
Isabel de Santiago deu em
Lisboa lição de como viver bem
Investigadora da área da comunicação em saúde aceitou desafio da Youngout Lisboa

o E alertou para a importância de um bom estado físico e mental para um bom dia a dia
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Isabel de Santiago concentrou atenções no Jardim do Arco do Cego, em Lisboa

ISABEL

DE SANTIAGO, investi-
gadora de Comunicação em
Saúde, do Instituto de Medici-
na Preventiva e Saúde Pública,
da Faculdade de Medicina da

Universidade de Lisboa (FMUL),
deu ontem, no Jardim do Arco do

Cego, ponto de concentração de
muitos universitários ao final da
tarde, uma lição de como viver
bem, durante o evento Youngout
Lisboa, que teve como objetivo mo-
bilizar os mais novos para o des-
envolvimento humano, sustenta-
bilidade e das determinantes de
saúde e doença, com foco no des-
porto e política.

Nascida em São Tomé e Prínci-
pe há 50 anos, explicou por que
aceitou participar.

«Todos os desafios chamam a
minha atenção, sobretudo os mais

emergentes. Como este: alertar
para a importância de um bom es-
tado físico e mental para viver bem
e em paz» , começou por afirmar,
em declarações exclusivas a A
BOLA. E acrescentou.

« O principal objetivo desta ini-
ciativa passa por mobilizar os mais
jovens para o desafio do Milénio

(reduzir a pobreza e a fome, al-
cançar a educação universal, pro-
mover a igualdade entre sexos, re-
duzir a mortalidade infantil e

materna, combater o HIV, malária
e outras doenças, garantir a susten-
tabilidade ambiental e desenvolver
parcerias globais) e, para isso, é



muito importante estar em bom
estado físico e metal», acrescen-
tou, finalizando.

«O desporto também é decisi-
vo para o desenvolvimento sau-
dável do ser humano para um bom
dia a dia» , concluiu Isabel de San-
tiago.

Branca

por fora....

Descendente de santomenses e

portugueses, Isabel de Santiago abor-

dou, de forma original, as suas raízes.

«Sou branca por fora e preta por
dentro. E tenho muito orgulho nisso.

Antes de mais, para mim não há raças.
A única que existe é a humana.... Por

isso, costumo dizer que sou branca por
fora e preta por dentro», afirmou Isa-
bel de Santiago, partilhando um mo-
mento com alguns anos: «Há alguns

anos, numa das minhas viagens a São

Tomé e Príncipe, estranharam a minha

presença. Falaram, falaram, falaram e
estive sempre em silêncio. Depois,

para espanto de todos os presentes,

reagi num dialeto local. Durante alguns

segundos ninguém falou mas, depois,
a reação foi estrondosa Eu era um de-
les.»


