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INFO Novembro2021 Editorial

Editorial

Estamos a chegar ao final de 2021, e durante o ano 
foram dados muitos passos para regressarmos à nor-
malidade, que tanto almejamos.

Contudo, o fim desta luta contra a covid-19 parece, 
ainda, ser algo distante. Teremos de continuar com a 
mesma determinação até alçarmos o objetivo que tanto 
ambicionamos de combate a este inimigo comum.

Continuaremos, por isso, a tomar as medidas necessá-
rias para que nenhum doente da instituição fique com os 
seus cuidados comprometidos e para garantir a proteção 
dos profissionais.

No sábado dia 20 de novembro, a cerca de 200 profis-
sionais foi-lhes administrada a dose de reforço da vacina 
contra a Covid-19, seguindo-se nos próximos dias a vaci-
nação de mais colaboradores.

E, embora os tempos não sejam fáceis, o IPO de Coimbra 
continua a crescer e a modernizar-se.

Os novos aceleradores lineares já foram instalados, per-
mitindo ao IPO de Coimbra garantir a capacidade de trata-
mento, de forma eficiente, clinicamente efetiva e de acor-
do com os mais elevados padrões de qualidade técnica e 
científica, estando um dos equipamentos já em funciona-
mento e o outro com início de produção para breve.
 
Os investimentos relacionados com o programa de efi-
ciência energética foram concretizados.

Foram, ainda, concluídos um conjunto de investimen-
tos conexos e imprescindíveis à construção do novo 
edifício. Para além do bloco operatório periférico que 

iniciou o funcionamento este ano, houve lugar à em-
preitada de adaptação do espaço anteriormente ocu-
pado pelo Hotel de Doentes, de modo a reconfigurar o 
mesmo para acomodar o Internamento Cirúrgico, du-
rante o período de obra, bem como a construção dum 
acesso horizontal, permitindo a ligação entre edifícios. 
Houve, ainda, a necessidade de garantir uma solução 
para o funcionamento da Imagiologia, durante o perío-
do da empreitada, tendo uma das medidas consistido 
em adaptar a anterior Biblioteca.

E a Empreitada de Requalificação do Edifício de Cirur-
gia/Imagiologia avança de acordo com o previsto.

São tempos de mudança que nos trazem alguma nos-
talgia, por assistirmos ao fim dum edifício com tantas 
histórias e recordações em cada uma das suas paredes 
agora transformadas em pó.

Mas estes são, também, tempos de esperança, porque 
algo mais novo e moderno se começa a erguer.

E como diz o mais universal poeta português Fernando 
Pessoa: “Há um tempo em que é preciso abandonar as 
roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e es-
quecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos 
mesmos lugares. É o tempo da travessia: e se não ousar-
mos fazê-la, teremos ficado, para sempre, à margem de 
nós mesmos”.

Façamos, pois, em conjunto, com Esperança, Trabalho 
e Determinação, o futuro do IPO de Coimbra.

Margarida Ornelas
Presidente do Conselho de Administração
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A Gestão do Medicamento, numa instituição como o 
IPO de Coimbra, é uma área primordial para garantir 
o acesso à inovação terapêutica de forma responsável 
e sustentável, para a qual a Comissão de Farmácia e 
Terapêutica e o Serviço de Farmácia Hospitalar desem-
penham um papel fundamental.

A pandemia de COVID-19 foi o evento mais disruptivo 
do Serviço Nacional de Saúde (SNS), condicionando 
mudanças sem precedentes na prestação de cuidados 
de saúde. Implicou reagir e responder com ur-gência 
face à complexidade, vulnerabilidade e elevado risco 
de complicações dos doentes oncológicos no sentido 
de proteger doentes e profissionais e garantir a quali-
dade e continuidade dos cuidados, privilegiando a hu-
manização, apanágio da Instituição.

Programa de Entrega de Medicamentos 
Oncológicos no Domicílio dos Doentes
Um Ano de Experiência do IPO de Coimbra
Ana Pais,
Diretora Clínica do IPO de Coimbra

O IPO de Coimbra procurou reinventar-se e encontrar 
novas formas de prestar cuidados. O impacto na gestão 
do medicamento colocou desafios únicos à Instituição 
e aos seus profissionais. 

No sentido de minimizar as deslocações ao IPO de Coim-
bra e de otimizar a permanência dos doentes na Insti-
tuição, os protocolos terapêuticos foram revistos pelo 
Grupos Multidisciplinares de Patologia, privile-giando 
formulações orais e esquemas terapêuticos com menor 
periodicidade de administração. O aumento considerável 
de consultas sem a presença do doente exigiu uma res-
posta célere para garantir o acesso e a continuidade dos 
tratamentos oncológicos, tendo o IPO de Coimbra sido 
pioneiro a nível nacional em iniciar, em março de 2020, 
um programa de entrega de medicamentos oncológi-
cos no domicílio dos doentes. O modelo de proximidade 
de entrega no domicílio foi aquele que, no contexto epi-
demiológico de pandemia, garantia uma maior seguran-
ça do medicamento e potenciava uma maior adesão do 
doente, minimizando o risco de contágio.

Assumindo o transporte dos medicamentos e o cum-
primento das boas práticas de distribuição de medi-
-camentos para uso humano, até ao final do ano de 
2020 foram enviadas 2.311 remessas de medicamen-
tos, com periodicidade mensal, de forma atempada, a 
doentes em seguimento na Instituição, residentes em 
várias regiões do país, do Algarve a Trás-os-Montes e 
Alto Douro. Em 2021, o acesso a medicamentos em 
contexto de proximidade foi mantido. Em maio de 2021 
tinham já sido realizadas, desde o início da pandemia, 
3356 entregas de medicamentos.

Este programa, pela inovação e dimensão alcançadas, 
num momento em que a experiência do doente foi fun-
damental para a confiança na Instituição, exigiu, para 
além da garantia da segurança do medicamento, um 
acompanhamento e avaliação criteriosos. Importava 
assim conhecer a experiência do doente para melhorar 
a qualidade dos Serviços, correspondendo às suas ne-
cessidades, expectativas e interesses, no contexto da 
pandemia de COVID-19.
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Em janeiro de 2021 foi enviado, por correio, um ques-
tionário elaborado no âmbito de um projeto de investi-
gação desenvolvido pelo Serviço de Farmácia Hospita-
lar, validado pela Comissão de Ética para a Saúde do 
IPO de Coimbra, a 1635 doentes que participaram no 
programa de entrega de medicamentos oncológicos no 
domicílio. Até ao final de fevereiro de 2021, foram re-
cebidas 602 respostas, o que equivale a uma taxa de 
resposta de 36%.

Antes da pandemia de COVID-19, mais de metade dos 
pacientes iam à Farmácia do IPO de Coimbra todos os 
6 meses para levantar a sua medicação. O meio de 
transporte mais utilizado era automóvel próprio e nor-
malmente os doentes demoravam entre 30 minutos a 
2 horas para chegar à Instituição. 

93% dos doentes levantavam a quantidade suficiente 
de medicação até à próxima consulta, e aqueles que 
não o conseguiam, iam pessoalmente para levantar a 
medicação de que necessitavam.

Mais de 80% dos doentes revelam-se muito satisfeitos 
com o serviço da farmácia hospitalar e com a en-trega 
de medicamentos ao domicílio. Apesar de todos os 
itens terem uma boa avaliação, a simpatia e disponibili-
dade dos profissionais é o melhor avaliado. O prazo de 
entrega dos medicamentos, já considerado muito bom, 
é o item com maior potencial de melhoria.

A poupança no custo da deslocação e a maior comodi-
dade são as vantagens do serviço de entrega de me-
dicamentos ao domicílio mais referidas. Cerca de um 
terço dos doentes não veem nenhuma desvantagem. 
Se pudessem escolher, 70% dos doentes preferiam que 
a medicação fosse entregue ao domicílio.  

