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Editorial

Editorial

O mês de junho começa sempre com a celebração do
Dia Mundial da Criança e o grupo para a humanização
hospitalar, a partir do lema "Todas as pessoas grandes foram um dia crianças. Mas poucas se lembram
disso", desafiou os nossos profissionais a partilharem
uma foto de criança e uma foto atual. O resultado foi
um sucesso.
Foi nesse mês, também, que o IPO de Coimbra recebeu
a reunião nacional do programa HOPE, destinado a profissionais de saúde, integrado na Federação Europeia
de Hospitais.
Destacou-se, ainda, o reconhecimento, pela quinta vez,
que adveio da acreditação pelo CHKS (Caspe Healthcare Knowledge Systems), garantindo o cumprimento dos
padrões internacionais das melhores práticas. Esta distinção significou, fundamentalmente, o reconhecimento do elevado nível de profissionalismo e compromisso
de todos quantos aqui trabalham e dão o seu melhor,
contribuindo de forma incontornável, para o prestígio da
Instituição, reforçando o orgulho de dela fazermos parte.
Ainda em junho, foi inaugurado o Hospital de Dia do
Serviço de Imunohemoterapia.
No mês de julho o IPO de Coimbra obteve, pelo Sistema
Nacional de Avaliação em Saúde (SINAS), o "Nível de
qualidade III - Categoria de classificação superior" nas
dimensões em que foi avaliado: Segurança do Doente
– Procedimentos de Segurança, Adequação e Conforto
das Instalações, Focalização no Utente e Satisfação do
Utente.

No mês de julho foi, ainda, lançado o Programa Readaptar que visa a criação de um banco de próteses
auditivas que possam ser readaptadas para os doentes oncológicos. Reconhecendo que a perda auditiva é
muitas vezes fator de isolamento social pela dificuldade de comunicação que acarreta, com potencial para
induzir quadros de ansiedade e depressão, pretende-se contribuir para devolver a capacidade de audição
aos doentes oncológicos, independentemente da fase
da doença ou do tratamento, tratando-se, portanto, de
uma iniciativa pioneira. Foi, também, criado o Núcleo
de Enfermagem de Reabilitação (NER) neste mês. A
reunião científica, subordinada ao tema “Boas Práticas
em Estomaterapia”, desenvolvida pelo Gabinete de Estomaterapia fechou o mês de julho.
Neste período, destaca-se, ainda, a iniciativa do passado mês de setembro, marcada pela inauguração do
Espaço do Interno. Este espaço, reservado aos Internos
em formação na nossa Instituição, e respetivos Orientadores, pretende ser uma sala de trabalho e ao mesmo
tempo contribuir para fomentar relações de proximidade entre os Internos de diferentes especialidades e o
suporte interpares, bem como facilitar a partilha de conhecimentos e a realização de projetos interdisciplinares de qualidade. Ao espaço foi atribuído o nome Sala
Dr. Óscar Vilão, como tributo àquele que liderou durante mais de 25 anos, a Direção do Internato Médico do
IPO de Coimbra.

Margarida Ornelas
Presidende do Conselho de Administração
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NER – Núcleo de Enfermagem de Reabilitação
Natividade Alves Ferreira,
Enfermeira Especialista em Enfermagem de Reabilitação no IPO de Coimbra

Em 2008, os Órgãos Sociais da APER* iniciaram um
processo de promoção, criação e divulgação de Núcleos
de Enfermeiros de Reabilitação (NERs) a nível nacional.
Sempre com o intuito de que estes, constituir-se-iam
uma ferramenta de excelência para o desenvolvimento
futuro da especialidade, da melhoria da qualidade dos
cuidados oferecidos assim como da satisfação profissional e pessoal dos Enfermeiros Especialistas em Enfermagem de Reabilitação (EEER).
Tendo terminado a especialidade em 2008, e tendo estado em contato com estas boas novas, ficou a ideia a
germinar.
No sentido de conseguir um maior proveito da mais-valia da Especialização em Enfermagem de Reabilitação,
urge a necessidade de congregar esforços de forma a
desenvolver Intervenções de Enfermagem de Reabilitação de qualidade no Instituto Português de Oncologia
de Coimbra Francisco Gentil, EPE. Fomenta-se assim a

constituição de um núcleo de enfermeiros especialistas em Enfermagem de Reabilitação no Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, EPE,
de forma a dar prossecução às atividades que estes
profissionais podem desenvolver e articular com outros
profissionais no processo de Reabilitação da Pessoa
que necessita destes cuidados específicos.
Em 2020, iniciaram-se os primeiros passos para a criação do Ner do IPOCFG,EPE, depois de ter indagado e
acumulado, informação sobre os elementos necessários
para a concretização da ideia. Inicialmente foi feito o
contato personalizado com cada Enfermeiro da Instituição com a especialidade de Reabilitação, a fim de efetuar um levantamento da concordância da intenção pretendida. A 3 de Abril de 2022, foi efetuada a 1ª reunião
entre os Enfermeiros e a criação do grupo de contato
telefónico, para facilitar a troca e partilha. Nesta reunião
foi apresentado um protótipo (facultado pelo Sr. Enfermeiro Belmiro Rocha), do possível Regulamento do NER.
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NER – Núcleo de Enfermagem de Reabilitação

a) P
 romover o intercâmbio técnico-científico dos Especialistas em Enfermagem de Reabilitação;

Sendo o NER-IPOCFG-EPE constituído por todos os Enfermeiros com o título profissional de Especialista em
Enfermagem de Reabilitação, atribuído pela Ordem dos
Enfermeiros, em exercício profissional no IPOCFG-EPE,
independentemente da sua categoria. O NER- IPOCFG-EPE pode ainda incluir colaboradores, sendo estes os
Enfermeiros do IPOCFG-EPE que se encontrem em processo de formação especializada em Enfermagem de
Reabilitação.

b) R
 epresentar todos os Enfermeiros Especialistas em
Enfermagem de Reabilitação do IPOCFG-EPE;

O NER- IPOCFG-EPE é representado por um coordenador,
um vice-coordenador, um secretário e um vogal.

c) C
 olaborar na formação pós-graduada de Enfermagem
de Reabilitação;

O Coordenador com funções de:
a) Dinamizar e coordenar todas as atividades do NERIPOCFG-EPE;
b) Representar o NER- IPOCFG-EPE em reuniões e eventos no âmbito das suas atividades;
c) Orientar e liderar as reuniões gerais do NER- IPOCFG-EPE;
d) Usufruir do voto de qualidade em todas as votações,
exceto em atos eleitorais;
e) Organizar os atos eleitorais.

