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stilo de vida 
4# A   STÁ 

SÓ \A CABEÇA 

Genes, hábitos, gestão 
do stresse, atitude positiva — todos 
estes fatores contribuem para ter 

uma aparência mais jovem 
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EM FORMA 
Mafalda Sá da Bandeira, 

53 anos, é um exemplo 

dos efeitos que 

o exercício físico 

tem no corpo 
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LONGEVIDADE 

A
na Mexia, 69 anos, vai 
subindo a escada em 
caracol com cuidado 
para não deixar o sal-
to do sapato preso no 
rendilhado de metal. 
Só quem tem coragem 
de subi-la consegue 

entrar no escritório que a empresária 
desenhou num pedaço de papel, quando 
todo aquele espaço luminoso e a cheirar 
a novo não era mais do que uma loja vaga 
num complexo empresarial. O corpo 
miudinho e o vestido colorido dão-lhe 
um ar de miúda, que a empresária pre-
serva desde cedo. Sempre cuidou da sua 
aparência, e mesmo quando ficou viúva 
aos 40 anos, com três filhos pequenos e 
uma grande embrulhada financeira por 
resolver, não descurou o seu bem-estar. 
"Comecei a jogar golfe e foi isso que me 
impediu de ir parar ao Júlio de Matos", 
graceja, para depois assumir um ar mais 
sério. "Quando o meu marido morreu, eu 
ia, de lágrimas nos olhos, jogar sozinha" 
Frenética, Ana Mexia já teve muitas pro-
fissões. Trabalhou na indústria farmacêu-
tica, organizou eventos, fez consultoria 
na área da administração hospitalar, ge-
riu uma fábrica de confeção, criou uma 
marca própria. "A vida começa todos os 
dias", este é o lema que apregoa e cum-
pre. Aos 66 anos, e contra a opinião dos 
filhos, decidiu lançar-se num novo pro-
jeto: abrir uma clínica com um conceito 
inovador. Na Improve oferece um serviço 
de emagrecimento e de bem-estar, que 
combina várias especialidades numa 
lógica de olhar o corpo como um todo. 
Apesar de ter aberto a clínica há pouco 
tempo, já pensa na expansão. Ainda lhe 
sobra energia para praticar boxe, fazer 
caminhadas e viajar, quer em modo de 
mochila às costas quer em modo de mor-
domia. De vez em quando, para tudo e 
passa um fim de semana inteiro em casa, 
"a jiboiar". 

Ainda não se sabe muito bem o que 
leva umas pessoas a ter uma aparência 
mais jovem do que outras da mesma 
idade. Por que razão há quem mantenha 
a vitalidade muito além da reforma e 
quem chegue aos 65 cheio de achaques 
e maleitas. Porém, uma coisa é certa: 
manter-se ativo, física e intelectual-
mente, dá anos de vida. "Todos os dias 
deparo, no consultório, com pessoas 
que têm a mesma idade, mas que apre-
sentam grandes diferenças de aparência 
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e até a nível cognitivo", nota Mário Mas-
carenhas, endocrinologista do Hospital 
de Santa Maria. Segundo o médico, há 
"vários fatores que contribuem para isso: 
a alimentação, o nível de atividade física 
e os genes". 

"Chegamos a conhecer pessoas com 
mais de 80 anos, totalmente indepen-
dentes e com mais capacidades físicas 
e intelectuais do que muitas pessoas de 
60 e tal anos." 

"FAÇO EXATAMENTE AQUILO DE QUE 

GOSTO" 

Ao que sabemos, Ricardo Oliveira e 
Mário Mascarenhas não se conhecem, 
mas o geólogo e professor universitário 
encaixa perfeitamente na descrição. Com  
80 anos já feitos, tem uma agenda quase 
tão preenchida como a do Presidente 
Marcelo Rebelo de Sousa. Além do car-
go de administrador não executivo na 
consultora de engenharia COBA, a que 
dedica 10 a 12 horas por dia, continua 
a emitir pareceres para grandes obras, 
como barragens e pontes, a pedido de en-
tidades nacionais e internacionais. Tam-
bém continua a participar em congressos 
científicos e a dar aulas na Universidade 
Nova, a título de convidado especial, já 
que foi obrigado a reformar-se aos 70 
anos. Faz tudo isso com reduzidos níveis 
de stresse, do qual se protege com uma 
organização milimétrica e uma grande 
capacidade de antecipação. "Sinto-me 
física e intelectualmente capaz. Exata-
mente como há 40 anos", afirma. "Nada 
está afetado, nem a memória nem a ca-
pacidade de ler e de escrever", continua, 
mostrando-nos um parecer de muitas 
páginas acabado de concluir. 