68,2% dos doentes que fazem sugestões, utilizam essa 
possibilidade para agradecer a simpatia, o bom tra-
balho e a disponibilidade da equipa. Dos doentes que 
deram sugestões, 28,6% mencionou a continuação 
do serviço de entrega de medicamentos ao domicílio, 
especialmente tendo em conta a situação pandémica 
que vivemos, e 12,2% referiram que gostariam de ser 
avisados com antecedência da entrega.

Este programa, criado em resposta a uma necessidade 
imposta pela pandemia de COVID-19, ganhou consistên-
cia e abrangência, aliando as necessidades aos recur-
sos disponíveis, gerando ganhos em saúde e mais-valias 
para os doentes, para o SNS e para a sociedade.

Apesar de se encontrar em fase avançada de autono-
mia e maturidade, integrado na dinâmica dos Serviços, 
conhecer a experiência do doente foi fundamental para 
consolidar a sua continuidade. 

Já em 2021 foram disponibilizados contactos telefóni-
cos dedicados a este programa, estando prevista a im-
plementação do acompanhamento farmacêutico para 
monitorização da adesão terapêutica.

Consoante a evolução da pandemia, o modelo de pro-
ximidade será repensado no sentido de envolver as 
farmácias comunitárias e os hospitais de proximidade, 
de acordo com a preferência do doente, promovendo a 
articulação estreita dos diferentes níveis de prestação 
de cuidados de saúde e dos seus intervenientes. 
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A música (bem como uma 
grande variedade de sons) está 
presente na vida de todo o ser 
humano, mesmo que de forma 
inconsciente e mais ou menos 
significativa (…) a música tem 
o potencial de resgatar a parte 
saudável e positiva de cada um, 
que, em contexto de doença ou 
de sofrimento, está tantas vezes 
escondida, esquecida.

Adaptado de Weber (1999): in Music Therapy in 
Palliative Care, David Aldridge

Musicoterapia
Informar e Esclarecer
Diana da Conceição da Costa,
Estagiária de Mestrado em Musicoterapia da Universidade Lusíada de Lisboa
Unidade Psicologia Clínica IPO Coimbra

A presença e influência da música na vida das pessoas 
e das comunidades é de reconhecimento geral. É fre-
quente escutarmos relatos sobre o efeito terapêutico 
que a música tem para quem a escuta e/ou pratica. 
Também por este motivo tem vindo a crescer a curiosi-
dade pelo cruzamento da música com a área da saúde, 
e muitas têm sido as manifestações de interesse pela 
área da musicoterapia.

Este artigo procura informar e clarificar o que é a mu-
sicoterapia. Procura, ainda, divulgar as potencialidades 
da musicoterapia quando utilizada ao serviço de pes-
soas com doença oncológica e/ou em fim de vida.
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O QUE É A MUSICOTERAPIA?

A Federação Mundial de Musicoterapia (1996, 2011) 
define a musicoterapia como a utilização de música e/
ou dos elementos musicais (som, ritmo, melodia e har-
monia) enquanto intervenção dirigida a indivíduos, gru-
pos, famílias ou comunidades, por um musicoterapeu-
ta qualificado, em ambientes médicos, educativos ou 
quotidianos. Trata-se de um processo terapêutico que 
facilita e promove a comunicação, as relações, a apren-
dizagem, a expressão, a auto-organização e outros ob-
jetivos terapêuticos relevantes, a fim de satisfazer ne-
cessidades físicas, psicológicas, sociais e espirituais. 
De um modo geral, a musicoterapia – pela prevenção, 
reabilitação ou tratamento – visa melhorar a qualidade 
de vida das pessoas a quem se dirige.

Rudd (1990) refere-se à musicoterapia como uma 
área profissional de âmbito terapêutico, na qual a mú-
sica é o canal de comunicação e constitui uma fer-
ramenta de expressão. Não sendo terapêutica em si 
mesma, a música, quando aplicada de forma sistema-
tizada e metódica por um profissional especializado, 
pode ter efeitos terapêuticos. Assim sendo, a interven-
ção musicoterapêutica não é uma atividade de distra-
ção, mas sim um processo terapêutico de mudança 
ou de integração pessoal.

Para Bruscia (2014), é precisamente a relação que se 
estabelece entre o musicoterapeuta, o cliente, e as 
experiências musicais que partilham, que constitui a 
força geradora de mudança do processo terapêutico; é 
por este motivo que a musicoterapia não se exerce fora 
de um contexto e de uma relação terapêutica; construir 
essa relação pode ser um processo moroso, que requer 
tempo e regularidade.

A MÚSICA COMO FERRAMENTA TERAPÊUTICA

Como referido anteriormente, a música, por si só, não 
é terapêutica nem curativa. Para algo ser terapêutico 
tem que responder às necessidades identificadas da-
quela pessoa, ou daquele grupo; os objetivos são per-
sonalizados e definidos pelo musicoterapeuta – em ar-
ticulação com a equipa que integra, para responder às 
necessidades previamente identificadas.

No entanto, não há dúvidas de que a música contem-
pla uma série de características que permitem que seja 
usada como ferramenta num processo terapêutico. Em 
primeiro lugar, a música é uma forma de linguagem e, 
por isso, permite comunicação; embora possa recorrer 
às palavras, a música não depende delas nem do seu 
significado literal, o que a torna uma forma de linguagem 
simbólica, ambígua e que não representa os fenómenos 
externos ou internos com a mesma exatidão da lingua-
gem verbal. Essencialmente, a música medeia estados 
de espírito e tonalidades de humor sobre as quais o in-
divíduo projeta significados pessoais; simultaneamente, 
a música permite expressar emoções e representar ou 
espelhar estados internos através da sua linguagem 
metafórica (Wigram, Pedersen & Bonde, 2002). Este ca-
rácter simbólico pode constituir uma vantagem junto de 
alguns clientes já que, habitualmente, a musicoterapia 
não é sentida como intrusiva ou ameaçadora.

Um segundo aspeto a referir, é a capacidade que a 
música tem de tornar claro um fenómeno, ou uma ex-
periência, mesmo que esta seja inexprimível verbal-
mente. Trata-se de um fenómeno que é relativamente 
fácil de compreender se se pensar nas vezes que o 
ser humano recorre à música (seja a escutar, tocar ou 
cantar) por aquilo que esta é capaz de representar (e 
fazer sentir!) como nenhuma outra linguagem. Aliás, 
as experiências musicais são percebidas numa fase 
pré-verbal do conhecimento e, como tal, podem ser 
muito claras e conscientes ao mesmo tempo que não 
são representáveis por conceitos verbais (Wigram, Pe-
dersen & Bonde, 2002).

É de referir, ainda, que cada pessoa responde aos estí-
mulos musicais de forma diferente. A reação emocional 
é tanto maior quanto maior for o significado que a mú-
sica, ou o intérprete, tiverem para aquela pessoa. Não 
existe reação emocional sem reação física - e vice-versa 
- e, para a musicoterapia, estas reações à música (ou 
ao som) são aspetos que merecem atenção durante a 
sessão pois, habitualmente, estão relacionadas com 
memórias, associações ou experiências passadas (po-
sitivas ou negativas) e que, por isso, contribuem para 
uma melhor compreensão da pessoa e da sua história 
de vida. Por exemplo, perante o degradar progressivo 
de uma condição de saúde, o significado emocional 
despertado pela música da afetividade da pessoa tem 
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um extraordinário potencial para fomentar mudanças 
que sejam promotoras de conforto e de bem-estar.

Pelos motivos referidos, a música contém em si um po-
tencial terapêutico, que requer um profissional especia-
lizado na área da musicoterapia para ser trabalhado; 
este profissional é qualificado para avaliar as necessi-
dades da pessoa e detém as competências (musicais 
e não-musicais) que lhe permitem desenhar e imple-
mentar o plano de intervenção que melhor se ajusta às 
necessidades identificadas.

A MUSICOTERAPIA EM ONCOLOGIA

O setting hospitalar é um dos vários contextos em que a 
musicoterapia pode ser um recurso importante, já que 
pode intervir no alívio de sintomas físicos e psicológicos 
(dor, ansiedade) e na promoção do conforto e melhoria 
da qualidade de vida. De um modo geral, a musicotera-
pia oferece oportunidades de autoexpressão e partilha 
de experiências positivas; este trabalho pode concreti-
zar-se através de intervenções ativas ou recetivas, sen-
do que, na primeira modalidade, o paciente envolve-se 
na experiência musical, e, na segunda, o paciente é so-
mente recetor da experiência (Stanczyk, 2011).