Um NER, é considerado pela APER*, um “espaço” de
associação voluntária dos EEER da Instituição que,
com um regulamento próprio, de forma organizada,
planeada e alinhada com a Missão da Instituição e
dos Serviços, procura perseguir alguns objetivos fundamentais, nesta área:

d) C
 olaborar na realização de artigos e trabalhos técnico-científicos na área da Enfermagem de Reabilitação
e promover a sua publicação;
e) D
 esenvolver e promover iniciativas, encontros e reuniões na área da Enfermagem de Reabilitação;
f) S
 ensibilizar os profissionais de saúde do IPOCFG-EPE
para a mais-valia das Intervenções de Enfermagem de
Reabilitação;
g) Promover a complementaridade e articulação entre
os vários profissionais de saúde que intervêm na
área da Reabilitação;
h) A
 rticular com o Colégio de Especialidade de Enfermagem de Reabilitação da Ordem dos Enfermeiros,
com a Associação Portuguesa dos Enfermeiros de
Reabilitação e com outras entidades da área;
i) E
 laborar o plano de reorganização das Intervenções
de Enfermagem de Reabilitação do IPOCFG-EPE;
j) Elaborar o plano anual de atividades do NER- IPOCFG-EPE;
l) P
 romover e divulgar as atividades do NER- IPOCFG-EPE.

6

O Vice-coordenador com funções de:
a) Colaborar com o Coordenador no desenvolvimento
das suas funções;
b) Substituir o Coordenador nas suas ausências.
O Secretário com funções de:
a) Elaborar ata das reuniões gerais;
b) Substituir o Vice-coordenador nas suas ausências.
O Vogal poderá ser nomeado temporariamente como
Secretário na ausência deste, pelo Coordenador ou por
quem o substitua na sua ausência.
A duração dos elementos representantes do NERIPOCFG-EPE é de dois anos, sendo efetuadas eleições
internas para novas nomeações, e/ou de acordo com
o Regulamento interno deste Ner, que só poderá ser
alterado em assembleia geral e por maioria absoluta
pelos elementos do NER- IPOCFG-EPE, devendo seguidamente ser sujeito a nova ratificação pela Direção de
Enfermagem do IPOCFG-EPE.

NER – Núcleo de Enfermagem de Reabilitação

Toda a atividade técnica e científica do NER- IPOCFG-EPE, depende hierarquicamente do Conselho de Administração do IPOCFG-EPE, e está de forma obrigatória
sujeita a deliberação deste, sob proposta do Enfermeiro
Diretor.
Este último aspeto é particularmente importante (sendo mesmo uma relação simbiótica) quer para o Núcleo,
pois pode desenvolver toda a sua atividade com a cooperação e participação da Direção de Enfermagem /
Conselho de Administração, quer para a instituição, que
enriquecerá a sua organização com a mais valia de uma
estrutura de profissionais especializados, organizados e
sujeitos a um regulamento.
Após vários ajustes ao pedido da criação do NER, e em
sintonia com o Sr. Enfermeiro Diretor João Moreira, foi
entregue para validação pelo Conselho de Administração do IPOCFG,EPE, tendo sido aprovado a 27 de Janeiro
de 2022.
A criação do Núcleo de Enfermagem de Reabilitação, do
Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco
Gentil, EPE, leva à elaboração do Regulamento que visa
a normatização das ações desenvolvidas. O regulamento
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define a composição, as competências e regras de funcionamento do Núcleo de Enfermagem de Reabilitação,
tendo sido aprovado em 17 de Março de 2022.
Procedeu-se à eleição dos corpos dirigentes, tendo sido
quase por unanimidade a escolha para o cargo de coordenadora.
Neste momento fazem parte deste Núcleo os Enfermeiros:
Carlos António Pessoa Cunha; Daniela Filipa Neves; Dulce Margarida C. P. Melo; Eduarda Maria F. Cavaleiro; Gisela Patrícia Duarte de Almeida; Isabel Cristina Simões
Santos; Maria Inês Flórido de Carvalho; Marisa Isabel
R. Agostinho; Natividade Alves Ferreira; Paula M. P. M.
Miguel Batista; Ricardo Manuel Alves Dias e Valdemar
Henriques Rodrigues.
Segundo os elementos que constituem este NER, a expectativa fulcral, é que seja possível "dar visibilidade às
intervenções de enfermagem de reabilitação em oncologia, promover o acesso dos doentes a estes cuidados especializados, facilitar a comunicação entre enfermeiros
de reabilitação e o intercâmbio interdisciplinar”.
Mas a base essencial assenta em:

Promover qualidade de vida à pessoa com doença
oncológica, e contribuir para a "redução dos tempos
de internamento”
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Audiologia no IPO
Ana Filipa Gonçalves de Carvalho,
TSDT no IPO de Coimbra

minimizar, desta forma, o impacto que a perda auditiva
tem na qualidade de vida do doente, independentemente da fase da doença ou do tratamento em que este se
encontra.
A perda auditiva pode surgir associada à doença oncológica, seja pela localização da lesão ou também dos
tratamentos associados. O doente com perda auditiva
apresenta, muitas vezes, sinais de ansiedade e depressão associados ao isolamento desencadeado pela dificuldade de compreensão e comunicação com o seu
núcleo familiar, amigos e com os profissionais de saúde
que o acompanham. Também o regresso à atividade
social e profissional, quando acompanhado por perda
auditiva poderá ser um processo penoso. A reabilitação
auditiva, através da adaptação de próteses auditivas é
uma forma de minimizar todo este impacto e devolver a
capacidade de ouvir ao doente oncológico.
Para cumprir com o objetivo deste programa, qualquer
pessoa, empresa ou particular poderá doar à instituição próteses auditivas que, estando a funcionar, já não
se encontrem em uso e também acessórios, consumíveis e software que permitam potenciar o processo de
reabilitação auditiva.

O serviço de otorrinolaringologia realizou neste ano,
através do gabinete de Audiologia, duas ações relevantes para um serviço de proximidade ao cuidado auditivo.
A primeira, realizada no âmbito da celebração do Dia
Mundial da Audição, comemorado a 3 de Março, promoveu, durante o mês de Março rastreios auditivos,
abertos à população, tendo sido possível rastrear 122
pessoas, das quais 64 apresentaram alterações, estando previsto para o mês de novembro uma segunda
fase para dar resposta às alterações encontradas nesta população, caso ainda não tenham tido nenhum tipo
de seguimento.
No dia 22 de Agosto foi lançado o Programa ReAdaptar, com o objetivo de criar um Banco de Próteses Auditivas que possam ser reprogramadas e readaptadas
para os doentes oncológicos do IPO Coimbra, tentando
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Os candidatos à utilização de prótese auditiva farão
exames complementares, nomeadamente o audiograma tonal e vocal, de forma a compreender o tipo e
grau de perda auditiva e assim definir como será feita a
reabilitação auditiva, garantindo que são cumpridos os
critérios estipulados para integrar o projeto.
O serviço já conta com alguns equipamentos cedidos,
que irão agora começar a ser utilizados para reabilitar
os primeiros candidatos identificados.

