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Editorial

Os Mercados Municipais podem e devem ser espaços de dinamização não só do comércio 
local, como também dos próprios Bairros onde se inserem.

A vida nas cidades sofreu grandes alterações e como tal, os Mercados Municipais têm de 
responder aos novos desafios alterando a vivência de há mais de duas décadas.

Temos de em conjunto Câmara e Comerciantes encontrar respostas alternativas para os 
Mercados Municipais cuja função social e cultural deve manter-se.

Temos de ser capazes de ir de encontro à realidade da vivência urbana e responder às 
novas necessidades das populações que residem e trabalham na Cidade.

Os clientes dos mercados também mudaram e têm novas exigências.

É urgente, é imperioso que se altere o funcionamento dos mercados para que ofereçam 
novas oportunidades ao Comércio tradicional e a novos nichos de mercados (ex. mercado 
de produtos biológicos e outros).

Contamos convosco para esta mudança - Comerciantes e Clientes. 

A Vereadora

Ana Sara de Brito



       «Séculos XVIII-XIX:

O início de uma rede de Mercados 
Municipais»

   Na sequência da recuperação de Lisboa 
depois do terramoto de 1 de Novembro de 
1755, foi notória a importância em 
garantir a existência de estruturas 
comercias al imentares,  como o 
demonstra a planta de reconstrução de 
Carlos Mardel, onde estão patentes o 
Mercado da Ribeira, para satisfazer as 
necessidades das populações próximas à 
zona ribeirinha, e o Mercado da Praça 
da Figueira, para responder às dos que 
viviam mais para o interior da cidade.

1

2

- Mercado da Praça da Figueira

- Mercado da Ribeira

Estes dois mercados, inicialmente caracterizados por serem espaços delimitados abertos, 
ao longo da primeira metade do século XIX, sofreram transformações de acordo com as 
crescentes exigências urbanas e comerciais, ganhando as fisionomias arquitectónicas que 
se conhecem já na segunda metade daquele século.

Mercados
que conhecemos

Mercado da Ribeira Velha (Séc.XVII) Mercado da Praça da Figueira (Séc XVIII-XIX)

Lisboa - Carlos Mardel (1760): Mercados da Ribeira e da Figueira
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Com o ferro a tornar-se o material de construção por excelência, numa união entre a 
metalurgia, a engenharia e a arquitectura, os dois primeiros exemplos deste tipo de 
edifícios foram o Mercado de Santa Clara, localizado no Campo de Santa Clara  
(designação a obedecer à toponímia da zona), destinado a satisfazer as necessidades das 
populações da zona oriental de Lisboa, aberto ao público a 7 de Outubro de 1877,

e o Mercado Ocidental de Lisboa, por que era conhecido, foi o segundo a ser construído, 
para responder à procura das populações daquela parte da cidade. De princípio, 
projectado para um terreno entre o Convento da Estrela e a Basílica da Estrela, por decisão 
camarária foi transferida a sua construção para meio da Calçada da Estrela, para o que era 
necessário abrir uma nova rua, a futura Rua Borges Carneiro. Mas devido ao acidentado 
do terreno e aos custos que o seu arranjo implicava, houve a opção em o construir num 
terreno junto ao Palácio das Cortes (Convento de S. Bento da Saúde), ganhando, por esse 
motivo, a designação oficial de Mercado de S. Bento. A sua inauguração foi a 1 de 
Janeiro de 1881. Na década de 30 do século XX, foi demolido, sendo, mais tarde, 
construído um novo, mais para o interior da Rua de S. Bento. Refira-se que estes dois 
mercados partiram de iniciativas particulares.

Mercado de S. Clara (Séc. XIX)

Mercado de S. Bento (Séc. XIX)
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Enquanto decorriam estas duas construções, também a autarquia assumia construir um 
novo edifício para o Mercado da Ribeira. Saído do estirador do arquitecto municipal 
Frederico Ressano Garcia, o novo mercado abriu ao público a 1 de Janeiro de 1882, como 
Mercado 24 de Julho. Com 117 anos, continua activo a servir de uma forma abrangente a 
população lisboeta.

Em 1885, a 16 de Maio, foi inaugurado o novo edifício do Mercado da Praça da 
Figueira, de iniciativa particular, de acordo com o projecto do engenheiro Manuel Maria 
Ricardo Correia. Apontado à época como o mercado mais importante da cidade, pertence 
já ao mundo da memória colectiva dos lisboetas, vítima das intervenções urbanísticas, em 
meados do século XX.

