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sultas OnLine com profissionais qualificados 
e diferenciados. Quinta e última, mas muito 
relevante, uma área de Informação Científi-
ca, onde serão colocados artigos científicos 
de fácil compreensão, notícias científicas 
credíveis e fundamentadas, vídeos de fácil 
compreensão e adequados. Em qualquer das 
situações e sempre que se achar necessário 
haverá notas explicativas de profissionais 
qualificados.

Em jeito de conclusão, neste tempo de pan-
demia estivemos convosco, com os nossos 
pacientes, e em 2022 estaremos convosco 
nas Clinicas (Coimbra ou Lisboa) ou virtual-
mente em qualquer parte do mundo.

Sempre com os nossos pacientes, a nossa 
responsabilidade máxima.

     o iniciar este Editorial gostava de expres- 
     sar os meus votos de um Excelente Ano 
de 2022 para todos os nossos pacientes e 
famílias mas sobretudo que seja o Ano de 
Mudança deste ciclo de pandemia que ini-
ciámos em 2020, o ano da normalização do 
nosso quotidiano e vida.

Mas há que olhar para 2021 e refletir sobre 
estes dois anos de pandemia.

O ano de 2021 foi um ano de novos desafios 
e que hoje podemos dizer “ultrapassados” e 
com objetivos cumpridos. Ao longo do ano 
mantivemos todos os protocolos de segu-
rança COVID-19 recomendados pela DGS 
assim como implementámos medidas acres-
cidas junto do nosso staff em prol da segu-
rança dos nossos pacientes.

Mas esta postura de segurança COVID-19 
não foi impeditiva de mantermos incólumes 
todos os nossos protocolos de Excelência 
que nos caracterizam e são o nosso ADN.

Assim, implementámos novas áreas de atua-
ção médica, tecnologias e metodologias que 
disponibilizamos aos nossos utentes.

Num tempo de pandemia COVID-19, em que 
as novas tecnologias tiveram uma importân-
cia enorme na vida de todos nós, em que o 
risco do Dr. Google assumir uma importância 
inadequada e passar a ser “o médico conse-
lheiro e pessoal que prescreve tratamentos e 
mais uma quantidade enorme de informação 
que coloca em risco a nossa saúde“, foi o mo-
mento de repensar como as nossas Clinicas 
e a sua Excelência na forma física e presen-

Plataforma de 
Aconselhamento 
de Saúde arranca 
em 2022

A

Eugénio Leite | CEO e Director Clínico das Clínicas Leite

cial pudessem com os DEVIDOS CUIDADOS 
e RIGOR (ao contrário do Dr. Google) estar 
presentes em qualquer momento junto do 
nosso paciente. Assim nasceu a Plataforma 
de Aconselhamento de Saúde (P.A.S.) que, 
no decurso do início de 2022, irá ser coloca-
da no mundo digital.

Os objetivos da P.A.S. são cinco. Primeiro e 
principal, fornecer uma informação cienti-
ficamente credível por profissionais quali-
ficados. Segundo, ter um Fórum, cujos co-
mentários e questões são respondidos por 
profissionais qualificados. Terceiro, um Siste-
ma de Mensagens Personalizadas, área onde 
serão respondidas questões que não sejam 
adequadas colocar na área do Fórum, ressal-
vando-se de que são questões e não consul-
tas. Quarta, apresentar um sistema de Con-
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As dores nas “cruzes”, com lhes chamamos 
na sua designação popular, correspondem às 
dores a nível da coluna lombar, chamadas, na 
linguagem médica, de lombalgia. A lombal-
gia é uma das principais queixas dos meus 
doentes, sendo um sintoma cada vez mais 
comum, em especial depois da pandemia.

A prevalência de lombalgia varia, em grande 
parte, de acordo com a idade. A idade de 
maior registo nas mulheres é por volta dos 
40 anos, enquanto que a dos homens é mais 
tardia, após os 50. Crianças e adolescentes 
não são imunes a esta sintomatologia. Estu-
dos revelam que 5% destes dois grupos etá-
rios têm dificuldades que interferem com as 
suas atividades, nomeadamente escolares.