IPOCFG em Notícia
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IPO de Coimbra em Notícia
De junho a setembro de 2022
JUNHO

A reunião que contou com cerca de 10 elementos, entre participantes e coordenadores, é sempre uma excelente oportunidade para a partilha de conhecimento
dos diversos sistemas de saúde e das experiências de
cada país.
Dia Mundial da Criança
Junho | Mês da Luta contra o Cancro da Pele [Link]
O IPO de Coimbra comemorou o Dia Mundial da Criança
dedicando-o aos seus profissionais, que um dia também
já foram crianças.
A partir do mote "Todas as pessoas grandes foram um
dia crianças. Mas poucas se lembram disso" (Antoine
Saint-Exupery), lançou-se o desafio a cada profissional
para partilhar uma foto da sua infância.

Há coisas que marcam
IPO de Coimbra e Equipa Humaniza no Diário de Coimbra.
[Link]

IPO de Coimbra conquista 5ª acreditação pelo CHKS
O jogo consiste em saber quem é quem. Através da associação do QR Code à foto de infância, é possível aceder a
uma foto atual e descobrir a respetiva identidade.
E assim se construiu um belo mural que convidamos
a visitar.
Feliz Dia da Criança!

Programa HOPE
Realizou-se no IPO de Coimbra a reunião nacional do
programa HOPE, destinado a profissionais de saúde
(https://hope.be/programme-2022/), integrado na Federação Europeia de Hospitais, dedicado este ano ao
tema "Using Evidence in Healthcare Management”.

O IPO de Coimbra obteve pela quinta vez a acreditação
pelo CHKS (Caspe Healthcare Knowledge Systems),
relativamente à implementação dos seus processos e
normas, o que comprova o cumprimento dos padrões
internacionais das melhores práticas.
Após avaliação por uma equipa externa de profissionais
de saúde seniores, com formação de auditoria e revisão por pares, o IPO de Coimbra conseguiu demonstrar,
num contexto particularmente difícil de pandemia, a
conformidade com os requisitos da qualidade exigíveis.
Recorde-se que o IPO de Coimbra é uma instituição
acreditada por esta entidade desde 2005 tendo obtido sucessivas reacreditações em 2010, 2014 e 2017.
[Link1], [Link2], [Link3]
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IPO de Coimbra cria grupo de apoio para familiares
enlutados
Equipa do Programa Humaniza do IPO de Coimbra no
Diário de Coimbra. [Link]

JULHO

Dia Mundial da Prevenção de Quedas

Julho | Mês da Luta contra o Cancro Ginecológico
[Link]

Núcleo Central do Grupo de Prevenção de Quedas
O IPO de Coimbra tem vindo a investir na prevenção de
quedas através de um Grupo de Prevenção de Quedas
cujo objetivo é implementar e monitorizar o processo
de prevenção de quedas na instituição, com uma forte
componente de formação e sensibilização para o tema.
[Link1], [Link2], [Link3]

Gabinete de Estomaterapia do IPO de Coimbra:
percursor da abrangência integral das ostomias
IPO de Coimbra em destaque no “Hospital Público”.
[Link]

IPO de Coimbra obteve no SINAS o "nível de
qualidade III - Categoria de classificação superior"
Inauguração do Hospital de Dia do Serviço de
Imunohemoterapia do IPO de Coimbra.
O Serviço de Imunohemoterapia do IPO Coimbra inaugurou o seu Hospital de Dia.
Trata-se de um setor já há muito desejado e que vem reforçar a oferta relativa a alguns tratamentos de suporte
para os doentes Oncológicos da Instituição, em particular aos abrangidos pelo programa Nacional Patient
Blood Management (PBM).

O IPO de Coimbra obteve no SINAS o "nível de qualidade
III - Categoria de classificação superior" nas dimensões
em que foi avaliado: Segurança do Doente - Procedimentos de Segurança, Adequação e Conforto das Instalações, Focalização no Utente e Satisfação do Utente.
O SINAS – Sistema Nacional de Avaliação em Saúde
– é um sistema de avaliação da qualidade global dos
estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde
desenvolvido pela Entidade Reguladora da Saúde.
Estes resultados significam, fundamentalmente, o reconhecimento do elevado nível de profissionalismo dos
colaboradores desta Instituição. [Link]

IPO de Coimbra – Metas contratualizadas “têm sido
superadas”
IPO de Coimbra em destaque no “Diário As Beiras”.
[Link]

10

IPOCFG em Notícia

Núcleo de Enfermagem de Reabilitação do IPO de
Coimbra
No sentido de conseguir um maior proveito da mais-valia da Especialização em Enfermagem de Reabilitação, surgiu a necessidade de congregar esforços para
dar continuidade ao desenvolvimento das Intervenções de Enfermagem de Reabilitação de qualidade e,
nesse sentido, foi criado o Núcleo de Enfermagem de
Reabilitação (NER).
O NER integra todos os Enfermeiros Especialistas em
Enfermagem de Reabilitação do IPO de Coimbra e,
após aprovação do regulamento interno, procedeu-se
às eleições dos seus corpos dirigentes.
O Núcleo agora criado tem a seguinte composição:
Coordenadora: Natividade Ferreira
Vice-Coordenador: Ricardo Dias
Secretária: Inês Carvalho
Vogal: Valdemar Rodrigues
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Reconhecendo que a perda auditiva é muitas vezes fator de isolamento social pela dificuldade de comunicação que acarreta, com potencial para induzir quadros
de ansiedade e depressão, pretende-se contribuir para
devolver a capacidade de audição aos doentes oncológicos, independentemente da fase da doença ou do
tratamento.
Da iniciativa do Serviço de Otorrinolaringologia, o Programa ReADAPTAR está acessível a toda a comunidade
que pretenda colaborar com o IPO de Coimbra.
O Programa ReADAPTAR funcionará numa perspetiva de
complementaridade às respostas já existentes. [Link1] ,
[Link2], [Link3], [Link4], [Link5], [Link6], [Link7], [Link8],
[Link9], [Link10], [Link11], [Link12], [Link13], [Link14]

SETEMBRO
Gabinete da Estomaterapia do IPO de Coimbra
realizou uma Reunião Científica subordinada ao tema
“Boas Práticas em Estomaterapia”.

AGOSTO
Agosto | Mês da Luta contra o Linfoma [Link]

O Gabinete da Estomaterapia do IPO de Coimbra realizou
no dia 6 de setembro de 2022, no Auditório da Instituição, uma Reunião Científica subordinada ao tema “Boas
Práticas em Estomaterapia”.

IPO de Coimbra lança o Programa ReADAPTAR
O IPO de Coimbra lançou o Programa ReADAPTAR, um
banco de próteses auditivas que pretende ser uma resposta social inovadora específica e facilitadora da vida
diária do doente oncológico com perda auditiva, assim
como das suas famílias ou cuidadores.

Com vista à melhoria da qualidade dos cuidados prestados, o programa elaborado, considera-se ser do maior
interesse para os diversos contextos da prática clínica,
dando resposta às necessidades da Pessoa com ostomia em todas as fases do seu percurso terapêutico.
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Dia do Serviço Nacional de Saúde
No dia em que se comemora o aniversário do Serviço
Nacional de Saúde, o IPO de Coimbra vem manifestar
o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelos seus
profissionais, no bem cuidar do doente oncológico.