Em oncologia, as sessões de musicoterapia podem de-
correr em contexto de ambulatório, em internamento, ou 
no próprio domicílio. Apesar de não ter influência sobre o 
curso da doença, a intervenção em musicoterapia pode 
influenciar positivamente a forma como a pessoa sente 
e lida com a doença (Stanczyk, 2011). A música permite 
formas de comunicação e de expressão não verbais que, 
em contexto terapêutico, pode facilitar a comunicação 
entre o paciente, o terapeuta e a família, ao mesmo tem-
po que permite o acesso às dimensões da vida da pessoa 
que requerem cuidados interdisciplinares.

A nível neurológico, tanto a escuta como a prática musical 
ativam áreas cerebrais que podem alterar a perceção/
vivência afetiva e cognitiva de fenómenos como a dor cró-
nica. A nível psicológico, o uso da voz (principalmente na 

ausência de palavras) ajuda a aumentar a consciência 
corporal, a promover uma ligação positiva com o corpo e 
facilita o relaxamento. Ao nível da expressão emocional, 
o cantar e a participação ativa na experiência musical 
(sempre suportada pelo musicoterapeuta) contribuem 
para sensações de bem estar e de autossuficiência (Low 
et al, 2020).

Legenda: Sessão de Musicoterapia no Serviço de Cui-
dados Paliativos, Março 2021.

A MUSICOTERAPIA E A PESSOA EM FIM DE VIDA

Em contexto de fim de vida, o contributo da musicotera-
pia integra a filosofia dos cuidados paliativos. De acordo 
com esta orientação, no contacto com a pessoa em fim 
de vida, a música é um meio para proporcionar conforto 
físico, psicológico e existencial (Seki & Galheigo, 2010). O 
despertar de memórias e de acontecimentos passados 
através da música permite que a pessoa restabeleça con-
tacto com os seus próprios sentimentos (e com os signifi-
cados que lhe estão associados) e assim, num ambiente 
seguro, privado e confidencial, atribua significados apazi-
guadores ao percurso de vida e à própria experiência de 
doença (Wigram, Pedersen & Bonde, 2002). 
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Na perspetiva de Petersen (2012), as mensagens por 
detrás das músicas criadas (ou recriadas) pelos doen-
tes em fim de vida e/ou seus familiares, tendem a es-
pelhar essencialmente declarações de amor, pedidos 
de perdão, desejos de reconciliação, saudade e pro-
messas de não abandono. Estas são, de facto, as der-
radeiras tarefas de quem se aproxima do fim de vida; 
atendê-las facilitará a despedida e os processos de luto 
preparatório e de luto antecipatório.

Krout (2003) refere que as intervenções de musicotera-
pia com pessoas em fim de vida podem facilitar o pro-
cesso de libertação da experiência de doença (deixar-
-se ir). Sempre que possível e desejado, a família deve 
ser envolvida neste processo, de forma a facilitar a des-
pedida e a contribuir para a criação de memórias de se-
renidade. A este propósito, O’Callaghan (2013) alerta-
-nos para o potencial da musicoterapia na construção 
de legados, os quais podem contribuir para processos 
normativos de luto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao terminar este artigo informativo, é pertinente reforçar 
alguns conceitos centrais sobre musicoterapia:

    A musicoterapia não diz respeito ao uso recreativo da 
música em contextos de saúde;

    É exercida por um profissional com formação académica 
específica que, ao integrar uma equipa interdisciplinar, 
também contribui para a definição e implementação do 
plano de cuidados;

    A intervenção em musicoterapia acontece no plano 
musical mas os objetivos são terapêuticos (não mu-
sicais), procurando atender a necessidades físicas, 
psicológicas e existenciais da(s) pessoa(s) a quem se 
dirige. Assim, a intervenção centra-se na pessoa para 
além da sua doença, e privilegia a relação até ao fim.
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Obras - Construção do Acesso Horizontal 

Iniciou-se, na semana de 4 a 8 de janeiro, a construção 
do acesso horizontal que assegurará a ligação entre o 
edifício de oncologia médica e o edifício dos cuidados 
paliativos. 
    
Este acesso permitiu garantir o circuito entre o novo 
bloco operatório periférico e o internamento das espe-
cialidades cirúrgicas. 

IPO de Coimbra Constrói Novo Acesso Horizontal 
Entre Edifícios [Link]

IPO de Coimbra em destaque no “Diário de Coimbra” e 
no sítio do Sistema Nacional de Saúde.

IPO de Coimbra dá as boas-vindas aos médicos internos 

O IPO de Coimbra acolheu, no dia 5 de janeiro, os médicos 
internos, vindos de todo o país.

Esta sessão serve para apresentar a instituição e seus 
valores no cuidado do doente. O IPO de Coimbra pauta 
sua organização em função da dignidade humana e in-
teresses dos utentes, numa perspetiva de promoção da 
saúde da comunidade e de satisfação das necessidades 
individuais de saúde.

 

IPO de Coimbra - Aceleradores Lineares 

O Conselho de Administração efetuou, no dia 8 de ja-
neiro, uma visita de acompanhamento às obras para 
instalação de dois aceleradores lineares.

Estes novos equipamentos, no valor de 5,8 milhões 
de euros, modernos e tecnologicamente sofisticados, 
permitirão a realização de tratamentos de radioterapia 
com elevado grau de diferenciação e complexidade. 

  
“Preparar para o pior, esperar o melhor”

IPO de Coimbra em destaque no “InsideNow”. 

“Preparar para o pior, esperar o melhor”. É esta a má-
xima que o IPO de Coimbra tem incorporado na sua 
estratégia de ação, perante a pandemia, de forma a 
garantir a assistência aos doentes e reduzir o risco de 
infeção por SARS-CoV-2. 

JANEIRO

IPOCFG em Notícia
De janeiro a agosto de 2021

https://www.facebook.com/ipodecoimbra/photos/3777617652299877


12

INFO Novembro2021 IPOCFG em NotíciaIPOCFG em Notícia

 
IPO Coimbra: acesso a informação integrada do 
doente melhora prestação de cuidados 

IPO de Coimbra em destaque no jornal Hospital Público. 
Revolução digital, acessibilidade e interoperabilidade 
são as palavras de ordem dos profissionais de saúde 
do IPO de Coimbra, desde que viram implementado na 
instituição o sistema de informação Sonho V2/SClínico. 

 

Covid-19 | Vacinação dos nossos profissionais

O IPO de Coimbra readaptou as instalações do Hotel de 
doentes, transformando-o num local onde a adminis-
tração da vacina contra o COVID-19, seja feita com a 
maior segurança para os seus profissionais. 
 

Janeiro – Mês da saúde mental [Link]

Semana de Sensibilização do Cancro do Colo do Útero

O IPO de Coimbra associou-se à semana europeia de 
prevenção do Cancro do Colo do útero.
  

Cancro do colo do útero “é uma doença evitável e 
curável”

Dr.ª Rita Sousa, ginecologista do IPO de Coimbra, no dia 
27 de janeiro, foi entrevistada no programa “Portugal em 
Direto”, da RTP, no âmbito da Semana de Sensibilização 
do Cancro do Colo do Útero. 

IPO de Coimbra na Revista de Gestão Hospitalar 

O IPO de Coimbra, foi notícia na revista n.º 23/2020 da 
Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. 

FEVEREIRO

Inauguração do Bloco Operatório e do novo setor de 
Virologia do Serviço de Patologia Clínica

Foram inaugurados, no dia 04 de fevereiro, o Bloco Ope-
ratório Periférico e o novo Setor de Virologia do Serviço 
de Patologia Clínica, com a presença da Sr.ª Ministra 

https://www.facebook.com/ipodecoimbra/photos/3817458164982492
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da Saúde, Doutora Marta Temido, do Presidente da 
Câmara Municipal de Coimbra, Dr. Manuel Machado e 
da Presidente do Conselho Diretivo da Administração 
Regional de Saúde do Centro, Dr.ª Rosa Reis Marques. 