A Lombalgia relaciona-se diretamente com a 
atividade profissional, sendo o tipo de esfor-
ço exercido no emprego uma variante a ter 
em conta.

Os principais fatores de aumento da probabi-
lidade de lesões nas costas são: 

– levantamento repetido de peso excessivo
– flexões e rotações prolongadas 
– atividades de empurrar e puxar peso excessivo
– longos períodos de exposição a vibração
– longos períodos de esforço mínimo

A lombalgia pura, isto é, a dor sem irradia-
ção para os membros inferiores, tem origem 
fundamentalmente em três estruturas ana-
tómicas: o disco intervertebral, as facetas 
articulares e os músculos abdominais e das 
goteiras vertebrais.

Lombalgias – as dores nas costas que pioraram com a pandemiaLombalgias – as dores nas costas que pioraram com a pandemia

Todos os serviços que impliquem ativida-
de repetitiva e de grande esforço, como é o 
caso da construção civil, são também agra-
vadores deste sintoma; assim como os ser-
viços que implicam sedentarismo, como é o 
caso de serviços administrativos, levando à 
atrofia muscular. 

Lombalgias – as 
dores nas costas 
que pioraram com 
a pandemia

Joaquim Silveira | Ortopedista

1  |  Disco Intervertebral

2 | Pedículo

3 | Articular Interfacetária

1 | Articular Interfacetária

2 | Espaço Discal

1

2

Contribuem ainda para o agravamento da 
lombalgia fenómenos psicossociais, como a 
depressão, a ansiedade e o stress, e altera-
ções patológicas, como a artrose de facetas, 
a patologia dos discos intervertebrais, a atro-
fia muscular e a falta de união pedicular.

1  |  Disco Intervertebral

2 | Corpo Vertebral

3 | Articular Interfacetária

4 | Falta de fusão dos Núcleos Pediculares (Espondilolise)

1

2

3

4
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Outro agravador da lombalgia é a obesidade. 
O peso excessivo leva a uma sobrecarga das 
facetas articulares e de todas as articulações 
dos membros inferiores. Imaginando um in-
divíduo de 120kg cujo peso ideal seria 80kg, 
esse mesmo carrega todos os dias 40kg ex-
tra, como se levasse algum objeto pesado às 
costas. É por isso fácil imaginar como este 
fator influencia na artrose das articulações.

Após uma pandemia que acentuou os nossos 
hábitos sedentários, além de provocar grandes 
alterações psicológicas e mudanças nas nossas 
interações interpessoais, a lombalgia veio a tor-
nar-se ainda mais comum que anteriormente. 

Aconselho então alguns comportamentos e 
cuidados a ter para evitar e/ou atenuar este 
flagelo da nossa sociedade:

– fazer um diagnóstico correto da origem da 
lombalgia

– evitar ficar sentado por longos períodos 
(caso lhe seja possível)
– caminhar de hora a hora cerca de 5 min 
(nem que seja dentro do local de trabalho)
– consultar o seu médico de trabalho para 
que este garanta as condições ideais de hi-
giene e segurança no trabalho

– cuidar do seu estado psicológico/emocional
– perder peso, caso esteja acima do recomen-
dado

– alimentar-se de forma saudável e equilibrada
– fazer exercício físico ao ar livre
– evitar o uso do carro sempre que for percor-
rer poucas distâncias

Tente ser feliz, rindo, brincando, dançando, 
porque isso ajuda muito.

Patologia
da Coluna

Ambiente
Psicossocial

Relacionados
com o Trabalho

Lombalgia e 
deficiência

Cego é o que fecha os olhos
e não vê nada.

Pálpebras fechadas, vejo luz.
Como quem olha o sol de frente.

Uns chamam escuro
ao crepúsculo
de um sol interior.

Cego é quem só abre os olhos
quando a si mesmo se contempla.