Dia Mundial do Linfoma [Link]

A sessão destinou-se a Enfermeiros do IPO de Coimbra
e de outras Instituições de Saúde.

Setembro | Mês da Luta contra o Cancro do Pâncreas
[Link]

Espaço do Interno | Sala Dr. Óscar Vilão
Dia 16 de setembro, foi inaugurado o Espaço do Interno - Sala Dr. Óscar Vilão, uma nova sala reservada aos
Internos em formação na nossa Instituição, e respetivos Orientadores, com a presença do Conselho de Administração, Direção do Internato Médico, Direções de
Serviço e Comissão de Internos.

Dia Mundial da Prevenção do Suicídio
No dia 10 de Setembro, assinala-se o Dia Mundial da
Prevenção do Suicídio.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) aponta o suicídio como um dos mais graves problemas de Saúde
Publica em todos os países.
O diagnóstico de uma doença oncológica confronta o
doente com a sua finitude e, não raro, direciona o diálogo interno para o sentido da vida levando, por vezes, ao
desejo de morte antecipada e pensamentos de suicídio.
Torna-se, assim, necessário que os profissionais da
área de Oncologia estejam sensibilizados para esta
realidade e preparados para identificar e orientar as
situações de risco.
Também a família e amigos devem estar alerta para
sinais de sofrimento emocional que possam significar
risco e necessidade de ajuda.
Relembramos, neste dia, alguns sinais de alarme a que
devemos estar atentos, o que fazer e como ajudar.
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Esta sala de trabalho pretende facilitar a partilha de
conhecimentos e a realização de projetos interdisciplinares, assim como contribuir para fomentar relações
de proximidade entre os Internos de diferentes especialidades e o suporte interpares.
Este ato simbólico foi também uma homenagem ao
Dr. Óscar Vilão, que durante mais de 25 anos liderou a
Direção do Internato Médico do Instituto Português de
Oncologia de Coimbra.

A&S | Alimentação e Saúde
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A&S | Alimentação e Saúde
Unidade de Nutrição do IPO de Coimbra

Setembro marca o fim das férias de Verão e o regresso
às aulas e com ele, começam as preocupações com os
lanches que as crianças levam para a escola.
Preparar e planificar as refeições com alguma antecedência é uma forma de economizar tempo e controlar
a qualidade e quantidade dos alimentos utilizados.
No caso dos lanches, é também uma forma de evitar
o recurso aos alimentos habitualmente presentes nas
máquinas de vending e garantir uma escolha alimentar
mais saudável e mais económica.
A escola está sujeita a normas da DGS no que respeita
à alimentação que fornece aos seus alunos e, de um
modo geral, a toda a comunidade escolar, quer através
das refeições que disponibiliza nas cantinas e refeitórios, quer dos alimentos à venda nos bares e nas máquinas de vending. Porém, os pais são sempre os principais responsáveis pela alimentação dos filhos, seja pela
vigilância do cumprimento dessas mesmas normas na
alimentação fornecida pela escola, seja pela educação
alimentar que transmitem aos filhos em casa.
As crianças e os adolescentes comem e bebem o que
os pais lhes permitem e o que eles próprios comem e
bebem. Se os pais não comem sopa ou se bebem refrigerantes à refeição, os filhos não vão aprender a comer
sopa mas vão viciar-se nos refrigerantes, tal como eles.
É importante ter presente que, para o bem e para o mal,
os pais são os modelos dos filhos que vão mimetizar os

seus comportamentos, marcando profundamente a sua
saúde futura. Dar bons exemplos no que respeita à alimentação é um acto de amor! É não só contribuir para
a saúde e a longevidade dos filhos mas também para a
sua, dando mais qualidade e mais tempo ao tempo que
disfrutarão uns dos outros!

A PROPÓSITO: NA hora de preparar o lanche para o seu
filho, aproveite e faça um para si também. Opte por:
 1 pacote de 200ml de leite simples ou 1 iogurte sólido
ou líquido ou 1 fatia fina de queijo (20 g)
 1 peça de fruta (100-150g), de preferência da época,
ou 1 cenoura ou pimento vermelho em palitos ou 3 a
4 tomates cherry ou meia dúzia de nozes, amêndoas,
cajus…
 1 pão de mistura (50 a 60g) ou tostas integrais ou cereais de pequeno-almoço não açucarados (ex: flocos
de aveia, flocos de milho)
Nos lanches da manhã e da tarde inclua, pelo menos,
um alimento do grupo dos lacticínios, 1 peça de fruta e
um alimento do grupo dos cereais. Varie a composição
dos lanches e torne-os atractivos, para si e para o seu
filho. E não se esqueçam, ambos, de ir bebendo água
ao longo do dia.
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Agenda
Gabinete de Coordenador da Formação do IPO de Coimbra

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS
17 DE NOVEMBRO E 2 DE DEZEMBRO
Organizado pelo Gabinete Coordenador da Formação,
em colaboração com o Delegado de Segurança.
Destinado a todos os Colaboradores.
CONSULTORIA CIENTÍFICA NA ÁREA DA ESTATÍSTICA
11 E 25 DE NOVEMBRO; 9 E 20 DE DEZEMBRO
Organizado pelo Gabinete Coordenador da
Investigação. Destinado a todos os Colaboradores.
CONSULTORIA CIENTÍFICA NA ÁREA DA ESTATÍSTICA
11 E 25 DE NOVEMBRO; 9 E 20 DE DEZEMBRO
Organizado pelo Gabinete Coordenador da
Investigação. Destinado a todos os Colaboradores.
PRECAUÇÕES BÁSICAS DO CONTROLO DA INFEÇÃO
(PBCI)
15, 16, 22, 23 E 24 NOVEMBRO
Destinado a Enfermeiros e Técnicos Superiores de
Diagnóstico e Terapêutica.
Organizado pelo Gabinete Coordenador da Formação,
financiado no âmbito do POISE.
MEDICINA TRANSFUSIONAL
2 DE NOVEMBRO
Destinado a médicos do Serviço de Radioterapia.
8 E 9 DE NOVEMBRO
Destinado a médicos do Serviço de Medicina Interna e
Cuidados Paliativos.
30 DE NOVEMBRO
Destinado a médicos do Serviço de Oncologia Médica.
Organizado pelo Serviço de Imunohemoterapia.
GASES MEDICINAIS - PRINCÍPIOS GERAIS DE
SEGURANÇA E MANUSEAMENTO
3 E 18 DE NOVEMBRO
Organizado pelo Serviço de Farmácia Hospitalar.
Destinado a Enfermeiros e Assistentes Operacionais.
WORKSHOP S DOR
7 E 21 DE NOVEMBRO
Organizado pela Consulta da Dor. Destinado a
Enfermeiros.
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PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO INTERNATO MÉDICO
2022/2023:
MÓDULO 4 - COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÃO
CIENTÍFICA, COM AS SEGUINTES SESSÕES:
 Revisão sistematizada da literatura; Escrita e
publicação de artigo científico I (4 de novembro);
 Escrita e publicação de artigo científico II (11 de
novembro);
 Comunicação e apresentação de trabalhos
científicos; Elaboração do currículo (25 de
novembro).
Organizado pela Direção do Internato Médico. Destinado
a Médicos Internos, Orientadores da Formação e
Diretores dos Serviços com idoneidade formativa.
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS - SIMULACRO NA
UNIDADE DE PREPARAÇÃO DE CITOSTÁTICOS
17 DE NOVEMBRO
Organizado pelo Gabinete Coordenador da Formação,
em colaboração com o Delegado de Segurança.
Destinado a todos os Colaboradores do Serviço de
Farmácia Hospitalar.
NOÇÕES BÁSICAS DE CUIDADOS PALIATIVOS PARA
AUXILIARES DE AÇÃO MÉDICA
25 E 28 DE NOVEMBRO
Organizado pelo Gabinete Coordenador da Formação,
financiado no âmbito do POISE. Destinado a Assistentes
Operacionais.
REUNIÃO MULTIDISCIPLINAR DO INTERNATO
MÉDICO COM A COLABORAÇÃO DO GRUPO
MULTIDISCIPLINAR DE MAMA
30 DE NOVEMBRO
Organizado pela Direção do Internato Médico.
Destinado a Médicos.
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS - SIMULACRO NO
SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E DIETÉTICA
15 DE DEZEMBRO
Organizado pelo Gabinete Coordenador da Formação,
em colaboração com o Delegado de Segurança.
Destinado a todos os Colaboradores do Serviço de
Alimentação e Dietética.