Mercado da Ribeira (Séc. XIX)

Mercado da Praça da Figueira (Séc. XIX)
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Com quatro mercados, ainda naquele ano de 1885, no âmbito de uma reforma geo-
administrativa que implicou a extinção do concelho de Belém e a correspondente 
anexação em Lisboa de parte do seu território, a cidade e a autarquia ganharam mais um, o 
Mercado de Belém, situado na zona ribeirinha, em terrenos da antiga cadeia de Belém. 
Projectado por José Joaquim Monteiro da Silva, a sua inauguração foi a 29 de Junho de 
1882.

Para com uma população de 358.000 habitantes em finais do século XIX, Lisboa tinha 
cinco mercados abastecedores. Com o novo século, novos mercados viriam a ser 
projectados.

1 - Mercado 24 de Julho

2 - Mercado de Belém

3 - Mercado da Praça da Figueira

4 - Mercado de Santa Clara

5 - Mercado de S. Bento

Fontes e Bibliografia
- http://www.igeo.pt/servicos/CDI/museu/Exposicoes/Portugallia_Cartographica/Map16.htm;
- Painel de azulejos em edifício de D. Fernando de Almeida, Rua Ivens, nº 7
- O Occidente, nº 194-11.Mai.1884;
- O Universo Illustrado, 1877;
- O Occidente, nº 80-11.Mar.1881;
- O Occidente, nº 109-1.Jan.1882;
- O Occidente, nº 239- 11.Ago.1885;
- O Occidente, nº 130- 1.Ago.1882;
- purl 3368/2.

Legenda:

Mercado de Belém (Séc. XIX)

2

1

5 3
4

A rede de mercados em inícios do século XX
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Notícias /
Informações

De forma a melhorar as condições higio-sanitárias e de conservação de 
produtos:

   - Foram revestidas em aço inox as paredes e tectos da câmara 
frigorífica de pescado do Mercado dos Olivais Sul (B) e 3 
câmaras frigoríficas (hortofrutícolas, pescado e criação) do 
Mercado de Arroios.

    - Foi substituído o pavimento das 
câmaras frigoríficas do Mercado da 
Encarnação Sul.

No Mercado da Encarnação Sul tiveram início os trabalhos para 
instalação de um monta-cargas de acesso às câmaras frigoríficas de 
peixe e hortofrutícolas que se encontram instaladas no piso -1, o que vai 
permitir uma maior comodidade e rapidez no transporte dos produtos 
dos espaços comerciais para as câmaras e vice-versa.

No Mercado 31 de Janeiro:

  - Foi instalado um novo sistema de controlo de entradas e saídas e duas 
estações de pagamento automático no parque de estacionamento do 
Mercado.

  - Foi encerrado o compartimento para 
recolha de resíduos sólidos, o que 
permite o isolamento da zona e a recolha 
selectiva de lixo.



Mercados
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Principais investimentos realizados nos Mercados Municipais em 2008 

Sendo os mercados estruturas dinâmicas, há uma constante necessidade de melhorar as 
condições, quer para os comerciantes que lá trabalham, quer para clientes que os 
frequentam e preferem relativamente a outras unidades comerciais.

Atenta a essas necessidades e apesar da rigorosa contenção orçamental, a CML procurou 
responder às mais urgentes, de forma a tornar os mercados locais cada vez mais atractivos 
e confortáveis e garantir a oferta de produtos de excelente qualidade.

Assim, deixamos aqui uma síntese dos principais investimentos nas áreas da construção, 
conservação, manutenção e modernização de equipamentos, efectuados em 2008, os 
quais rondaram os 260.000,00€.

Construção, Conservação e Manutenção

- Isolamento térmico do armazém para recepção dos produtos 
hortofrutícolas provenientes do MARL no Mercado do Rato.

- Revestimento em aço inox das paredes e tectos de 4 câmaras 
frigoríficas (3 no Mercado de Arroios e 1 no Mercado dos Olivais 
Sul (B).

-  Trabalhos de manutenção das câmaras frigoríficas dos Mercados de 
Benfica, Ribeira e Alvalade Sul e silo de gelo do Mercado 31 de 
Janeiro.

- Revestimento em aço inox dos tectos das câmaras 
frigoríficas de peixe e carne do Mercado de Benfica.