Além das inúmeras viagens de trabalho 
que faz por ano, oito em média, ainda é 
o patriarca que se dedica à organização 
das férias em família, com filhos, netos, 
irmãos e amigos. Assim que tem a cer-
teza de que determinada iniciativa irá 
acontecer, passa logo à ação. Trata dos 
voos, hotel, carros de aluguer, sempre na 
lógica de minimizar os imprevistos. Na 
juventude, praticou muitos desportos. No 
entanto, há muitos anos que a sua ativi-
dade física se resume a subir, e a descer, 
quatro lanços de escadas - do parque de 
estacionamento da COBA ao seu gabine-
te -, duas vezes por dia. No verão nada 
no mar, sempre no mar. E se estiver em 
Lisboa à segunda-feira, reserva-se um 
mimo: uma massagem ao final do dia. 
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VIDA ATIVA 

Ricardo Oliveira, 

80 anos, trabalha, 

entre 10 e 12 horas por 

dia, como administrador 

não executivo numa 

consultora. Carla Faria, 

48 anos, tem como vício, 

desde os 15, a prática de 

exercício físico. Já Carlos 

Pascoal, ao lado, 63 anos, 

não dispensa a música 
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Reduzir 
o stresse 

Ter cuidado 
com a pele 

Não fumar 

€04:04 
Cortar no 

açúcar 

Ser feliz 

LONOFVIDADE 

A receita parece dar certo, à qual se 
junta uma boa herança genética. Quer 
o pai quer a mãe de Ricardo Oliveira 
passaram dos 80 anos. Nunca teve uma 
doença e só há cinco anos começou a 
tomar medicação: um comprimido por 
dia para evitar as subidas de tensão. 
"Faço exatamente aquilo de que gosto. 
Tudo isto me dá prazer." 

NOVO POR FORA, VELHO POR DENTRO 
Controlar o stresse e a ansiedade é 
crucial para manter o corpo no melhor 
estado possível. "A ansiedade altera 
todo o organismo. E à depressão está 
associado um elevado nível de cortisol 
(um mediador celular) que afeta o corpo 
inteiro, de forma negativa", diz Mário 
Mascaren has. 

Algumas patologias, como a diabetes, 
provocam o envelhecimento precoce 
e acarretam complicações silenciosas 
que, "quando aparecem, se tornam irre-
versíveis", sublinha o endocrinologista. 
E também aqui há um certo paradoxo. 
O hipotiroidismo, que leva ao acumular 
de líquidos no organismo, ou o excesso 
de peso, por esticar mais a pele, pode até 
dar um aspeto mais novo, mas depois, 
por dentro, veias, artérias e órgãos estão 
envelhecidos. 

A partir da quinta década de vida, 
o peso do envelhecimento é cada vez 
maior, mas nem todos somos iguais 
nisto de ir acumulando anos de vida. 
Num estudo que envolveu quase mil 
pessoas, todas com 38 anos, perce-
beu-se que, apesar de quase todos os 
voluntários apresentarem uma idade 
biológica coincidente com a do cartão de 
cidadão, alguns eram bem mais novos e 
outros bem mais velhos. Para fazer esta 
avaliação, os investigadores do Depar-
tamento de Medicina da Universidade 
Duke recorreram a 18 marcadores bio-
lógicos: função renal e hepática, níveis 
de colesterol, pressão arterial e até com-
primento dos telómeros (as pontas dos 
cromossomas que estão relacionadas 
com o número de divisões celulares). 
As medições foram feitas aos 26, aos 32 
e finalmente aos 38 anos, sendo avalia-
das as alterações ao longo do tempo, 
para se quantificar o ritmo do enve-
lhecimento. Em todo o grupo, a idade 
biológica dos voluntários variou entre 
os 28 e os 61 anos. "Mesmo antes de de-
senvolverem doenças relacionadas com 
a idade, a fisiologia já dava sinais disso,  