Audiologia no IPO
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Locais a Visitar
SERRA DA ESTRELA, TANTO PARA VER, VIVER E VISITAR
Turismo Centro de Portugal

Este verão, a Serra da Estrela foi profundamente afetada pelos fogos florestais. O maior incêndio do ano
atingiu o coração da montanha mais alta de Portugal
continental e provocou danos graves no ecossistema
sensível da Serra.
É um erro, no entanto, pensar-se que toda a Serra da
Estrela foi afetada. Longe disso. A maior parte do território da Serra não foi tocada pelo fogo e este continua a
ser, como sempre foi, um destino fantástico, seja para

férias, fins de semana ou visitas de um dia. Mesmo nas
áreas atingidas, já é visível o renascer e desabrochar
da natureza, com tons de verde que em breve farão esquecer as cinzas dos dias mais negros.
Deixamos-lhe, assim, algumas sugestões do muito que
pode conhecer, e experimentar, na Serra da Estrela,
mesmo depois dos incêndios. Acredite que todas as visitas que acontecerem nas próximas semanas constituem
um apoio importantíssimo para as populações afetadas.
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Porque as paisagens continuam incríveis e arrebatadoras, deixamos-lhe um convite. Em segurança, longe das
multidões e no meio da natureza, venha conhecer os
concelhos de Almeida, Belmonte, Celorico da Beira,
Covilhã, Figueira Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres,
Fundão, Gouveia, Guarda, Manteigas, Mêda, Pinhel,
Sabugal, Seia e Trancoso.

Na Serra da Estrela há muito para ver ou fazer. Desde
percursos pedestres no meio da natureza, a mergulhos
em águas cristalinas das lagoas ou rios, praias fluviais
ou piscinas, e passeios pelas aldeias mais características da região. Tudo isto, obviamente, em segurança,
longe das multidões e no meio da natureza.
Na verdade, a Serra da Estrela vive e preserva ainda a
memória dos nossos antepassados. Desde castelos e
fortalezas, muralhas e antigos quartéis, são vários os
espaços de origem militar espalhados por esta região.
Hoje em dia permitem conhecer mais sobre as origens
do país, atravessando séculos de história. Preservaram
Aldeias Históricas e Aldeias do Xisto, onde a natureza
se ilumina através das serras montanhosas, de vales
glaciares e de rios sinuosos.
Visitar as doze Aldeias Históricas de Portugal, por
exemplo, é uma sugestão imperdível numa viagem ao
centro do País. É, no fundo, revisitar as raízes do povo
português, admirar paisagens, testemunhar tradições,
murmurar lendas e viver um passado recente, cheio
de misticismos e histórias invulgares. Só na região da
Serra da Estrela, são nove as Aldeias Históricas que
pode visitar.
Almeida é uma imponente vila fortificada em forma de
estrela, que nos conquista pelos encantos da sua paisagem, pela sua história, sabores e aromas inesquecíveis
e mistérios que nos desvenda a cada visita. Almeida resiste ao tempo, entre as planuras e profundezas do Vale
do Côa, e merece a sua visita.
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Já Belmonte é reconhecida pelo seu castelo medieval,
onde viveu Pedro Álvares Cabral e foi residência da família Cabral, pela riqueza da sua história e recurso e pela
herança judaica, ainda hoje muito presente. Uma visita
ao Museu Judaico será essencial para compreender a
importância local desta comunidade.
Castelo Mendo é recheada de detalhes românico-góticos e Castelo Novo, na Serra da Gardunha, tem uma
paisagem em anfiteatro natural e tons de verde e cinza.
Castelo Rodrigo é uma das mais autênticas das Aldeias Históricas de Portugal, distinguida como uma das
aldeias 7 Maravilhas de Portugal. Mas não só.
Em junho de 2022, a população de Castelo Rodrigo recebeu o prémio “Best Tourism Villages”, galardão da Organização Mundial de Turismo, que distinguiu Castelo
Rodrigo como uma das melhores aldeias turísticas do
Mundo. Foi premiada devido à sua beleza e riqueza cultural e natural, e ao empenho na sua sustentabilidade
e manutenção. Pertencente ao concelho de Figueira de
Castelo Rodrigo, é um local de passagem obrigatório.
Marialva é outras das Aldeias Históricas cuja povoação
apresenta raízes ancestrais.
As aldeias históricas de Linhares da Beira e Sortelha foram particularmente atingidas pelos incêndios, mas estão
perfeitamente visitáveis. Linhares da Beira transporta-nos

Locais a Visitar

para uma viagem no tempo e na história do país. Dispõe
de uma arquitetura singular, herança da linha defensiva
da qual fazia parte. Já Sortelha, no concelho do Sabugal,
parece saída de um conto de fadas e tem quatro portas
principais: a Porta da Vila, a Porta Falsa, a Porta Nova ou
a Porta do Castelo. E, por último, a cativante vila medieval
de Trancoso possui um dos mais bonitos castelos de Portugal, ruas floridas e uma vivência muito própria.