Mia Couto

Lombalgias – as dores nas costas que pioraram com a pandemia
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Marta Martins Leite | Psicóloga clínica

As relações interpessoais são de elevada im-
portância justamente devido às suas conse-
quências na vida humana. Consoante o tipo 
de pessoas com quem nos relacionamos, po-
demos estar a influenciar diretamente a nos-
sa vida, tanto a nível positivo, como negativo. 
Podemos estar a condicionar o nosso futuro, 
ou a abrir portas, para nos permitirmos lidar 
e aprender com pessoas que nos podem 
acrescentar muito, tanto a nível interpessoal 
como cultural.

Do mesmo modo que, se no nosso dia a dia 
nos relacionarmos com pessoas tóxicas, va-
mos estar quase inevitavelmente a encami-
nhar todos os nossos comportamentos e de-
cisões em detrimento de atitudes do outro, 
que nos podem levar a ter comportamentos 
prejudiciais para nós mesmos, comprome-
tendo o nosso futuro. Um exemplo simples 
prende-se com o facto de nos podermos re-
lacionar com pessoas que não tenham uma 
visão tão alargada do mundo, um modo tão 
positivo quanto o nosso de ver a vida, tam-
bém nos podem condicionar no sentido de, 

A importância das relações interpessoais e as suas consequências na vida humana A importância das relações interpessoais e as suas consequências na vida humana

imaginemos, sentirmos que não somos ca-
pazes de tirar um determinado curso na 
faculdade, acharmos que não podemos ter 
um determinado tipo de vida, ou um empre-
go tão bem remunerado somente porque a 
outra pessoa não conseguiu fazê-lo e nos 
transmite que também não o vamos conse-
guir. Daí ser tão importante termos sempre 
em conta que tipo de relacionamento inter-
pessoal queremos ter, pois isso será o reflexo 
de toda a nossa forma de estar na vida, bem 
como a forma como vamos encarar o mundo.

Ao contrário das relações prejudiciais, as 
relações benéficas podem influenciar todo 
o nosso trajeto de vida de uma forma mais 
positiva. O ser humano tem na sua essência 
o relacionamento interpessoal, os afetos, as 
relações. Quanto mais positivas forem essas 
relações, maiores serão as probabilidades de 
construirmos conexões verdadeiras com as 
pessoas com quem convivemos. Na família, 
por exemplo, havendo um bom ambiente fa-
miliar, com uma família unida, que nos apoia, 

que está lá para nós, nos bons e nos maus 
momentos, que nos faz sentir apoiados e uni-
dos, sabendo com o que contar, consequen-
temente vamos estar mais animados, mais 
felizes e tomar melhores decisões tanto para 
o nosso dia a dia, como para o nosso futuro.

Posto isto, questiono ainda, qual a importân-
cia destas mesmas relações interpessoais em 
ambiente laboral?

Em ambiente corporativo é fundamental a 
existência de um bom ambiente organiza-
cional. Quanto melhor for a relação entre 
colaboradores, maior a probabilidade de 
aumento de produtividade, maior motiva-
ção, empenho, dedicação, alcance de metas, 
possibilitando ainda uma maior predisposi-
ção para a prevenção de problemas e ante-
cipação de soluções, levando deste modo à 
construção de empresas mais produtivas e 
rentáveis.

É importante ter em mente que o relaciona-
mento interpessoal é uma competência que 
se pode desenvolver a qualquer momento, 
basta estarmos predispostos a isso. É ne-
cessário desenvolvermos a nossa capacida-
de empática, trabalharmos a todo o tempo 
o nosso autoconhecimento, desenvolver a 
nossa comunicação, procurarmos ser sem-
pre cordiais, gentis e prestáveis seja com os 
nossos colegas de trabalho ou em qualquer 
área da vida humana.