e há uma grande variação na velocidade 
a que as pessoas envelheceram nos últi-
mos 12 anos", explicou em comunicado 
um dos autores do estudo publicado na 
revista científica PNAS, Daniel Belsky. 
As pessoas mais velhas, biologicamente, 
tiveram um desempenho muito pior em 
testes que costumam ser aplicados a 
seniores, como o equilíbrio, a coordena-
ção motora e, ainda, as tarefas mentais. 
Ou seja: a uma idade biológica mais 
avançada correspondia a urna perda 
de capacidades físicas e intelectuais. 
E o mesmo se verificou ao nível do as-
peto. Quem teve pior pontuação ao nível 
dos 18 parâmetros também aparenta ter 
mais anos do que os 38, de acordo com 
um grupo de estudantes que lhes avaliou 
a idade, observando as fotos de cada um. 

"Ainda antes da meia-idade, os indi-
víduos que estavam a envelhecer mais 
rapidamente mostraram estar menos 
aptos fisicamente, evidenciavam declí-
nio cognitivo e envelhecimento cerebral. 
Também relatavam ter pior saúde e apa-
rentavam ser mais velhos", resumiram 
os cientistas. 

Os sete 
mandamentos 

Para manter uma 
aparência jovem há que: 

z ZZ 

24W: g 
Dormir bem 

Fazer 
exercício 

físico 
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O gene da 
juventude 
Parte do ADN 
responsável pela 
proteção à radiação 
solar também dá 
aparência mais jovem 

Até há pouco tempo o gene 
MC1R era conhecido por 
ser responsável peio cabelo 
vermelha e pele sardenta 
dos ruivos. Depois do estudo 
publicado na revista Current 
Biology, o MC1R ganhou 
também a alcunha de 'gene 
da juventude'. 
Durante o trabalho, os 
cientistas do Centro Médico 
Universitário Erasmus, 
em Roterdão, analisaram 
imagens de 2 693 pessoas, 
submetendo-as à apreciação 
exclusivamente da 
aparência. A seguir, a idade 
estimada foi comparada à 
idade real. Nas pessoas que 
pareciam mais novas do que 
realmente são, os cientistas 
estudaram o código 
genético, à procura de 
alterações comuns. E tudo 
apontou para o gene MC1R, 
sugerindo-se que algumas 
variações neste gene 
levavam a que as pessoas 
aparentassem, em média, 
ter dois anos a menos. 
Além de ser responsável 
pela pigmentação, o MC1R 
também está envolvido na 
inflamação e reparação do 
ADN e esta poderá ser a 
razão para ter este efeito. 
De qualquer modo, os 
autores do trabalho 
sublinham que este é apenas 
um fator a condicionar 
a idade aparente. Mas 
realçam: "Pela primeira 
vez, foi identificado um 
gene que explica, em parte, 
porque razão umas pessoas 
parecem mais velhas 
e outras mais novas 
para a idade." 

CUIDADOS COM O CORPO 

Ana Mexia, 69 anos, sempre cuidou da 

sua aparência. Atém disso, sempre foi 

ativa e há trés anos abriu uma clinica 

de emagrecimento e bem-estar 

Mafalda Sá da Bandeira, 53 anos, aca-
bou de registar a marca Ballet Fitness, 
em Portugal, é um exemplo dos efeitos 
que o exercício físico tem no corpo. Para 
manter o equilíbrio e aguentar o ritmo 
das 22 aulas semanais que orienta, a 
bailarina segue um rotina da qual nunca 
se desvia. Deita-se cedo e todos os dias 
faz uma sesta de 20 minutos. 