Foi realizada, também no dia 04 de fevereiro, a visita ao 
Serviço de Radioterapia, no âmbito da instalação dos 
novos aceleradores lineares. 

Dia Mundial da Luta Contra o Cancro [Link]

No dia 04 de fevereiro, o IPO de Coimbra relembrou, 
através de uma campanha, determinados fatores que 
aumentam a probabilidade de uma pessoa vir a desen-
volver cancro. 

IPO de Coimbra: Luta Contra o Cancro recebe novo 
Bloco Operatório 

IPO de Coimbra em destaque na TSF – Rádio Notícias. 
  

Ministra Inaugura Investimentos Relevantes no IPO 
[Link] 

IPO de Coimbra em destaque no “Diário de Coimbra”.

Prémio “Professor Luís António Martins Raposo”

Decorreu, no dia 4 de fevereiro, no Átrio do Edifício do 
Ambulatório do IPO de Coimbra, a cerimónia de entrega 
do Prémio «Professor Luís António Martins Raposo», re-
ferente ao ano de 2019.

O trabalho vencedor, subordinado ao tema «OncoSe-
xologia – vivências da sexualidade em mulheres com 
doença oncológica», foi da autoria de Maria da Piedade 
Nunes Paredes Leão, Psicóloga Clínica.

O Núcleo de Estudantes de Ciências do Desporto 
e Educação Física da Associação Académica de 
Coimbra - NECDEF-AAC organiza evento doando as 
receitas ao IPO de Coimbra

O Núcleo de Estudantes de Ciências do Desporto e Edu-
cação Física da Associação Académica de Coimbra de-
cidiu doar parte do valor obtido em inscrições relativas 
à Formação Específica “O Jogo de Futsal”, realizada via 
e-learning e que contou com cerca de 130 participantes.  

https://www.facebook.com/ipodecoimbra/photos/3846757882052520
https://www.facebook.com/ipodecoimbra/photos/3855485581179750
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IPO de Coimbra realiza Teleconsultas via SER LIVE

O Serviço de Endocrinologia do IPO de Coimbra iniciou 
a realização de teleconsultas via RSE Live. 

A RSE Live é a plataforma desenvolvida pela SPMS que 
permite fazer teleconsultas em tempo real com os uten-
tes e entre profissionais de saúde. Esta ferramenta pro-
move a proximidade e o conforto do utente, aumentando 
a acessibilidade e reduzindo as deslocações ao hospital 
para a prestação de cuidados, o que é particularmente 
relevante no atual contexto pandémico. 

20 anos de Cuidados Paliativos
   
No dia 28 de fevereiro, o Serviço de Cuidados Paliativos 
do IPO de Coimbra celebrou 20 anos. 

Serviço de Cuidados Paliativos do IPO de Coimbra, 
celebra 20 anos

IPO de Coimbra em destaque na estação televisiva RTP 
no programa “Portugal em Direto”. 

Cuidados Paliativos: há 20 anos “expoente máximo 
do cuidado personalizado” do IPO 

IPO de Coimbra em destaque no sítio do “Diário de 
Coimbra”. 
 

Cuidados Paliativos do IPO de Coimbra completam 
20 anos [Link]

IPO de Coimbra em destaque no “Diário As Beiras”. 

MARÇO

Março – mês da sensibilização contra o cancro do 
intestino [Link]

https://www.facebook.com/ipodecoimbra/photos/3923052484423059
https://www.facebook.com/ipodecoimbra/photos/3923056704422637
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IPO de Coimbra – Associação Portuguesa de 
Enfermeiros de Cuidados em Estomaterapia

IPO de Coimbra em destaque no “JUSTNEWS”. 

Testemunho da enfermeira Isabel Morais, que coordena 
o Gabinete de Estomaterapia do IPO de Coimbra, como 
Presidente da Associação Portuguesa de Enfermeiros 
de Cuidados em Estomaterapia.

Balanço da Presidente do Conselho de Administração 
1 ano após os primeiros casos de COVID-19 em 
Portugal

IPO de Coimbra em destaque na SIC Notícias. 

Balanço da Presidente do Conselho de Administração 
do IPO de Coimbra, 1 ano após os primeiros casos de 
COVID-19 em Portugal e a visão para o futuro. 

Em: Primeira reunião de curadores de 2021 do projeto 
“Tenho Cancro e Depois?”, uma iniciativa SIC Notícias 
e jornal Expresso. 

Colaboração Institucional – IPO de Coimbra e Centro 
Hospitalar de Leiria

O IPO de Coimbra reforçou, no dia 4 de março, a sua 
colaboração institucional com o Centro Hospitalar de 
Leiria (CHL) na área da consulta externa de Dermatolo-
gia – Telerrastreio e de Urologia. 

No âmbito desta colaboração com o CHL, já mantida 
na área da cirurgia, o IPO de Coimbra assegurou uma 
maior capacidade de resposta para a referenciação 
hospitalar a partir dos cuidados de saúde primários. 
 

IPO de Coimbra – Referenciação Hospitalar 

IPO de Coimbra em destaque no Portal do Sistema Na-
cional de Saúde.

IPO de Coimbra inicia identificação de variantes do 
SARS-COV-2 

O IPO de Coimbra iniciou em janeiro de 2021 a pesqui-
sa SARS-CoV-2 para diagnóstico da COVID-19. Esta res-
posta foi assegurada pelo recentemente criado Setor de 
Virologia do Serviço de Patologia Clínica, enquadrado no 
Plano de Expansão da Capacidade Laboratorial Nacional 
de SARS-CoV-2. 
 

IPO de Coimbra inicia identificação de variantes do 
SARS-COV-2 [Link]

IPO de Coimbra em destaque no “Diário de Coimbra” e 
no sítio do Serviço Nacional de Saúde. 

https://www.facebook.com/ipodecoimbra/photos/3971810516213922
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Dia Mundial de Serviço Social

O IPO de Coimbra associou-se ao Dia Mundial de Serviço 
Social (16 de março), que foi criado em 1983. 

A celebração deste ano foi enquadrada e sustenta-
da no conceito «UBUNTU: Eu sou porque nós somos! 
Fortalecendo a solidariedade social & a conectividade 
global» proposto pela Federação Internacional dos/as 
Assistentes Sociais. 

Obras - Construção do Acesso Horizontal 

Montagem da estrutura metálica que assegura a liga-
ção entre o Bloco Operatório Periférico e o Internamento 
Cirúrgico. 
 

Webinar - À conversa com Raquel Pereira - Grupo de 
OncoSexologia do IPO de Coimbra

Organizado pelo Grupo de OncoSexologia do IPO de 
Coimbra decorreu, no dia 31 de Março, um Webinar, um 
encontro com Raquel Pereira, psicóloga e especialista 
em Sexologia Clínica.

Grupo Digestivo – “Encontro com o Especialista” 

O Grupo Digestivo do Serviço de Oncologia Médica, orga-
nizou uma bem-sucedida ação de formação: “Encontro 
com o especialista”.

A mesma decorreu no período compreendido entre os 
dias 2 e 30 de Março e o público-alvo foram os internos de 
formação específica, tendo sido abordados vários temas 
que compreendem este grupo de patologia.

ABRIL

Abril – mês da sensibilização contra o cancro de 
cabeça e pescoço  [Link]

IPO de Coimbra - Receção do 1º Acelerador Linear 

Chegou, no dia 3 de Abril, ao IPO de Coimbra, o primei-
ro de dois aceleradores lineares, que visam substituir 
outros dois equipamentos de Megavoltagem, com mais 
de uma década de atividade.

Com este novo equipamento, o Instituto Português de 
Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, EPE vê reforça-
do o seu posicionamento de instituição de referência 
na Região Centro, no que concerne aos tratamentos de 
radioterapia, fortalecendo e consubstanciando a rede 
assistencial em radioncologia. 