Em suma, procure descobrir que tipo de 
pessoa se quer tornar e trabalhe diariamen-
te para isso, seja na escolha daqueles que o 
rodeiam, seja na definição das suas metas 
enquanto pessoa. Na vida humana poucas 
coisas se conseguem sobrepor a alguém 
determinado, confiante em si mesmo e con-
sistente no seu trabalho diário àquilo que se 
propõe. Todos os dias são uma nova oportu-
nidade de se tornar numa melhor versão de 
si mesmo.

A importância 
das relações 
interpessoais e as 
suas consequências 
na vida humana
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“Saúde Sexual, como está a sua?”

Catarina Ribeiro | Enfermeira e Counsellor Sexual

“Saúde Sexual, 
como está a sua?”

“Saúde Sexual, como está a sua?”

A sexualidade é parte vital do ser humano, 
influencia os nossos pensamentos, senti-
mentos, ações e interações. Tem um papel 
determinante na nossa saúde física e men-
tal, independentemente do género, da idade 
e das limitações funcionais e de saúde de 
cada um.

O conceito de sexualidade é um conceito 
complexo e abrangente que, segundo a Or-
ganização Mundial de Saúde (2001), pode 
ser definido como «uma energia que nos mo-
tiva para encontrar amor, contacto, ternura 
e intimidade; ela integra-se no modo como 
sentimos, movemos, tocamos e somos to-
cados, é ser-se sensual e ao mesmo tempo 
ser-se sexual».  

Falar sobre sexualidade ainda é um assunto 
tabu, alvo de muito preconceito e vergonha. 

A falta de educação sexual quer nas escolas 
quer dentro de casa, tem vindo a perpetuar 
este estigma ao longo de gerações, pelo que 
é fundamental criar um ambiente que defen-
da e promova a saúde sexual.

Embora seja frequente a confusão entre sexo 
e sexualidade, existem diferenças importan-
tes. São desconhecidas por muitos, e daí é im-
portante clarificar bem estes dois conceitos. 

O sexo refere-se à definição dos órgãos geni-
tais, ao género feminino e masculino e pode 
também significar a relação sexual.

Sexualidade é um conceito mais abrangente, 
que engloba a afetividade, sentimentos, re-
lações interpessoais, a relação com o nosso 
corpo e com o conceito que criamos de nós 
mesmos.

Devemos entender que tudo que sentimos 
e vivemos acontece no nosso corpo, portan-
to não é possível separar a sexualidade do 
corpo ou pensar no corpo sem considerar a 
sexualidade.

A forma como vivenciamos o sexo está in-
timamente ligada à nossa sexualidade. Os 
nossos sentimentos e atitudes são reflexo do 
que interiorizamos ao longo das nossas ex-
periências desde a infância até à fase adulta.

Para muitos, falar sobre sexualidade só é 
oportuno quando algo não está bem, muitas 
vezes quando existe já uma verdadeira dis-
função sexual. As mais frequentemente men-
cionadas são a ejaculação precoce, a anor-
gasmia (ausência ou dificuldade em atingir o 
orgasmo) e a diminuição de líbido.
Estas disfunções podem ter por base diver-

sos fatores e não devem ser ignoradas, a pro-
cura de ajuda no tempo certo é determinante 
para a resolução ou adaptação à disfunção. 

No entanto, o cuidar da sexualidade não 
deve ocorrer apenas quando estamos pe-
rante uma disfunção, devemos estar atentos 
a certas dificuldades que possam surgir de 
forma a que estas não se instalem de forma 
definitiva. 

Cuidar da sexualidade é também perceber e 
conhecer melhor o próprio corpo, e querer 
sempre melhorar a nossa satisfação e de-
sempenho. Para conseguir alcançar um bem-

-estar sexual e ter acesso a informação mais 
abrangente e individual é importante recor-
rer à ajuda de profissionais especializados 
de forma a otimizar a sua saúde sexual, con-
seguindo desta forma uma satisfação mais  
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“Saúde Sexual, como está a sua?”

serem pouco recetivos e abertos a falar da 
sua sexualidade, o nosso país deu um passo 
histórico para consciencializar a população 
para a importância da saúde sexual: o Parla-
mento Português aprovou de forma unânime 
a celebração do Dia Nacional da Saúde Se-
xual no dia 4 de setembro. Desta forma, Por-
tugal torna-se o primeiro país do mundo a 
instituir oficialmente esta data, reconhecen-
do a saúde sexual e os direitos sexuais como 
uma prioridade, considerando-os verdadei-
ros direitos humanos.