-   Reparação do ramal de abastecimento de água do Mercado 
da Encarnação Sul.
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Modernização de equipamento

-   Aquisição de 1 câmara frigorífica de pescado em aço inox e 
um grupo frigorífico para o Mercado da Encarnação Norte.

-   Aquisição de um grupo frigorífico para a câmara de pescado do Mercado dos Olivais 
Sul (B).

-  Aquisição de 1 máquina de fabrico de gelo e respectivo silo para o Mercado de S. 
Domingos de Benfica.

-  Aquisição de um novo sistema de controlo de entradas e saídas e duas estações de 
pagamento automático para o parque de estacionamento do Mercado 31 de Janeiro.

-  Aquisição de 14 caixas de correio para o Mercado da Ajuda.

-  Aquisição de 2 balanças públicas para os Mercados da Encarnação 
Norte e Olivais Sul (B).



Formação dos
Comerciantes
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Higiene e 
Segurança Alimentar

BREVES NOTAS SOBRE A EVOLUÇÃO DA HIGIENE PÚBLICA 
ALIMENTAR

I - da fundação da cidade ao século XIX

Nos próximos quatro números deste boletim faremos uma breve retrospectiva da 
evolução dos serviços de higiene pública alimentar na Câmara Municipal de Lisboa e, 
algo que lhe é indissociável, da própria História da Medicina Veterinária em Portugal.

A preocupação dos povos com a salubridade dos alimentos esteve presente desde as 
civilizações mais remotas, como a Egípcia, Grega ou Romana. Algumas representações 
dos então zeladores pela salubridade dos alimentos, correspondem a sacerdotes (como 
nos casos egípcio e hebraico), podendo inferir-se assim a nobreza e importância desde 
sempre atribuídas a esse acto.

Desde 1171, data da Carta de Foral de D. Afonso Henriques à 
cidade de Lisboa, que a Câmara Municipal exerce, entre 
outras, funções nas obras públicas, policiamento e limpeza de 
ruas e no abastecimento de víveres à população. A 
fiscalização desse abastecimento consistia, no início, em 
regular os preços e evitar as fraudes de peso dos géneros 
alimentícios vendidos ao público, trabalho realizado pelos 
Alvazis (magistrados encarregues da fiscalização municipal) 
nos vários mercados permanentes de mantimentos (ou 
açougues) da carne, do peixe, das berças e frutas.

Açougue, de origem árabe, deriva de Sók ou Sûk, vocábulo que designava as pequenas 
ruas da cidade da Espanha Muçulmana, com os seus Assokos, onde eram vendidos os 
mantimentos. Os Portugueses, após a conquista, continuaram a chamar açougues aos 
lugares de venda de peixe, carne, hortaliças, frutas, etc..

Para além da importância do policiamento das fraudes, nas cortes de 1389, reinado de D. 
João I, foi reconhecido que “a venda clandestina do peixe constituía um grave perigo 
para a saúde pública”, tendo sido publicada uma postura com as penalizações sobre a 
venda de pescado podre. A partir desta postura, a função de zelar pelo estado de 
salubridade do peixe e outros alimentos vendidos à população, foi atribuída aos 
Almotacés (polícia de mercados nomeada no reinado de D. Afonso III) tendo, desta 
forma, sido criados os primeiros serviços municipais de fiscalização sanitária.

Evolução nos agentes de fiscalização e inspecção sanitária na cidade de Lisboa

Tomada de Lisboa - Martim Moniz atravessando-se na porta do Castelo
(PT/AMLSB/AF/POR/057110)



Desde o reinado de D. Afonso IV que a organização dos serviços municipais se realizava 
em Pelouros, entregues a Vereadores. Tendo estes serviços municipais de fiscalização 
sanitária ficado na sua directa dependência, os Vereadores nomearam outros 
funcionários, os Andadores, assim conhecidos por acompanharem os Almotacés nas 
suas visitas aos açougues.

No tempo de D. Manuel I, um dos quatro Pelouros da cidade foi o Pelouro das Carnes, 
tal era a importância do seu abastecimento e salubridade para a cidade de Lisboa. Uma das 
incumbências do Vereador, partilhada com o Provedor-Mor, era gerir o “matadouro” 
(curral de S. Lázaro – primeira casa de matança em Portugal, com possível data de 
construção entre 1390 e 1461 e que funcionou até 1863), assim como realizar a inspecção 
e fiscalização sanitária das carnes e dos locais onde as mesmas eram tratadas e vendidas.