 

https://www.facebook.com/ipodecoimbra/photos/4010718152323158
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Novo Acelerador Linear chega sábado ao IPO de 
Coimbra [Link]

IPO de Coimbra em destaque no “Diário de Coimbra” e 
no sítio do Serviço Nacional de Saúde
  

Mais e melhores tratamentos complexos com o novo 
acelerador linear do IPO [Link]

IPO de Coimbra em destaque no “Diário As Beiras”. 

Dia Mundial da Saúde no IPO de Coimbra 

No dia 7 de abril, o IPO de Coimbra celebrou o Dia Mun-
dial da Saúde e foi reconhecido por todos o papel essen-
cial dos profissionais de saúde no combate à COVID-19.

O IPO de Coimbra homenageou os seus profissionais: 
pela dedicação, sacrifício e entrega, na forma como 
souberam responder aos desafios que a pandemia co-
locou e, ainda, nos coloca.

 

Ministra da Saúde Reconhece IPO de Coimbra pelo 
Trabalho Desenvolvido e pelo Excecional Empenho

No âmbito das comemorações do Dia Mundial da Saúde 
(7 de abril), a Senhora Ministra da Saúde endereçou ao 
IPO de Coimbra um “reconhecimento pelo trabalho de-
senvolvido e pelo excecional empenho” dos profissionais 
de saúde do Instituto Português de Oncologia de Coimbra 
Francisco Gentil, EPE no âmbito da resposta à COVID-19.

Semana de Sensibilização para os hábitos vocais 

Iniciaram a 12 de abril, as comemorações do Dia Mundial 
da Voz, que se comemorou no dia 16 de abril. 

Ao longo da semana, compreendida entre 12 e 16 de 
abril, pretendeu-se sensibilizar os utentes para os hábi-
tos vocais, de forma a preservar o seu aparelho vocal, 
prevenindo as doenças da laringe. 

Foram abordados temas como os cuidados a ter com 
a voz, os hábitos prejudiciais, os sinais e sintomas de 
patologia vocal e ainda dos profissionais responsáveis 
por avaliar e intervir nesta área. 

 

https://www.facebook.com/ipodecoimbra/photos/4022664067795233
https://www.facebook.com/ipodecoimbra/photos/4022676801127293
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Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho [Link]

A Comissão de Gestão de Risco do IPO de Coimbra re-
lembrou, no dia 28 de abril, algumas normais gerais da 
segurança. 

“Na linha da frente para tratar o doente com o 
cancro” [Link1] [Link2]

IPO de Coimbra em destaque no “Diário de Coimbra”.

MAIO

Evento Solidário NEG RUN

O Núcleo de Estudantes de Gestão da Associação Aca-
démica de Coimbra organizou um evento solidário, a 
NEG RUN, que decorreu entre os dias 1 e 8 de maio e 
que consistiu numa corrida/caminhada.

O valor que resultou da doação dos participantes foi 
investido no cuidar dos doentes, missão principal do 
IPO Coimbra. 
 

1º Congresso Internacional de Enfermagem Especializada

Nos dias 11 e 12 de maio decorreu o 1º Congresso In-
ternacional de Enfermagem Especializada, onde as En-
fermeiras Sandra Pádua Cruz, Maria Clara Lourenço e 
Eulália Sofia Dias foram agraciadas com o 1º Prémio re-
ferente ao melhor póster sob o título: “Medição da quali-
dade de vida com feridas crónicas: validação e critérios 
psicométricos”.

IPO de Coimbra Celebra o Dia Internacional do 
Enfermeiro 

No dia 12 de maio, Dia Internacional do Enfermeiro, o 
IPO de Coimbra lançou um convite para dar a conhecer 
o turno da manhã de “um enfermeiro”.

https://www.facebook.com/ipodecoimbra/photos/4089162864478686
https://www.facebook.com/ipodecoimbra/photos/4108713275856978
https://www.facebook.com/ipodecoimbra/photos/4108713315856974
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Contando, também, com a participação da Direção de 
Enfermagem do IPO de Coimbra. 

Centro 2020. Investimento na Saúde com Benefícios 
nos Cuidados Hospitalares e nos Cuidados de Saúde 
Primários 

IPO de Coimbra em destaque na TSF – Rádio Notícias. 
 

Comissão Nacional Cuidados Paliativos 

IPO de Coimbra em destaque no sítio do Serviço Nacio-
nal de Saúde. O Dr. Rui Alberto Leonardo Sousa Silva, 
Diretor do Serviço de Medicina Interna e Cuidados Pa-
liativos do IPO de Coimbra, foi nomeado para presidir à 
Comissão Nacional de Cuidados Paliativos. 
 

Hospital de Dia do IPO de Coimbra já não Recebe 
Doentes da Figueira [Link]

IPO de Coimbra em destaque no “Diário As Beiras”. 

 

1º Webinar – “Cuidar da Pessoa com Ferida Maligna”

No dia de 19 de maio de 2021, o Grupo de Feridas do 
IPO Coimbra, tendo em conta a recetividade encontra-
da com os Seminários e Encontros que tem vindo a ser 
realizados desde 2016, efetivou mais uma iniciativa, 
em forma de Webinar. 

Para este evento escolheu-se a temática “Cuidar da pes-
soa com ferida maligna”, por ser uma área que suscita 
diversos desafios aos profissionais de saúde envolvidos, 
tanto no contexto hospitalar como no contexto comunitá-
rio. Entendeu-se que este tipo de evento constituía uma 
mais-valia para uma reflexão acerca da complexidade 
deste tipo de cuidados, no sentido de perceber que pon-
tos se podem melhorar, com base em evidências cientí-
ficas e com linhas de orientação para as boas práticas. 

Idílio Gomes é o Novo Presidente da Sociedade 
Portuguesa de Ecografia Médica

IPO de Coimbra em destaque no “JUSTNEWS.PT”. 

 

https://www.facebook.com/ipodecoimbra/photos/4134452549949717
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Garantir o acesso à Saúde em Tempo Oportuno e com 
Qualidade [Link]

IPO de Coimbra em destaque no “Diário de Coimbra”.  

  

JUNHO

Profissionais do IPO que foram Pais na Pandemia 
Partilham as suas Histórias [Link]

IPO de Coimbra em destaque no “Diário de Coimbra”. 
 

IPO de Coimbra Celebra Nascimento de Crianças em 
Tempo de Pandemia 

Este ano, no dia 1 de junho – Dia Mundial da Criança, 
o IPO de Coimbra, celebrou de forma muito especial as 
crianças que nasceram em plena pandemia e os pais 
que, apesar do contexto adverso, tiveram a coragem de 
se superar e a generosidade de partilhar connosco os 
seus testemunhos. 

São histórias contadas na primeira pessoa e a vida de 
cada um revelada tal como ela é, com angústias, me-
dos, solidão, mas seguramente também feita de supe-
ração, de esperança e a enorme felicidade de que tudo 
valeu a pena. 

IPO de Coimbra recebe comitiva do Núcleo de 
Estudantes de Gestão da Associação Académica da 
Universidade de Coimbra

O IPO de Coimbra recebeu, no dia 1 de junho, uma 
comitiva do Núcleo de Estudantes de Gestão da Asso-
ciação Académica da Universidade de Coimbra, tendo 
recebido um cheque simbólico do valor angariado.

Com mais de 1000 inscritos, o NEG/RUN permitiu aos 
participantes, através de uma corrida ou caminhada, 
solidarizar-se com o IPO de Coimbra.

Obras – Adaptação do 3º Piso do Edifício do Hotel 

As obras de adaptação do 3° piso do edifício do Hotel, 
de modo a acolher o internamento cirúrgico, encontra-
vam-se na fase final no dia 8 de junho. 

https://www.facebook.com/ipodecoimbra/photos/4179442388784066
https://www.facebook.com/ipodecoimbra/photos/4190803864314585
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Em Pandemia os Tablets Permitiram aos Doentes 
Receber “Visitas Virtuais”

IPO de Coimbra em destaque na Estação Televisiva 
TVI24. 