Este artigo tem como objetivo alertar para a 
importância do cuidar da saúde através da 
promoção de uma sexualidade mais positiva, 
relembrando que a educação sexual é um dos 
melhores meios que temos para atingir uma 
boa saúde sexual, fundamental para uma boa 
qualidade de vida em qualquer idade.

plena e o eventual despiste de disfunções.

É importante esclarecer que para recorrer a 
ajuda especializada não é necessário ter um 
problema ou uma disfunção sexual, basta 
querer melhorar ou ter outra prespectiva em 
relação à sua sexualidade e amor próprio. 

Recorrer ao counselling sexual é uma forma 
acessível e sem tabus de resolver as suas preo-
cupações ou dificuldades sobre a sua saúde 
sexual, quer seja individualmente ou em casal. 

Muitas questões podem ser resolvidas num 
curto espaço de tempo no aconselhamento 
sexual e sempre que necessário é realizado o 
respectivo encaminhamento para uma equi-
pa multidisciplinar.

Embora os portugueses tenham a fama de 
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Yoga: benefícios para a saúde de uma prática milenar Yoga: benefícios para a saúde de uma prática milenar 

O Yoga é um método de desenvolvimento 
humano milenar, com origem na Índia, que 
visa desenvolver as vertentes física, energé-
tica, emocional e mental da Pessoa como 
um todo. A sua prática regular tem inúmeros 
benefícios para a saúde, sendo uma impor-
tante ferramenta profilática na promoção 
da saúde e prevenção da doença. O Yoga é 
atualmente praticado a nível mundial e em 
2016 foi declarado pela UNESCO como pa-
trimónio imaterial da humanidade, reconhe-
cimento que veio contribuir para uma maior 
divulgação dos benefícios desta prática. Em 

emocional e mental, dos quais se destacam 
os seguintes:

– Melhoria da flexibilidade e força, promoven-
do boa forma física e resistência;

– Melhoria do equilíbrio, proporcionando um 
elevado controlo gravítico e do movimento;

– Prevenção/correção de problemas postu-
rais, fortalecendo a coluna vertebral de for-
ma ergonómica;

– Melhoria da função respiratória;
– Estimulação da acuidade visual;
– Promoção do bom funcionamento do siste-
ma digestivo, estabilizando o peristaltismo e 
contribuindo para a manutenção de um peso 
saudável;

– Promoção de um sono noturno de qualidade;
– Combate ao stresse e à ansiedade;
– Aumento da capacidade de concentração;
– Fortalecimento do sistema imunitário;
– Estimulação da força de vontade e a auto-
confiança;

– Auxílio à manutenção de um estado emo-
cional positivo e criativo. O Yoga aumenta 
também a energia, a autoaceitação e a paz 
interior.

O Yoga tradicional é constituído por um con-
junto alargado de disciplinas técnicas, mi-
nistradas em simultâneo em cada aula, das 
quais se destaca a meditação (DHYÁNA), os 
exercícios respiratórios (PRÁNÁYÁMA), as 

posições psico-biofísicas (ÁSANA)  e as téc-
nicas de relaxamento (YOGANIDRÁ).

A meditação, traduzindo à letra dos tratados 
clássicos do Yoga, é o controlo da frequência 
das ondas mentais e é trabalhada por pata-
mares. Numa fase inicial estimula a concen-
tração e abstração dos sentidos, sendo um 
tónico mental que aumenta a capacidade  
de trabalho.