Nas aulas, com inspiração em mo-
vimentos de ballet, modalidade que 
pratica desde muito pequena, só estão 
mulheres. Além de professora, Mafalda 
é conselheira, guia, psicóloga. Quem a 
encontra nunca mais a larga. "As vezes, 
dou por mim a pensar 'tenho 53 anos 
e ainda dou aulas'. Mas a verdade é 
que me sinto totalmente capaz", nota, 
acrescentado: "Em Portugal, de facto, há 
uma grande preocupação com a idade. 
Noutros países, as pessoas com mais 
idade e mais experiência são as mais 
valorizadas." 

Carla Faria, 48 anos, também não 
dispensa o exercício físico. É como um 
vício, desde os 15 anos (o outro vício é o 
Benfica e o ritual de assistir aos jogos em 
família, seja em casa seja no estádio). Já 
o pai, fora federado em atletismo, tendo 
sido campeão nacional de 400 metros 
barreiras, e, depois de deixar a compe-
tição, continuou a praticar ginástica de 
manutenção até quase ao fim da vida. 

A meio de uma aula de total condi-
cionamento, Carla Faria, uma ha bitué, 
recebe um piropo da professora que lhe 
elogia o aspeto sempre jovem e fresco: 
"Preocupa-me ficar gorda, deixar de 
conseguir mexer-me bem. O exercício 
para mim é como tomar banho. Faço-
-o todos os dias." De resto, garante a 
gerente comercial, preocupa-se pouco 
com a aparência. No dia a dia, anda de 
"cara lavada", não gasta muito dinheiro 
com cremes e quase nem se olha ao 
espelho. "Não ligo nada à idade e não  

tenho qualquer problema com as rugas", 
conta. Porém, já se habituou aos olhares 
de espanto sempre que circula com as 
filhas, de 19 e 22 anos. "Dizem-me que 
não pareço mãe delas." 

Mantém uma rotina diária bem orga-
nizada, sem grandes sustos ou stresses. 
"Não fumo, não bebo, não saio à noite", 
conta satisfeita. 

DOS LIMÕES FAZER LIMONADA 
Quando perguntam a Carlos Pascoal, 
63 anos, qual é o segredo para a sua 
aparência jovem, o inspetor da Polí-
cia Judiciária, reformado, dá sempre 
a mesma resposta: "Não há segredo 
algum, há cuidado." Neste "cuidado" 
inclui evitar bebidas alcoólicas for-
tes, "não sinto necessidade"; preferir 
os grelhados, não dispensar a fruta e 
praticar exercício físico com regula-
ridade. "Sinto-me bem e tento tratar 
o invólucro com cuidado", confessa. 
Da infância como filho único guarda 
boas recordações, de quem cresceu num 
ambiente familiar alegre. Afirma-se 
como uma pessoa otimista que trans-
forma os aspetos menos bons da vida 
em algo positivo, como daquela vez em 
que teve um aborrecimento no trabalho 
e, como reação, decidiu inscrever-se no 
curso de Direito. Resultado: aos 55 anos 
estava a licenciar-se. "Sempre fui assim. 
Se dizem mal de mim, deixo andar, não 
fico a pensar no assunto." Admite ter al-
gum jeito para fugir ao conflito e não se 
queixa dos genes herdados. A mãe, com 
95 anos, sobreviveu a todos os vizinhos 
do prédio e continua, ainda hoje, a ser 
completamente autónoma, chegando 
mesmo a ajudar algumas amigas, bem 
mais novas do que ela. 

Enquanto inspetor da PJ, Carlos Pas-
coal sempre conseguiu combater os 
malfeitores com serenidade e nunca 
deixou de se desafiar. Reformado, tem-
-se mantido tão ativo que nem chegou 
a notar a quebra. Lê, marca encontros 
com os amigos, viaja e dedica-se, ainda 
com maior empenho, à sua atividade 
preferida: a música. Está sempre a aberto 
a novas experiências, a mergulhar em 
novos projetos, tocando em diferentes 
bandas, estilos tão diversos como o fado, 
o tango, o pop e o rock. 

No entanto, só no final da entrevista 
revela aquele que parece ser o verdadeiro 
segredo do seu ar sereno e luminoso: 
o amor que redescobriu aos 54 anos.  0 