IPO de Coimbra Leva Medicamentos a Casa dos 
Doentes

IPO de Coimbra em destaque no Jornal da Tarde da Es-
tação Televisiva RTP e na RTP Notícias.  

IPO de Coimbra desenvolve Programa de Visitas 
Virtuais – Programa HUMANIZA

A resposta à pandemia de COVID-19 exigiu a adoção 
de medidas extraordinárias para o controlo da infeção, 
sendo uma das medidas a restrição de visitas a doentes 
internadas.

O IPO de Coimbra procurou reinventar-se e encontrar 
novas formas de prestar cuidados, minimizando os im-
pactos negativos do distanciamento.

Foi assim que surgiu o Programa de Visitas Virtuais, as-
segurado pela Equipa de Apoio Psicossocial – Progra-
ma HUMANIZA, tendo como principal objetivo facilitar e 
promover o contacto entre doentes internados, famílias, 
amigos e cuidadores.

VI Congresso de Investigação Em Enfermagem Ibero- 
-Americano e de Países de Língua Oficial Portuguesa

Nos dias 09 e 10 de Junho decorreu a 1ª Bienal de In-
vestigação em Enfermagem, evento que contou com o VI 
Congresso de Investigação Em Enfermagem Ibero-Ame-
ricano e de Países de Língua Oficial Portuguesa e o II 
Simpósio Internacional de Cuidados de Saúde Baseados 
na Evidência. 
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O enfermeiro Filipe Paiva Santos apresentou o trabalho, 
realizado em coautoria com os enfermeiros Ana Cristina 
Santos, Cristina Costeira, Dulce Helena e Nelson Pais, 
tendo apresentado os resultados preliminares do estu-
do sobre as “vivências de dor em tempo de COVID-19”, 
sendo agraciados com uma menção honrosa.

O trabalho conta, ainda, com a participação dos enfermei-
ros Ana Filipa Sousa, Anabela Nunes, Catarina Ribeiro, 
Célia Moita, Cristina Parente, Cristina Santos, Dulce Mar-
garida Melo, Mónica Duarte e Sérgio Santiago.

No mesmo evento, a Enfermeira Ana Filipa Sousa, apre-
sentou um poster com o tema: “A experiência do cancro 
parental vivenciado por crianças e adolescentes: pro-
grama de intervenção”, tendo recebido uma menção 
honrosa.

Reabertura do Voluntariado Hospitalar da Liga no IPO 
de Coimbra 

O Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra 
o Cancro retomou no dia 16 de junho o voluntariado 
hospitalar no IPO de Coimbra. 

O plano de retoma do voluntariado hospitalar no IPO de 
Coimbra, resultou de uma articulação entre a Direção 
do Núcleo Regional do Centro da LPCC e o Conselho de 
Administração do IPO de Coimbra, em que houve um 
reajuste das atividades assistenciais, que estavam sus-
pensas desde novembro de 2020, no âmbito do Estado 
de Emergência.

 

Junho – Mês da Sensibilização para a Luta Contra o 
Cancro da Pele [Link]
   

JULHO

Transferência do Internamento de Cabeça e Pescoço 
e Urologia para o Novo Internamento 

O internamento Cabeça e Pescoço e Urologia foi trans-
ferido, no dia 3 de julho, para o novo internamento Es-
pecialidades Cirúrgicas 1.

Há 23 anos, na instalação do internamento de Cabeça 
e Pescoço e Urologia, a Enfermeira Elsa Miranda, a 
Assistente Operacional Assunção Moita e a Assistente 
Operacional Carla Cascão, iniciavam funções no IPO 
de Coimbra, ajudando na instalação deste serviço, 
sendo que estiveram também presentes, na transfe-
rência do mesmo. 
 
  
Câmara de Coimbra Atribui Cinco Medalhas de Ouro 
no Dia da Cidade [Link]

IPO de Coimbra em destaque no “Diário das Beiras”. 

IPO de Coimbra Distinguido 

IPO de Coimbra em destaque no sítio do Serviço Nacional 
de Saúde. 
 

https://www.facebook.com/ipodecoimbra/photos/4190335944361377
https://www.facebook.com/ipodecoimbra/photos/4273865446008426
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Reconhecimento do Esforço dos Profissionais [Link1] 
[Link2]

IPO de Coimbra em destaque no “Diário de Coimbra”. 
  

IPO de Coimbra recebeu a Medalha da Cidade – Grau 
Ouro 

O Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco 
Gentil, E.P.E. foi agraciado com a distinção honorífica do 
Município de Coimbra, recebendo a Medalha da Cidade 
– Grau Ouro.

A entrega desta distinção decorreu no âmbito da ses-
são solene do Dia da Cidade de Coimbra, dia 4 de julho, 
que se assinala em honra da sua padroeira, Isabel de 
Aragão, a Rainha Santa.
 

O IPO de Coimbra é uma Referência na Oncologia 
[Link1] [Link2]
  
IPO de Coimbra em Destaque no Jornal “Campeão das 
Províncias”. 

Participação no Programa “2 às 10” da TVI 

No dia 27 de julho, a Dra. Ana Rita Nobre, médica otor-
rinolaringologista do IPO de Coimbra e membro da Di-
reção do Grupo de Estudos de Cabeça e Pescoço, par-
ticipou no programa 2 às 10, da estação televisiva TVI, 
no âmbito de uma ação de sensibilização inserida nas 
comemorações do Dia Mundial do Cancro de Cabeça 
e Pescoço. 

Julho – Mês da Sensibilização para a Luta Contra o 
Cancro Ginecológico [Link1] (Link2]
  

AGOSTO

Agosto – Mês da Sensibilização para a Luta Contra o 
Linfoma [Link]

 

https://www.facebook.com/ipodecoimbra/photos/4285692811492356
https://www.facebook.com/ipodecoimbra/photos/4273862479342056
https://www.facebook.com/ipodecoimbra/photos/4293613254033645
https://www.facebook.com/ipodecoimbra/photos/4293613250700312
https://www.facebook.com/ipodecoimbra/photos/4287659404629030
https://www.facebook.com/ipodecoimbra/photos/4287659407962363
https://www.facebook.com/ipodecoimbra/photos/4372049446190025
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A Unidade de Nutrição inicia uma colaboração regular 
com a revista INFO num espaço dedicado à Vida Sau-
dável. É nosso objectivo debater temas sobre Alimenta-
ção, de forma simples e prática, do interesse dos cola-
boradores do IPOC. Queremos ir ao encontro das suas 
dúvidas e questões pelo que aceitaremos as sugestões 
que nos quiserem enviar.

Neste Outono, lembramos o Dia Mundial da Alimenta-
ção e o Dia Europeu da Alimentação e da Cozinha Sau-
dáveis. O primeiro, celebrado a 16 de Outubro, alerta 
para a fome, a pobreza e a desnutrição que atingem 
milhões de pessoas no Mundo. O segundo, comemora-
do a 8 de Novembro, insere-se na campanha da Comis-
são Europeia de combate à obesidade, em especial à 
obesidade infantil. Fome e obesidade, duas formas de 
má nutrição em que as crianças são as mais afectadas 
e vão sofrer as consequências de uma alimentação de-
ficiente a curto, médio e longo prazo.

Por isso, nunca é demais recordar que a Roda dos Ali-
mentos mostra que uma Alimentação Saudável é: 

    Completa - inclui alimentos de todos os grupos e 
água, diariamente; 

    Equilibrada - contém maior ou menor quantidade de 
alimentos de cada grupo conforme a dimensão do seu 
sector, respeitando o número de porções recomendado;

    Variada – intercala alimentos diferentes dentro de 
cada grupo, variando diária e sazonalmente

A&S | Alimentação e Saúde

Ganha quem a pratica e ganham também o Planeta e a 
Humanidade porque fazer uma Alimentação Saudável 
é fazer uma Alimentação Sustentável. Como? Preferin-
do e adquirindo alimentos frescos, regionais e da épo-
ca, sempre que possível a produtores locais, reduzindo 
o desperdício alimentar e seguindo os princípios da Ali-
mentação Mediterrânica.