Se preferir dar uns mergulhos refrescantes, está no sítio certo. O que não falta na Serra da Estrela são praias
fluviais, barragens, lagos e cascatas paradisíacas.
Na sua passagem por Loriga, no concelho de Seia, por
exemplo, encontrará a única praia portuguesa situada
num vale glaciar. Alimentada por águas que brotam de
uma nascente na serra, a Praia Fluvial de Loriga é especialmente perfeita para refrescar o corpo após uma
caminhada nos vários percursos locais.
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Em pleno Parque Natural da Serra da Estrela, a Praia
Fluvial de Valhelhas situada entre a Covilhã, Manteigas
e Guarda, aproveita o curso do Rio Zêzere, numa área
de grande beleza paisagística. Esta praia é um complexo de lazer dotado de excelentes infraestruturas de
apoio, que oferece ótimas condições para desfrutar de
uns momentos de lazer e descontração na frescura das
águas do rio.
Descubra ou redescubra no concelho do Sabugal, uma
paradisíaca e ainda selvagem moldura natural. Maravilhe-se com águas e paisagens verdejantes que oferecem o merecido repouso em praias fluviais ou zonas de
lazer dignas de conhecer: Alfaiates, Badamalos, Fóios,
Malcata, Penalobo, Quadrazais, Rapoula do Côa, Sabugal, Seixo do Côa, Vale das Éguas e Vale de Espinho.

Já em Gouveia, o destaque vai para a praia fluvial mais
alta de Portugal, a de Vale do Rossim, a mais de 1400
metros de altitude, banhada pelas águas de uma lagoa artificial originada pela ação da barragem. Tanto aqui como
na Lagoa Comprida, em Seia (que é o principal reservatório de água da Serra da Estrela), aproveite para admirar a
beleza das paisagens naturais em cima de uma prancha.

A lista de praias fluviais não se restringe, obviamente,
às referidas acima. Aqui encontra mais algumas merecedoras de inclusão no seu roteiro de férias: a Praia Fluvial da Ratoeira, em Celorico da Beira, a Praia Fluvial
do Paul, na Covilhã, a Praia Fluvial da Ponte de Juncais,
em Fornos de Algodres, ou a Praia Fluvial da Lavandeira, no Fundão, merecem uma visita. Já para não falar
da aldeia de Cortes do Meio, na Covilhã, que é justamente considerada a capital das piscinas naturais. Tem
mais de uma dezena de poços naturais de grande beleza, à disposição de qualquer apreciador da natureza!

Mais a norte, no concelho da Guarda, a Praia Fluvial de
Aldeia Viçosa oferece a quem a visita banhos em águas
transparentes, rodeadas pela ímpar beleza do Vale do
Mondego.

E se não resiste a uma cascata (quem resiste?), inclua
no roteiro uma passagem pela cascata do Poço do Inferno, em Manteigas, e a do Poço da Broca, em Seia, dois
refúgios perfeitos para os dias mais quentes de verão.

17

INFO

Outubro2022

Locais a Visitar

Mas há muito mais para conhecer por estes territórios.
Em setembro de 2019, a Serra da Estrela recebeu o estatuto de Geopark Mundial pela UNESCO. A distinção
mostra precisamente as qualidades inquestionáveis
da região a nível da natureza e da biodiversidade. No
ponto mais alto da Serra e de Portugal Continental, não
pode perder uma visita ao Centro de Interpretação da
Torre. À sua espera tem uma equipa de especialistas
do Geopark, capaz de lhe explicar todos os segredos
da Estrela!
O queijo e os lanifícios são dois dos elementos que fazem
parte indissociável da cultura da Serra da Estrela. Numa
passagem pela região, dedique um dia a explorar as origens e as técnicas por detrás destas artes seculares.
Com portas para a Serra da Estrela, a Covilhã emite
uma energia especial. Uma visita ao Museu de Lanifícios da Universidade da Beira Interior, instalado nas
antigas tinturarias pombalinas da Real Fábrica de Panos, dar-lhe-á uma visão alargada sobre o património
industrial têxtil local.
No New Hand Lab, um centro criativo que reúne vários
artistas da área da moda, fotografia, design e artesanato, instalado na antiga Fábrica António Estrela, a tradição
mistura-se com cores, designs e padrões mais atuais.
As ruas da Covilhã contam também muitas histórias
e nelas encontramos o talento de vários artistas, presente em murais, ilustrações, fotografias e grafittis, colocando o centro histórico da Covilhã em destaque no
roteiro de arte urbana nacional.
Sabia que no Centro de Portugal são cinco as cidades
que fazem parte da Rede das Cidades Criativas da
UNESCO? E a Covilhã foi precisamente a primeira cidade em Portugal a integrar a categoria Cidade Criativa
do Design, em 2021.
Fantástico, não acha?

No Centro de Interpretação da Serra da Estrela, localizado em Seia, encontra o espaço ideal para descobrir
tudo sobre o património natural e cultural da Serra. A
exposição permanente que ali se encontra, dedicada à
geodiversidade, paisagens e tradições da região, o centro de documentação e os laboratórios de natureza dar-lhe-ão uma visão extremamente abrangente e completa
sobre o destino.
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O Centro em si está inserido no Parque Verde, uma área
com cerca de dois hectares, onde poderá admirar uma
centena de espécies variadas de arbustos e árvores
autóctones e outras vindas da Ásia e América do Norte.
Aproveite para fazer uma pequena pausa no parque de
merendas local, que lhe oferece uma vista extraordinária
sobre a região do Mondego.
Já em Gouveia, o destaque vai para o Museu da Miniatura Automóvel, um museu único em Portugal, dedicado
exclusivamente ao tema. Leve os mais pequenos consigo,
temos a certeza que irão adorar também. E em Celorico
da Beira, junto ao castelo, mergulhe no mundo do queijo
no Solar do Queijo da Serra da Estrela, onde poderá não
só aprender mais sobre as técnicas e origens desta deliciosa iguaria regional, como também degustá-la.
É também nesta região que têm origem alguns dos mais
apetitosos petiscos da cozinha tradicional portuguesa.
É o caso do famoso Queijo da Serra da Estrela, produzido com leite de ovelha de raça bordaleira, endógena
na região.

Mas para não perder pitada, vamos fazer um rápido
resumo dos muitos prazeres que aqui encontramos. É
que se há uma região que surpreende os seus visitantes com sabores que dificilmente saem da memória, é
mesmo a Serra da Estrela!
O excelente sabor da gastronomia serrana chama por
nós e pode ser degustado numa infindável variedade de
pratos regionais: Caldo de Grão à Moda da Guarda; Sopa
da Beira; Borrego da Beira; Cabrito; Panela no Forno da
Covilhã; Pratos de Caça (javali, coelho, lebre e perdiz);
Migas de Peixe da Barca; Trutas de Manteigas; Migas
de Grão de Alpedrinha; Arroz de Carqueja; Morcela da
Guarda; Bucho da Raia (Sabugal); Farinheira; Feijoca de
Manteigas; Grelos à Pastor; Míscaros; Pastel de Molho
da Covilhã; Sardinhas Doces de Trancoso, Amêndoas de
Castelo Rodrigo e Mêda; Castanha; Fruta da Cova da Beira (cereja, maçã e pêssego); D. Sancho da Guarda; Amor
de Pêssego da Covilhã; Cerejas, Pastel de Cereja e Bombom de Cereja do Fundão; Cavacas de Pinhel; Gargantas
de Freira da Covilhã; Cherovias da Covilhã; Azeite; Broa e
Bolo Negro de Loriga (Seia); Calhorras à moda de Loriga
(Seia); Requeijão de Seia; Enchidos de Seia; Mel Serra
da Estrela; Pão do Sabugueiro; Bacalhau com Broa.
Como acompanhamento de pratos regados com o aromático azeite local, a nossa seleção recai sobre excelentes
vinhos da região.

