas, janelas, móveis e até nas 
cúpulas das igrejas.

Atiravam maçãs aos alvos do seu amor 
como forma de declarar os seus sentimen-
tos… Podemos dizer que ainda bem que a 
tradição não se mantém até hoje!

Com mais de 6 000 anos de história, Ate-
nas é uma das poucas cidades antigas que 
continua habitada, centro político, econó-

mico e cultural do seu pais até aos dias de 
hoje.

Aqui fica uma nova janela para melhor co-
nhecer Atenas e a cultura grega:

Passeio pela Cidade com vista 360º 

Visitámos História, conversámos com o pas-
sado, relaxámos ao cair da noite. Fazemos o 
cruzamento do antes com o agora de cada vez 
que saímos para conhecer o mundo. Viajar não 
significa apenas sair de casa para ir para ou-
tros lugares, para outros países. Viajar significa 
o cumprimento de cada um de nós enquanto 
pessoa, enquanto parte da humanidade e do 
mundo. A história de cada um de nós é tam-
bém a História de todos, dos que já foram e 
dos que ainda virão a ser! Viemos ao sul mais 
sul deste continente, na próxima viagem co-
meçamos a subir novamente até chegarmos 
ao norte da Europa, continuando a descobrir 
como chegámos ao que somos hoje.

Por Ângela Loureiro

Em três palavras, Nicósia é uma 

dividida, mas que 
reúne gentes de todo 
o mundo nas suas 
maravilhosas praias de 
águas puras e quentes! 

Em três palavras, Atenas é uma cidade 

histórica, idílica 
e imortal!

https://www.youtube.com/watch?v=zYYuVE3f55I
https://www.youtube.com/watch?v=uObIe2xR1P0