Os exercícios respiratórios visam a tomada 
de consciência de todo o processo respira-
tório. O facto de treinarmos a respiração de 
uma forma consciente, permite-nos influen-
ciar positivamente a nossa saúde física e 
mental, mais concretamente, ajuda-nos na 
autorregulação do ritmo respiratório e car-
díaco, gerindo assim, de uma forma mais 
sábia e consciente, as respostas fisiológicas 
activadas por fatores de stresse e ansiedade.

As posições psico-biofísicas visam o desenvol-
vimento e fortalecimento muscular, trabalhan-
do a flexibilidade, resistência e equilíbrio, com 
especial atenção sobre a funcionalidade da 
coluna vertebral, respeitando as suas curvatu-
ras fisiológicas levando a reeducação postural.

O relaxamento proporciona descontra-
ções profundas, sendo um meio de recupe-
ração e restabelecimento físico e energético, 
e promove a qualidade do sono e o reforço 
do sistema imunitário.

A prática do Yoga é assente em princípios éti-
cos e filosóficos, promovendo uma cultura de 
paz, tolerância e respeito por nós próprios e 
por tudo o que nos rodeia.

O yoga é indicado para toda a população 
como método de desenvolvimento humano 
por excelência. Adapta-se ao nível de de-
senvolvimento de cada um, sendo benéfico 
para crianças, grávidas e seniores. A prática 
regular do Yoga tem uma ação profilática, 
promovendo a saúde dos seus praticantes, 
reforçando um estilo de vida saudável, de-
senvolvendo a autoconsciência e autoconhe-
cimento, assim como o prolongamento de 
uma positiva e funcional longevidade.

Ana Ferreira | Instrutora de Yoga

Yoga: benefícios 
para a saúde de 
uma prática milenar 

2014, já tinha sido oficializado pela ONU o 
dia 21 de junho como Dia Internacional do 
Yoga, sendo celebrado anualmente por mi-
lhares de praticantes em todo o mundo. 
Esta prática crescente no mundo ocidental 
levou inúmeras pessoas a descobrir os seus 
benefícios, existindo atualmente  vários es-
tudos publicados pela comunidade científi-
ca que comprovam os efeitos benéficos da 
prática do Yoga.

Os benefícios da prática regular do Yoga são 
uma constatação a nível físico, energético, 



Só vemos aquilo para que olhamos.
Olhar é um ato de escolha.

John Berger
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Viagens na minha terraViagens na minha terra

Viajar é maravilhoso, mas também é uma 
grande alegria podermos voltar para o nos-
so país e para o nosso lar. Ainda que viver 
a experiência de conhecer outros países seja 
algo indescritível, a receita perfeita da felici-
dade tem sempre em si os ingredientes que 
conhecemos melhor. Crescemos quando saí-
mos, com todas as coisas que podemos ver, 
visitar, conhecer, aprender… Mas é em casa 
que nos agigantamos com aquilo que sabe-
mos ser só nosso. Viajar é fantástico também 
porque nos ajuda a perceber melhor o que 
nos identifica e o que nos diferencia. Embora 
às vezes nos esqueçamos, por estarmos den-
tro dela desde sempre, a cultura portuguesa 
tem uma riqueza indizível. Por isso mesmo, é 
preciso dizer (e escrever) sobre os detalhes 
mais marcantes que fazem Portugal.

Como disse o poeta, “Minha pátria é a língua 
portuguesa”. E é a língua o primeiro de to-

Depois de tantas viagens pelo mundo, regressamos a casa!

Portugal em Detalhes

Portugal

dos os elementos da nossa cultura que nos 
distingue dos demais. É em português que 
nos entendemos, que conversamos, que me-
lhor sabemos contar a nossa história. Enca-
beçamos a lista dos detalhes de Portugal 
com duas obras literárias que nos definem 
enquanto país e enquanto povo: Mensagem, 
de Fernando Pessoa e Os Lusíadas de Luís 
de Camões.