Locais a Visitar

As encantadoras Aldeias do Xisto da Barroca e Janeiro
de Cima, no concelho do Fundão, são alguns dos locais
mais visitados pelos turistas portugueses e estrangeiros por estes lados. O tom castanho e ocre do xisto faz
sobressair as flores colocadas em vasos na rua ou penduradas nas varandas. É ainda aqui que pode comprar
alguns dos petiscos típicos da gastronomia da região,
que tornam a experiência da visita ainda mais especial.
Outro dos pontos de paragem obrigatória na Serra da
Estrela é a Guarda, a cidade mais alta de Portugal e
dona de uma beleza incomparável. Uma das formas
mais fáceis de a percorrer é com a ajuda dos percursos
pedestres já planeados. São 52 quilómetros, repartidos por cinco itinerários, nos quais poderá descobrir
rios e vales, aventurar-se por trilhos ancestrais até
ao cume das serras e explorar recantos de sonho e
aldeias escondidas.
Os passeios pedestres estendem-se ainda pelo concelho de Manteigas, onde poderá descobrir mais de
200 quilómetros de caminhos tradicionais percorridos
pelos pastores e populações serranas na sua vida de
trabalho diária. Atenção que, devido aos incêndios,
nem todos estão acessíveis nesta altura, pelo que o
melhor é contactar a autarquia de Manteigas antes de
se pôr ao caminho.
Os dias finais deste verão convidam-no ainda a outros
desportos ao ar livre. Se quiser experimentar o BTT, por
exemplo, escolha Seia, já que o território tem ao dispor
mais de 150 quilómetros de trilhos cicláveis, por entre
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uma rede de caminhos que percorre as ancestrais Aldeias de Montanha e a Grande Rota das Aldeias Históricas (GR22), que atravessa toda a região. Caso queira
descobrir uma nova atividade na Serra da Estrela, saiba
que a Federação de Desportos de Inverno disponibiliza, até outubro, um circuito de canyoning na Ribeira de
Cortes. Perto das Penhas da Saúde, no concelho da Covilhã, num percurso de quatro horas, através do verdejante Vale das Cortes, é possível percorrer ravinas, descer cascatas, mergulhar em poços e piscinas naturais
rodeados de imponentes rochas graníticas, fazer rappel
e outras manobras com cordas, saltos para a água e
travessias pedonais aquáticas.
Ah e não se esqueça! Baloice na Serra da Estrela e
desfrute das mais belas vistas sobre os pontos mais
altos do Centro de Portugal.
Para terminar, entre as várias opções para dormir, a
Serra da Estrela dispõe de hotéis de charme, alojamentos locais, parques de campismo, casas de campo e
até espaços de glamping impressionantes. O difícil é
mesmo escolher!
Faça já as malas e parta à descoberta desta inigualável
região!
Percorra estradas idílicas que o levarão a aldeias históricas, reservas e parques naturais, cidades-montanha,
povoações serranas e a muitos museus e monumentos
que justificam só por si, e aguardam mais do que nunca,
a sua visita e apoio.
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SUGESTÕES DE LEITURA PARA O TRIMESTRE
por Catarina Sacramento
Tradutora e revisora literária

O ÁRABE DO FUTURO
de Riad Sattouf
(ed. Teorema)
Filho de pai sírio e mãe francesa, com a
primeira infância dividida entre a Bretanha, a Líbia e a Síria, e rica em experiências multiculturais, Riad Sattouf achou que
a sua vida dava um livro – e deu mesmo.
Na verdade, deu cinco. Chamam-se O
Árabe do Futuro e compõem uma banda
desenhada francamente recomendável a
qualquer idade.
Neste volume inaugural, Sattouf retrata
os seus primeiros 6 anos, avançando por
ordem cronológica nos tomos seguintes. A
sua autobiografia em quadradinhos é um
cativante jogo de ‘encontre as diferenças’
onde expõe o choque cultural e religioso,
os contrastes entre vivências, tradições e
visões do mundo – que se deixam adivinhar, desde o momento em que aterra no
Médio-Oriente, pelo espanto evidente que
causam os cabelos louros e compridos do
pequeno Riad.

Através dos seus desenhos expressivos (até
no uso da cor) e comentários divertidos,
o autor vai traçando o (auto-)retrato desta
criança à descoberta de um nem sempre
admirável mundo novo – a língua, a escola,
a cidade, a família paterna: fontes de estranheza e deslumbramento constantes –,
ao mesmo tempo que enquadra o relato no
contexto político e social de finais dos anos
70 e meados de 80, primeiro na Líbia de
Khadafi e depois na Síria de Hafez Al-Assad.
O humor que atravessa o livro emerge logo
no quadradinho inicial, assim que lemos:
«O meu nome é Riad. Em 1980, eu tinha 2
anos e era um homem feito.»
Quatro volumes já têm tradução portuguesa, mas falta ainda a cereja – ou a tâmara?
– no topo desta deliciosa série (alô, senhores editores!): o quinto e sexto tomos, que
tardam em chegar.

TERRA AMERICANA
de Jeanine Cummins
(ed. Asa)
Quando a realidade se vê espelhada nas
páginas de um livro de forma tão vívida,
nem sempre nos devolve imagens bonitas.
Porém, fornece chaves essenciais para
compreender o mundo – logo, virar a cara
para o lado não é opção.
De um dia para o outro, um único acontecimento muda radicalmente as vidas de
Lydia e Luca. Ao acompanhar a fuga desesperada desta mãe e filho, o coração
palpita, sincronizado com o deles; o pulso
acelera, a boca seca; porque o hoje deles
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pode ser o nosso amanhã, e a palavra migrante deixar de falar apenas dos outros,
lá longe, para nos vir bater à porta.
Terra Americana é uma dupla injecção de
adrenalina e empatia, dada pela escrita
arrebatadora de Jeanine Cummins. Mas é
também uma história de bondade e lealdade, em que o amor é o mais potente dos
motores a impeli-los para diante, quando
tudo o que ficou para trás se desmorona.
Seguramente, um dos livros mais marcantes desta década.
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O REGRESSO DE JÚLIA MANN A PARATY
de Teolinda Gersão
(ed. Porto Editora)
O que tinham em comum Sigmund Freud
e Thomas Mann? Em algum ponto as suas
vidas se cruzaram? A resposta a ambas as
perguntas é dada por Teolinda Gersão, uma
das escritoras portuguesas da actualidade
que mais urge conhecer, e que aqui revela a
história fascinante de Júlia Mann, arrancada
ao seu Brasil natal com apenas 6 anos para
ir viver na Alemanha, onde se casaria e seria
mãe de 6 filhos, incluindo Heinrich e Thomas (irmãos com uma relação turbulenta,
eternos rivais, incluindo na verve literária).
Saber se estamos perante três novelas
que se tocam ou um único romance-novelo
que as interliga parece ser o menos importante. Decisiva é, sem dúvida, a profunda
ligação da autora a estas personalidades,
que não seria possível sem mergulhar de
cabeça nos seus registos biográficos e nos
escritos que deixaram.