A Dieta Mediterrânica é mais do que Alimentação 
Saudável - é um Padrão de Vida Saudável! Para além 
do respeito pela sazonalidade e preferência pela pro-
veniência local dos alimentos, promove a utilização e 
transmissão geracional de técnicas culinárias saudá-
veis tradicionais (como sopas, ensopados, caldeiradas 
e outras confecionadas em tacho fechado), incentiva 
as famílias - crianças incluídas - a participar na confe-
ção e partilha dos alimentos, estimula o combate ao 
sedentarismo pelo incremento do tempo dedicado a 
atividades de lazer e proporciona conhecimento dos 
conceitos de sustentabilidade ambiental, social e da 
proteção dos valores culturais.

A PROPÓSITO: A romã é um fruto mediterrânico do Ou-
tono rico em antioxidantes (quase o triplo do vinho tinto 
e chá verde), compostos importantes na proteção das 
células, na saúde cardiovascular e na prevenção de al-
guns tipos de cancro. Pode ser consumida ao natural, 
em sumo, em infusão, em doces e salgados, como aro-
matizante da água, de iogurte e de saladas. É pouco 
calórica mas rica em fibras, vitaminas e minerais.

Unidade de Nutrição do IPO de Coimbra
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Era uma vez um jardim maravilhoso, cheio de grandes 
tílias, bétulas, carvalhos, magnólias e plátanos.

Havia nele roseirais, jardins de buxo e pomares. E ruas 
muito compridas, entre muros de camélias talhadas.

E havia nele uma estufa cheia de avencas, onde cresciam 
plantas extraordinárias, que tinham, atado ao pé, uma 
placa de metal onde o seu nome estava escrito em latim.
      

Sophia de Mello Breyner Andresen
O Rapaz de Bronze

Ao longo da História, os jardins foram sempre fonte de 
atração e objeto de inspiração ligados ao lazer e ao 
bem-estar. A importância dos espaços verdes para a 
sustentabilidade do planeta e para a coesão territorial, 
nunca foi tão debatida, como hoje! 

No Centro de Portugal encontramos uma grande di-
versidade de jardins, zonas arborizadas com árvores 
centenárias de características raras, espaços cuidado-
samente preservados, fruto do trabalho de biólogos, 
paisagistas, arquitetos e jardineiros.

Locais a Visitar
JARDINS HISTÓRICOS NO CENTRO DE PORTUGAL

Ao longo do território, encontramos jardins inspirados 
na antiguidade greco-latina, como os Jardins das Rui-
nas de Conimbriga, com a casa de repuxos, as termas 
e um jardim central decorado com mosaicos, que repre-
sentavam cenas mitológicas.

Jardins de inspiração renascentista assentes no con-
ceito clássico de ordem e beleza, destinados ao prazer 
da vista. Decorados com vasos de limoeiros e ornamen-
tados com flores coloridas. e com a poda figurada das 
plantas, numa profusão de cores e de sons, e onde a 
fonte com a escultura ao meio reunia, em torno de si, a 
maioria dos elementos do jardim.

Jardins de influência barroca com traçado geométrico, 
como o Jardim do Paço Episcopal de Castelo Branco  
e o Jardim do Paço Episcopal do Fontelo, em Viseu. 
Testemunhos de uma época de apogeu, estes jardins 
foram implementados por influência de eminentes figu-
ras do alto clero que, tendo permanecido alguns anos 
em Roma, quando regressavam a Portugal traziam com 
eles as ideias, os conceitos dos jardins italianos.   

Jardim de orientação literária, decorados com espécies 
botânicas de diferentes ecossistemas e que reportam 

Turismo Centro de Portugal

https://turismodocentro.pt/
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à época dos Descobrimentos, como o Jardim-Horto de Ca-
mões que reúne toda a flora referida na obra de Luís Vaz 
de Camões. Aqui, o visitante pode conhecer mais de 50 
espécies de plantas provenientes de África e da Índia e 
sentir o aroma da árvore que produz a canela. Este Jardim 
com características únicas no Centro de Portugal tem a 
assinatura do Arquiteto Paisagista Gonçalo Ribeiro Telles. 

Ainda com um projeto da autoria deste Arquiteto, damos-
-lhe a conhecer o Jardim da Casa-Museu João Soares, 
em Leiria, distinguido com o prémio Geoffrey Jellicoe, 
considerado o Prémio Nobel da Arquitetura Paisagística.

Já a pensar no desconfinamento, sugerimos-lhe um ro-
teiro verde e colorido pelo Centro de Portugal:

VISEU - CIDADE JARDIM 2021

Viseu Cidade Jardim é o mote escolhido pelo Município 
de Viseu para o ano de 2021. E as nossas propostas 
são muitas! 

Pegue na máquina fotográfica e venha captar as cores 
da paisagem na região de Dão Lafões.

JARDINS DO PAÇO EPISCOPAL DE FONTELO

Foi no século XVI por iniciativa de D. Miguel da Silva, 
Bispo de Viseu que nasceu um esplendoroso Jardim 
Renascentista do Antigo Paço Episcopal (Fontelo). Cria-
ção paisagística de influência Italiana, o jardim era co-
nhecido pelo exótico e exuberante jardim de Viseu. 

Atualmente, o Parque do Fontelo integra piscinas, um 
parque de campismo, campos de ténis e de futebol, 
um pavilhão gimnodesportivo e um circuito de manu-
tenção integrados numa zona verde enriquecida por 
muitas espécies de árvores seculares, onde o cuidado 
com a preservação do ambiente mereceu o “Prémio 
Quercus 1993 - Iniciativa Autárquica”Aqui encontra 
ainda o Pórtico do Fontelo.

PERCORRA O PARQUE AQUILINO RIBEIRO

Convertido em Parque Urbano em 1955, a história do 
Parque  Aquilino Ribeiro remonta ao século XVII,  inte-
grando a Quinta do Maçorim, local onde foi construído 
o Convento de Santo António dos Capuchos em 1635. 
De enorme interesse botânico, os imponentes exem-
plares de carvalho-alvarinho, que ainda hoje podemos 
observar, foram plantados pelos frades Capuchos de S. 
Francisco na cerca envolvente do convento. 

Na cidade de Viseu pode ainda visitar: o encantador 
Jardim da Mães com canteiros ladeados de sebes 
verdes ornamentados com apontamentos de cor sob 
forma de flores, consoante a estação do ano; o Jardim 
Tomás Ribeiro; o Jardim de Santa Cristina; o Jardim da 
Casa do Miradouro.

Situado na periferia, numa encosta na margem do rio 
Pavia, um dos principais afluentes do rio Dão, encontra-
mos o Jardim da Quinta da Cruz, espaço que acolhe o 
Centro de Arte Contemporânea de Viseu.

PARTA À DESCOBERTA DA MAGNÍFICA SANTAR VILA 
JARDIM 

Santar Vila Jardim é um projeto único e diferenciador, 
que visa acrescentar valor ao Turismo de Jardins no 
Centro de Portugal. 

Criada em 2013, pela família Vasconcellos e Souza, 
herdeira da Casa dos Condes de Santar e Magalhães, 
trata-se de um projeto pioneiro que integra outras casas 
importantes na Vila de Santar, no Concelho de Nelas.
 
Inserida na região vinhateira do Dão, a Vila de Santar 
possui a particularidade única de ser atravessada por 
terraços de jardins em contínuo. Daí, nasce este roteiro 
que inclui a visita aos exuberantes jardins destes mag-
níficos espaços: Casa dos Condes de Santar e Maga-
lhães, Casa da Magnólia, Jardim da Igreja da Misericór-
dia, Jardim dos Linhares, Casa Ibérico Nogueira, Casa 
das Fidalgas entre outras casas

https://santarvilajardim.pt/index.php/pt/

VENHA VISTAR OS ICÓNICOS JARDINS DA QUINTA DA 
ÍNSUA - PENALVA DO CASTELO  

A Quinta da Ínsua em Penalva do Castelo é um lugar 
com uma história imensa. Um passado que remonta ao 
século XVII, data em que foi construída a casa primitiva. 
No século XVIII, por ordem de Luís de Albuquerque de 
Melo Pereira e Cáceres, governador e capitão-geral do 
Mato Grosso, no Brasil, foram introduzidas variedades 
botânicas tropicais. A intervenção do arquiteto italiano 
Nicola Bigaglia (1841-1908), permitiu a renovação da 
casa e da capela. 