Vamos deixar para trás as análises da esco-
la e vamos olhar para estes poetas que tão 
bem souberam conjugar o português com o 
orgulho que nos merecem. A sua escrita e a 
nossa história confundem-se nos versos que 
nos contam como foi grandioso o nosso pas-
sado. São estes os poemas que nos devem 
inspirar para que seja igualmente grandioso 
o nosso futuro.

Deixamos aqui um excerto de cada um deles:

Deus quer, o homem sonha, a obra nasce.

Deus quis que a terra fosse toda uma,

Que o mar unisse, já não separasse.

Sagrou-te, e foste desvendando a espuma,

E a orla branca foi de ilha em continente,

Clareou, correndo, até ao fim do mundo,

E viu-se a terra inteira, de repente,

Surgir, redonda, do azul profundo.

Quem te sagrou criou-te português.

Do mar e nós em ti deu sinal.

Cumpriu-se o Mar, e o Império se desfez.

Senhor, falta cumprir-se Portugal!

Fernando Pessoa, Mensagem

As armas e os Barões assinalados

Que da Ocidental praia Lusitana,

Por mares nunca de antes navegados

Passaram ainda além da Taprobana,

Em perigos e guerras esforçados,

Mais do que prometia a força humana,

E entre gente remota edificaram

Novo reino, que tanto sublimaram;

Luis de Camões, Os Lusíadas

Da mesma forma que podemos ler a nossa 
cultura, também a podemos ouvir. Haverá 
mais alguém no mundo, para além de um 
português, que saiba sentir um Fado? A par 
com a literatura, também a música é uma 
costela daquilo que somos. Com Amália Ro-
drigues, aclamada como a voz de Portugal, 
o fado mostrou ao mundo este jeito portu-
guês de sentir, de chorar, de cantar, de viver. 
Podíamos falar da tristeza que nos corre da 
alma, da saudade que só nós sabemos sentir, 
porém há outras características que nos fa-
zem ser como somos. Um português resolve 
a sua vida sentado à mesa…

Como nos cantou Amália:

“Numa casa portuguesa fica bem

Pão e vinho sobre a mesa

E se à porta humildemente bate alguém

Senta-se à mesa com a gente

Fica bem essa fraqueza, fica bem

Que o povo nunca a desmente

A alegria da pobreza está nesta grande riqueza

De dar e ficar contente”

Uma Casa Portuguesa - Amália Rodrigues
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Viagens na minha terra

E por falar em mesa, a cultura também se 
pode saborear! Qual será o prato mais tí-
pico de Portugal? Entre as mil maneiras de 
cozinhar bacalhau e outros doces e salga-
dos, há uma quantidade infinita de pratos e 
iguarias que poderiam perfeitamente ocupar 
este lugar. Tripas à moda do Porto, Feijoada 
transmontana, Papas de Serrabulho, Chanfa-
na, Leitão, Queijo da Serra, Sardinha Assada, 
Açorda Alentejana, Pasteis de Belém… Aqui 
não há competições, não somos esquisitos e 
o palco, ou a mesa, pode ser de todos! 

E que tal pedirmos um Cozido à Portuguesa?

Dizem algumas páginas da história que talvez 
o Cozido seja uma herança espanhola. Acei-
tamos essa inspiração, mas se é à Portuguesa 
quer dizer que já cunhámos a nossa marca. 
Regionalismo à parte, que colocam na panela 
o que em cada zona é mais tradicional, o Co-
zido à Portuguesa recheia o prato com car-
nes cozinhadas em água, acompanhadas por 
vegetais. Não é preciso deixar a receita, cada 
família tem a sua acompanhada dos segredos 
da avó que lhe dão aquele toque tão familiar. 
O Cozido à Portuguesa é um prato de festa, 
mas que nos alimenta o corpo para o trabalho. 
É símbolo de alegria ao redor de uma mesa, 
numa refeição que se faz em partilha!

É uma casa portuguesa, com certeza

É com certeza uma casa portuguesa!

Por Ângela Loureiro
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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
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Clínicas Leite