De pés assentes na prancha da verdade
dos factos, Teolinda Gersão arrisca então
um belíssimo salto à retaguarda até ao
íntimo das personagens – admirável a
mestria com que capta o mundo interior
de cada uma delas, devolvendo-lhes vida
e densidade –, numa narrativa entusiasmante qual máquina do tempo, que, apesar da deriva ficcional, nunca perde credibilidade. Nem sequer quando oferece a
Júlia um final alternativo ao que a realidade lhe reservou, em jeito de homenagem
ou talvez uma tentativa de justiça póstuma. Afinal, a literatura, ao contrário da História, é livre de contar não apenas o que
aconteceu mas também o que poderia (ou
deveria) ter acontecido.

A FÁBRICA DE CRETINOS DIGITAIS – OS PERIGOS DOS ECRÃS PARA OS NOSSOS FILHOS
de Michel Desmurget
(ed. Contraponto)
Em época de regresso às aulas, vale a
pena trazer para cima da mesa um tema
omnipresente na actualidade. E para isso
convém, antes de mais, munir-se da necessária informação sobre o assunto, reunida
nest’A Fábrica de Cretinos Digitais.
O título lança o alerta em tom de provocação – ou não fosse o autor deste ensaio o
mesmo que afirmou, numa entrevista recente, que os jovens de hoje são a primeira geração da História com um QI inferior
ao dos pais.
«Aconselho vivamente a leitura deste livro a todos os pais e especialistas sobre
a infância, considerando a sua rigorosa
fundamentação e abordagem científica,
pedagógica, filosófica e política», escreve o
professor Carlos Neto, especialista em Motricidade Humana, que assina o prefácio.

Sim, Michel Desmurget sabe do que fala.
Como (neuro)cientista que é – e director de
pesquisa do Instituto Nacional de Saúde de
França –, mais do que debitar conselhos ou
opiniões, prefere apresentar as conclusões
dos estudos científicos existentes sobre os
efeitos do uso excessivo de ecrãs lúdicos
por parte das crianças e jovens.
Está tudo aqui: acessível não à distância
de um clique, mas esmiuçado ao longo de
mais 350 páginas, para quem estiver disposto a pôr de lado o smartphone durante
um bocado e embrenhar-se na leitura.
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MANUEL CARGALEIRO
De Mafalda Brito (texto) e Rui Pedro Lourenço (ilustrações)
JORGE VIEIRA
De Mafalda Brito (texto) e Cláudia Guerreiro (ilustrações)
(ed. Barca do Inferno)
A colecção Artistas Portugueses do Século
XX, da editora Barca do Inferno, continua
a crescer. Esta pequena editora independente de livros ilustrados (mas não necessariamente infanto-juvenis) tem dado um
interessante contributo para a divulgação
das artes plásticas nacionais, apostando
em nomes relevantes, nem sempre óbvios,
merecedores da maior atenção.
Mafalda Brito e Rui Pedro Lourenço são o
casal de editores que leva esta barca leiriense a bom porto. E como não existiam
ainda no mercado livros ilustrados de alguns desses autores, nasceu-lhes assim a
vontade de preencher tal lacuna.
Com o formato quadrado habitual e em edição bilingue (português e inglês), os dois
novos títulos, lançados no início de Setembro, são dedicados ao pintor e ceramista
Manuel Cargaleiro (hoje com 95 anos) e
UM POEMA DE: MARIA TERESA HORTA
in Poesia Reunida (ed. Dom Quixote)

FULGOR
Tacteio à minha
volta
e é só fulgor
Tento deslumbrar
o sol que cega
Demoro-me demasiado
No calor
Para a minha sede
Nenhuma água chega

Esta rubrica não segue o novo acordo ortográfico.
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ao escultor Jorge Vieira (1922-1988).
Este último contou com uma colaboração
especial: as ilustrações são de Cláudia
Guerreiro, baixista dos Linda Martini e sobrinha do escultor.
Num tom leve, que procura simplificar o
discurso sobre a arte, dão a conhecer o
percurso destes homens e algumas das
suas obras mais emblemáticas, por entre curtas citações de cada um. Cargaleiro, na primeira pessoa: «Tentei sempre
deixar o coração mandar». E as palavras
inspirad(or)as de Jorge Vieira: «A arte não
serve para nada, mas é indispensável».
Helena Almeida, João Cutileiro, Maria
Keil, Amadeo de Souza Cardoso, Ângelo
de Sousa, Alberto Carneiro e Júlio Pomar
são os artistas anteriormente publicados
nesta colecção, disponível online em www.
barcadoinferno.pt/loja/.
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C&A | Cultura e Arte
Exposição

Dança

Sempre no Ar! – Arquivo da Rádio Universidade de
Coimbra
De 24 de outubro a 30 de janeiro de 2023 | 15h00
Convento São Francisco | Coimbra

Ensaio Sobre a Cegueira
12 de novembro de 2022 | 21h30
CAE | Figueira da Foz

Música

The Gift - Coral
11 de novembro de 2022 | 21h30
Convento São Francisco | Coimbra

Crianças

PINÓQUIO - O Musical Infantil
19 de novembro de 2022 | 16h00
Conservatório de Coimbra

Teatro

Anaquim - 15 Anos
11 de dezembro de 2022 | 18h00
Convento São Francisco | Coimbra

O Amor é Tão Simples, com Diogo Infante
3 de dezembro de 2022 | 21h30
CAE | Figueira da Foz
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Saúde Online
nº 51 | ano VI

Correio Spn
Jornal da Sociedade Portuguesa de Neurologia
nº 29 | ano 11 | outubro 2021

DIRIGIR&FORMAR
nº 34 | janeiro/março 2022

ANEA | Boletim Informativo
nº 133 | abril/junho 2022

ROL | Revista de Enfermería
vol. 45 | nº 3 | março 2022

ROL | Revista de Enfermería
vol. 45 | nº 7-8 | julho/agosto 2022

Silêncio! Uma rã mergulha dentro de si
Elizabeth Leite

Tumori Journal
vol. 108 | nº 4 | agosto 2022

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

Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, EPE
Revista Trimestral | Número 47 | Outubro de 2022