Em 1555, o Rei D. João III criou o Pelouro da Saúde, subordinado ao Senado da Câmara 
de Lisboa. Além da prevenção das doenças infecto-contagiosas, através da vigilância 
exercida nas fronteiras marítimas e terrestres, era ainda sua atribuição velar pela limpeza 
dos mercados, feiras, currais e açougues, bem como pela inspecção da qualidade e estado 
sanitário dos alimentos, ou de uma maneira geral, todos os assuntos relacionados com a 
higiene pública.

Com a evolução dos conhecimentos em medicina e ciências naturais (ainda que 
rudimentares), a par dos Almotacés, surgiram outras entidades a exercer “inspecção” 
sanitária dos géneros alimentícios, como os Meirinhos e os Oficiais de Saúde, 
posteriormente os Provedores e mais tarde os Facultativos (indivíduos habilitados para 
o exercício da Medicina) e os Sub-delegados de Saúde.

A primeira escola europeia de Medicina Veterinária foi fundada em França, no ano de 
1762. A necessidade da fundação desta e de outras escolas que se seguiram pela Europa, 
teve por objectivo habilitar profissionais capazes de debelar as graves epizootias 
(epidemias animais) que assolaram a Europa entre os séculos XVII e XVIII, vitimando 
milhares de cabeças de gado e prestar socorros clínicos às cavalarias que, em tempos de 
guerra, desempenhavam um papel primordial.

Século XIX - o despontar da Medicina Veterinária como profissão em Portugal
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Até aí o tratamento de animais doentes era feito por indivíduos, 
designados alveitares, cuja prática clínica era transmitida 
empiricamente através do acompanhamento de outros que 
tinham obtido os seus conhecimentos da mesma forma ou, em 
menor grau, através da consulta de alguns tratados médico-
veterinários, sobretudo, sobre equinos.

Tratado de alveitaria publicado em 1762
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Em Março de 1830, foi fundada por D. Miguel, a Real Escola Veterinária Militar em 
Lisboa, subordinada ao Ministério da Guerra. A mesma foi iniciada com quatro (de seis) 
jovens pensionistas, que D. João VI, em 1819, tinha enviado para se formarem na Escola 
Francesa de Alfort, e posteriormente com os seus primeiros graduados, que para além de 
irem ocupando lugares na Escola Veterinária, obtinham quase em exclusivo postos nas 
forças montadas do exército.

Mais tarde, em 1855, a Escola Veterinária Militar foi extinta e incorporada no Instituto 
Agrícola de Lisboa, podendo assim a 
profissão desenvolver a sua inegável ligação à 
agricultura e à zootecnia. Foi com esta 
mudança, que a partir da segunda metade do 
século XIX, os veterinários-lavradores e 
mestres veterinários começaram a marcar a 
sua acção no campo económico-agrícola e 
simultaneamente sanitário, com a criação de 
um corpo de funcionários técnicos distritais, 
os Intendentes de Pecuária (1862), e com os 
contratos particulares e municipais para 
efeito de assistência rural e de inspecção 
sanitária nos matadouros, das reses abatidas 
para consumo humano, actividade pioneira na 
CML.

Já no início do século se tinha reconhecido que “seria para desejar que todos os 
facultativos fossem veterinários, particularmente aqueles que devem assistir à matança 
do gado que há-de ser distribuído pelos açougues” (Dr. Freitas Soares, Tratado de Polícia 
Médica, 1818).

Foi este um avanço notável, mesmo se comparado à data com outros países europeus, 
quando a Medicina Veterinária, praticada por indivíduos devidamente habilitados para 
tal, deu entrada nos serviços do Estado e Municípios, zelando não só pela saúde animal, 
como pela saúde humana, através da garantia da salubridade dos produtos de origem 
animal.

(Fot.: Bobone - PT/AMLSB/AF/BOB/S00263)

Fachada do Instituto de Agronomia e Veterinária

Séc. XIX - a  evolução  dos  serviços de inspecção sanitária na  Câmara Municipal de
                  Lisboa

Em Lisboa, as funções de inspecção sanitária no Matadouro de S. Lázaro, começaram por 
ser realizadas pelos facultativos, a que se seguiram os cirurgiões a partir de 1834, 
igualmente habilitados para o exercício da Medicina, que realizavam a inspecção dos 
animais e das carnes e tinham ainda a seu cargo a limpeza e higiene do matadouro.