Este sumptuoso espaço, para além dos jardins, inte-
gra o exuberante Solar, uma extensa mata de campos 
agrícolas, com acesso por portal ricamente decorado, 
conhecido como o Portão da Sereia, com uma série de 
esculturas alusivas à Antiguidade Clássica.

https://santarvilajardim.pt/index.php/pt/
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VENHA DESCOBRIR O  PARQUE DA CARVALHA NA SER-
TÃ -  ARTE NA PAISAGEM NA BEIRA BAIXA

Situado em pleno Centro da vila da Sertã, o Parque da 
Carvalha é um dos mais belos locais de lazer da região. 
Este parque, integrado na mesma área uma praia flu-
vial, espaços de lazer, áreas de entretenimento e zonas 
para a realização de atividades desportivas. 

Mais recentemente, e no âmbito do projeto inovador, 
convidamo-lo a conhecer a Rota do Experimenta Pai-
sagem, roteiro que integra no Parque da Carvalha uma 
das três obras de arte que definem o início da Rota da 
Cortiçada: o Véu da Sertã. A obra está localizada sobre 
o açude da Ribeira da Sertã definida por dois pórticos 
que suportam uma sequência ondulada de seis cha-
pas espelhadas moldadas que se sobrepõem a 2,4m 
de altura. A sequência destas superfícies espelhadas 
evidencia e multiplica os reflexos e as relações entre a 
ribeira, o jardim e a paisagem rural.

Fazem igualmente parte deste projeto Rotas das Linhas 
de Água - Menina dos Medos, em Sobral Fernando, e 
Magma Cellar, em Coqueiros, ambos no concelho de 
Proença-a-Nova.

PARTA À DESCOBERTA DO JARDIM CASA-MUSEU 
JOÃO SOARES - PRÉMIO “NOBEL” DA ARQUITETURA 
PAISAGÍSTICA

O Jardim da Casa-Museu João Soares é um projeto da 
autoria do arquitecto paisagístico Gonçalo Ribeiro Te-
lles projetado, em 1996, na localidade de Cortes, em 
Leiria, e distinguido com o prémio Geoffrey Jellicoe, 
considerado o Prémio Nobel da Arquitetura Paisagísti-
ca, em 2013. 

Este espaço, que integra um pomar, foi pensado de for-
ma a incluir a englobar toda a identidade rural e paisa-
gística desta bonita localidade onde nasce o rio Lis. O 
jardim, localizado numa encosta, é percorrido por duas 
escadarias ladeadas de árvores de fruto, num misto de 
mata e de prado, numa composição que integra espaço 
relvado e flores ornamentais. 

De aparência mais natural, crescem na paisagem car-
valhos, medronheiros, folhados e aroeiras. 

Aqui, aproveite para conhecer a Fundação Mário Soa-
res testemunho vivo história  de Portugal do século XX 
e aventure-se na Rota da Nascente do Rio Lis um per-
curso de 9 km que alia natureza, aventura, cultura e 
património. 

PERCORRA O JARDIM DE INSPIRAÇÃO ITALIANA QUE 
RECRIA O JARDIM DO ÉDEN

De inspiração italiana, Jardim do Paço Episcopal de 
Castelo Branco  (ou de S.João Baptista) é um jardim 
de estilo barroco que tem como matriz o conceito bíbli-
co do Jardim do Éden. Foi mandado edificar no século 
XVIII, por ordem de D. João Mendonça, Bispo da Guarda 
que, tendo permanecido em Roma durante três anos, 
quando regressou a Portugal quis edificar em Castelo 
Branco um imponente Jardim, à semelhança dos gran-
des jardins de Itália. À data, o jardim fazia parte de uma 
vasta e complexa unidade agrária, paisagística e esté-
tica que costumava designar-se por “logradouros do 
Paço Episcopal de Castelo Branco”. 

Junto ao  Jardim e instalado no edifício antigo Paço Epis-
copal funciona agora o Museu Francisco Tavares Proen-
ça Júnior, montra viva das artes e tradições da região.

Com o início da primavera e já a sonhar com o desconfi-
namento convidamo-lo fazer o Roteiro pela Beira Baixa 

CONVIDAMO-LO A EXPLORAR O JARDIM DAS ARTES 
NA COVILHÃ

O Jardim das Artes, espaço verde interativo e moderno, 
situado na zona nova da cidade. O jardim abarca um 
espaço de lazer, com 18 mil metros quadrados  junto à 
rua Centro de Artes. Dispõe de um percurso pedonal de 
840 metros quadrados envolvido por uma vasta zona 
verde com um jardim de esculturas.

DESAFIAMO-LO A PERCORRER O PARQUE DE SANTA 
CRUZ EM COIMBRA

Conhecido por Jardim da Sereia, a designação oficial 
é Parque de Santa Cruz. A sua origem remonta à fun-
dação da nacionalidade. No século XII, este espaço foi 
entregue aos Cónegos Regrantes de Santo Agostinho 
que iniciaram a exploração da Quinta de Santa Cruz. 

No século XVIII foi transformado num parque de lazer, 
com funções recreativas integrando um espaço de des-
canso e meditação em estilo barroco. 

Hoje, a entrada do Jardim é feita pela Praça da Repúbli-
ca e apresenta três estátuas que representam a Fé, a 
Caridade e a Esperança, culminando com uma cascata. 
Subindo as escadas, encontramos a Fonte da Nogueira 
com uma estátua que representa um tritão abrindo a 
boca de um peixe, de onde corre água para a fonte, o 
que explica a designação popular de jardim da “Sereia”.
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C&C | Crianças e Companhia

Encontra as 10 diferenças no desenho.
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C&A | Cultura e Arte

Crianças

A Ciência não vai de Férias... no Exploratório!
20 a 23 e 27 a 30 de dezembro de  2021
Exploratório | Coimbra

Exposição

Formas: Do Texto Tangível ao Imaterial
23 de novembro de 2021 até 2 janeiro de 2022 
Galeria Pedro Olayo (Filho) | Coimbra

Teatro

Monólogo de uma Mulher Chamada Maria com a 
sua Patroa
1 e 2 de dezembro de 2021| 21h30
TAGV | Coimbra

Circo

Jay Gilligan | Shaking the Sky 
5 de dezembro de 20211 | 18h00
Grande Auditório
Convento São Francisco | Coimbra

THE COTTON CHRISTMAS
Com AUREA e CAIS SODRÉ FUNK CONNECTION
Convidado especial: NBC
11 de dezembro de 2021 | 21h30 
CAE | Figueira da Foz

Concerto

André Sardet, Orquestra Clássica do Centro, 
Coimbra Feist Choir - Coimbra Canta o Natal
19 de dezembro de 2021 | 18h00
Grande Auditório
Convento São Francisco | Coimbra
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Sugestões de Leitura
Da Biblioteca do IPO de Coimbra

SIM | Boletim
nº 118 | outubro 2021

Risco de Morrer 2012
Edição 2014

Ciclo de Estudos Conducente ao Grau de Mestre 
em Enfermagem Médico-Cirúrgica

Ana Maria Pereira Santos Seiça | março 2017

Correio Spn 
Jornal da Sociedade Portuguesa de Neurologia

nº 29 | ano 11 | outubro 2021

ANEA | Boletim Informativo
nº 130 | julho/setembro 2021

ROL | Revista de Enfermería
vol. 44 | nº 10 | outubro 2021

DIRIGIR&FORMAR
nº 32 | julho/setembro 2021

Projeto de Investigação | Prémio Professor 
Luís António Martins Raposo 2016
Maria Piedade Nunes Paredes Leão

Postgaduate Medicine
Edição Portuguesa

vol. 50 | nº 5 | setembro/outubro 2021





Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, EPE

Revista Quadrimestral | Número 43 | Novembro de 2021