1835: Com o objectivo de melhorar a saúde pública foi proibida a matança e chamusco 
de porcos nas ruas e escadas dos prédios da capital (Edital de 26 de Outubro de 1835), 
medida à época polémica, causando desagrado entre a população.
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1846: Posteriormente aos cirurgiões, foram nomeados os primeiros facultativos 
veterinários para o Serviço de Inspecção Sanitária do Campo de Santana.

1853: Foi nesta data que deu entrada na Câmara Municipal de Lisboa o primeiro 
Médico Veterinário, Dr. José Maria dos Santos, com o cargo de Administrador na 
Repartição da Limpeza da Cidade, nomeado para a vigilância da saúde das cavalgaduras 
da Abegoaria da Limpeza.

1854: Nomeação do primeiro Médico Veterinário para o Matadouro de S. Lázaro. No 
ano seguinte um novo Regulamento estipulava que, para além das funções acima 
descritas, ao Médico Veterinário cumpria ainda a fiscalização do serviço do ferrador e o 
exame da qualidade dos alimentos para o gado.

1857: Foi instituído o serviço de inspecção sanitária das carnes nas portas de 
Alcântara e no Matadouro de S. Lázaro, realizado por Médicos Veterinários em 
substituição dos cirurgiões que, desde 1834, vinham realizando esse trabalho. 
Ainda nesta data, a autoridade técnica do Médico 
Veterinário é reforçada com a criação do Serviço de 
Inspecção e Fiscalização Sanitária nas barreiras 
da Cidade, onde se estabelece a obrigatoriedade de 
inspecção das reses, carnes, vísceras e despojos 
provenientes de fora da cidade. Implementaram-se 
os Postos de Despacho onde os comerciantes 
levavam a carne e despojos das reses abatidas fora da 
cidade, que eram acompanhadas até ao Matadouro 
por fiscais, para que aí se realizasse a devida 
inspecção sanitária antes da venda. Em 1874 foram 
nomeados Médicos Veterinários para exercerem 
essas funções directamente nos postos.

1863: Inauguração do Matadouro da Cruz do Taboado (Picoas), considerado à data um 
dos melhores da Europa. Foi aprovado o primeiro Regulamento onde são definidas as 
funções do Médico Veterinário “é da sua competência especial todo o serviço sanitário 
dentro do matadouro”, “(…) fazer o exame sanitário de todo o gado”, “(…) inspeccionar 
o serviço de matança”, “(…) examinar toda a carne, vísceras e miudezas”, “(…) dar 
parte diária do serviço a seu cargo”… 

(PT/AMLSB/AF/LIM/001358)

Reses suspensas após inspecção

(PT/AMLSB/AF/FAN/001681)

Matadouro da Cruz do Taboado
(PT/AMLSB/AF/ROC/000035)

Vista do interior do matadouro
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1865: Foi publicada uma Portaria do Governo que determina a obrigatoriedade de 
inspecção veterinária em todas as reses e carnes que entrassem em Lisboa, vindas de 
outros matadouros. O objectivo era evitar que, depois de serem reprovadas no Matadouro 
Municipal de Lisboa, as reses fossem abatidas nos matadouros circundantes e dessem 
entrada na cidade.

1882: Construção do matadouro para gado suíno, em anexo ao Matadouro da Cruz do 
Taboado, prevendo-se a inspecção sanitária também aos suínos e respectivas carnes.

1892: O serviço de inspecção sanitária transitou para o Ministério das Obras Públicas, 
Comércio e Indústria, regressando à Câmara Municipal em 1913.

Pudemos assim constatar que a Câmara Municipal de Lisboa tem, desde o início da 
fundação da cidade e mais directamente desde o reinado de D. Afonso III, assumido um 
papel pioneiro e primordial na salubridade dos alimentos postos à disposição da 
população. Inicialmente vocacionada para regular o abastecimento (em qualidade e 
preço) e para as fraudes alimentares, prontamente a actuação dos vários agentes se dirigiu 
para a segurança sanitária dos géneros alimentícios, através da fiscalização e inspecção 
sanitária dos mesmos e dos locais onde eram produzidos e comercializados.

Esse papel foi sendo executado por diversos agentes, desde Alvazis, Almotacés, 
Andadores, Meirinhos, Provedores, Facultativos ou Cirurgiões, até que, a partir de 
1854, começou a ser desempenhado por Médicos Veterinários devidamente habilitados 
para o exercício da Medicina Veterinária, situação que se mantêm até à actualidade.

No próximo número abordaremos o início do século XX, com o retorno das competências 
de inspecção sanitária à CML, a partir de 1913.

Ref. bibliográficas: CML/DMAC (2000) O abastecimento de carne à cidade de Lisboa; Lisboa; Lopes, Joaquim 
Soares (1948) “Nótulas históricas sobre os matadouros e mercados de Lisboa” e “As Câmaras Municipais e a 
fiscalização sanitária dos produtos alimentares de origem animal” in Primeira Reunião Olisiponense: teses, 
estudos e comunicações; I vol.; Lisboa.
www.drapc.min-agricultura.pt/base/documentos/historia_medicina_veterinaria.htm,
Fotografias - Direcção Municipal de Cultura - Arquivo Fotográfico Municipal

Resumo

Sr. Comerciante:
PARTICIPE!

Envie-nos histórias do seu Mercado ou receitas culinárias para:
Notícias dos Mercados - Rua Alexandre Herculano, nº 46, 7º andar

1296 054 LISBOA

e-mail: dafi@cm-lisboa.pt

Só serão considerados os textos devidamente identi ficados com o nome do Comerciante e do Mercado.
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Comece o ano com o pé direito!

O Cantinho
da Nutrição

Se durante as Festas de Natal e de Ano Novo não se preocupou 

muito com a sua alimentação, aproveite agora o início de 2009 

para melhorar alguns pequenos aspectos, mas que têm impactos 

consideráveis na sua saúde e bem-estar.

Ficam algumas dicas no sentido de mudar hábitos de vida (alimentares, de actividade 
física, pensamentos, etc.).

1. Dê mais atenção aos alimentos que come, bem como ao acto de comer.

Quando estiver a tomar uma refeição, sinta-se suficientemente ocupado e não se distraia 
com outras actividades como a leitura ou a televisão. Dessa forma estará mais consciente 
do que já comeu.

2. Evite a alimentação automática, impulsiva e distraída.

Se é verdade que não deve passar mais de 3 horas (no máximo 3,5h) sem comer, também 
não é mentira que deve fazer um intervalo suficiente entre as refeições, para que a 
digestão se complete. Ou seja, não esteja sempre a petiscar!

3. Identifique os factores que o levam a comer em excesso.

É importante que consiga distinguir se está com fome ou se se trata simplesmente de gula 
ou vontade de comer. Procure resistir aos desejos que o levam a comer em excesso. Fome 
e vontade de comer são bem diferentes.

4. Mantenha em local visível os alimentos saudáveis.

Recheie a sua fruteira com fruta da época, abasteça o frigorífico com legumes frescos, 
iogurtes e queijos magros. Faça uma lista de compras antes de sair de casa e compre 
apenas o que tiver estabelecido como necessário. Evite comprar alimentos que sabe serem 
muito calóricos (bolos, chocolates, bolachas doces, maionese, etc.) e/ou mantenha-os 
fora da sua visão. Nunca vá fazer compras (alimentares) com o estômago vazio.
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5. Analise o seu padrão alimentar habitual: identifique os pontos positivos o os 
negativos.

Não dê demasiada importância ao seu peso, valorize antes o seu comportamento e as 
alterações alimentares. A diminuição do peso será uma consequência a curto/médio 
prazo.

6. Durante um dia “normal”, anote tudo (mas mesmo tudo!) aquilo que comer.

No fim do dia faça a sua crítica e veja se não poderia ter feito opções mais saudáveis. Ao 
ver escrito tudo o que comeu, terá mais consciência dos pequenos (ou grandes) erros.

7. Planeie a sua actividade física, de preferência com orientação profissional.

Mantenha um diário de exercícios, anotando cada actividade física, especificando a 
duração. Lembre-se dos inúmeros benefícios do exercício físico, e deixe a preguiça de 
lado!

8. Lembre-se sempre que o seu objectivo principal é a mudança de hábitos de vida.

Os bons hábitos, sejam eles alimentares ou de estilo de vida, aumentam grandemente as 
hipóteses de ser uma pessoa mais saudável e, por consequência, mais feliz!


