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Preparar o futuro

Sílvia Rodrigues
Farmacêutica, directora da Revista Saúda

/// Editorial

Promover hábitos de vida 
saudável é garantir viver 
mais e melhor. Esta é uma 
preocupação constante dos 
farmacêuticos, profissionais 
de saúde na vanguarda da 
ciência. Queremos partilhar 
as novidades do futuro com 
os nossos leitores e utentes. 
Por isso, a partir desta edição, 
a Revista Saúda conta com a 

colaboração de 
Bruno Sepodes, 

farmacêutico, 

vice-presidente do Comité 
de Medicamentos de Uso 
Humano, da Agência Europeia 
de Medicamentos. No primeiro 
texto vai poder perceber como 
as farmácias vão passar 
a imprimir medicamentos 
personalizados. O futuro 
está mesmo a chegar.

Depois das férias, as famílias 
têm energia renovada para 
recomeçar o ano escolar 
e profissional. As crianças 
e os jovens começam as aulas. 
O Outono aproxima-se. É a 
altura certa para reforçar as 
defesas e o sistema imunitário 
antes dos meses de frio. Em 
algumas situações, recorrer 
a suplementação pode ser 
uma ajuda preciosa, como 
explica a farmacêutica Susana 
Sarraguça.

A pensar na melhor forma 
de ajudar as famílias a 
reorganizarem-se, a Revista 
Saúda de Setembro preparou 
um especial “Regresso 
às Aulas” com algumas 
sugestões. A psicóloga Marta 
Xavier Cuntim explica 
a importância de encarar 

o novo ano com optimismo 
e de gerir as actividades 
das crianças. 

Os pediatras Hugo Rodrigues 
e Lincoln Justo da Silva 
concentram atenções nos 
mais pequenos, até aos cinco 
anos. O regresso ao jardim 
de infância deve ser feito 
com antecedência. A primeira 
lição pode começar em 
casa, à mesa, com receitas 
atractivas. Veja as sugestões 
da nutricionista Sofia Cardoso.

Na sua revista de Setembro 
perceba o que faz sorrir 
a cantora Lena d’Água, 
o que andou a fazer e como 
regressou aos discos.

Inspire-se ainda com 
o Rodrigo, um menino 
de dez anos com espectro 
de autismo. Ana, a mãe, é a 
outra heroína desta história. 
Apercebeu-se cedo de sinais 
de alarme e virou o mundo à 
procura de ajuda profissional. 
As terapias precoces fazem 
de Rodrigo um menino feliz, 
que aprendeu a acalmar-se 
e a gerir as emoções. •
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«Acordo com
    a luz do dia»

/// Entrevista a Lena d’Água

Texto de Sónia Balasteiro
Fotografias de Pedro Loureiro

O regresso radiante de uma cantora popular. 

Como é o seu dia-a-dia? 
Acordo muito cedo, com a luz 
do dia, que entra por todo o 
lado. Ainda para mais agora, 
nesta época. No Inverno, 
acordo um bocadinho mais 
tarde. Antigamente era assim, 
quando não havia electricidade. 
Quando havia sol, “começava 
o dia”. Fico ali a ouvir música, 
aprendi isso com a minha mãe. 
Ela tinha um rádio na mesa de 
cabeceira para ouvir música à 
noite. Eu de manhã é que gosto. 
Depois, trato do meu gatinho. 
Tenho um gatinho que fica na 
zona dos quartos. O resto do 
pessoal não entra ali, mas este 

gatinho é especial. Tem uma 
doença auto-imune e magoa 
as almofadas das patinhas. Ele 
gosta de dormir comigo, mas 
pegar-lhe ao colo nem pensar. 
A seguir vou para a sala, onde 
tenho as minhas cadelas, o 
cão, o alpendre. Faço o café, 
ligo a Internet. Trato dos mails. 

Eu tenho o canal de YouTube 
muito recheado. Tenho 300 e não 
sei quantos clips, entrevistas 
e telediscos e videoclipes e 
participações... idas à televisão, 
concertos ao vivo. Estou nesta 
casa já lá vão 12 anos.  
Foi a primeira casinha que vi. 
Apaixonei-me pela fotografia 
da fachada. É uma moradiazinha 
em miniatura mas tem um 
terraço impecável, um pátio. 
Desde miúda quis viver aquela 
ideia romântica dos passarinhos, 
das flores, das couves e da 
paisagem. Sempre tive isso 
dentro de mim...

Tem algum cuidado especial 
consigo? 
Não como carne há muitos anos. 
Nem leite, nem iogurte, nem 
queijo. Faz imenso mal à saúde 

e a indústria é muito cruel. 
O Sol agora também já não 
tem filtros. Uma pessoa fica 
queimada num instante, com 
uma cor esquisita. E houve uma 
professora de canto que me 
disse que o mais importante 
de tudo era não apanhar sol 
na zona da cabeça. Bebo 
imensa água. Durmo muito 
bem. Deito-me e adormeço.

A revista Blitz, especializada 
em música, considera o seu 
novo disco um dos melhores 
do ano. 
Nunca me tinha acontecido! 
E eu fiz discos muito bonitos. 
Mas talvez tenha sido mesmo 
o tempo certo. Havia muitas 
pessoas com saudades de me 
ouvirem cantar novas canções.

«Fiz discos muito 
bonitos»

«Sem o Benfica, 
eu não tinha nascido»
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Lena d'Água  
cresceu com  
a música. Todos 
cantavam lá  
em casa 



Capa8

Que memórias guarda 
da infância?  
A minha infância foi o meu pai 
[o futebolista José Águas], 
a música, o Benfica, os meus 
irmãos pequeninos, o Bairro 
de Santa Cruz. Quando nasci a 
notícia saiu no jornal, porque o 
meu pai era capitão do Benfica. 
Tenho imensas memórias de 
infância. Brincávamos na rua 
aos índios e aos cowboys, à 
apanhada, às escondidas. 

Era obrigatório ser do Benfica 
lá em casa?  
Claro. Aliás, se não fosse 
o Benfica nós não tínhamos 
nascido, porque o meu pai 
é de Angola. Ele já não tinha 
mãe nem pai aos 19 anos, 
quando o Benfica foi jogar 
ao Lobito em 1950. O meu 
pai tinha jeito e marcou dois 
golos ao Benfica. O treinador 
do Benfica quis que ele viesse 
para a metrópole. Passado 
um mês e picos, estava cá e, 
passado outro mês, conheceu 
a minha mãe, que era de Lisboa. 
Se não fosse o Benfica, eles 
não se tinham encontrado.

Como foi lidar com 
os holofotes? 
No tempo do meu pai era pacífico, 
porque nós estávamos quase 
sempre em casa, não íamos ver 
os jogos. Éramos três pequenitos 
e a minha mãe ficava em casa. 
Tenho fotografias de uma ou duas 
vezes em que fui ao estádio. 

Quando percebeu que queria 
cantar? 
Cantar era uma necessidade 
mas não era uma profissão que 
eu tivesse como ideia de futuro. 
Nunca foi. Era uma coisa simples 

e fácil. Lá em casa, todos 
tínhamos ouvido e cantávamos. → 

Acredita que "Desalmadamente" surgiu no momento certo:  
«Há muitas pessoas com saudades de me ouvir»

Com o 25 de Abril, 
«passámos do preto  
e branco para a cor»
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Capa 1111

Como eram os seus dias? 
Com os meus amigos. Um tinha 
uma viola, o outro tocava flauta, 
havia uns bongós [instrumentos 
de percussão], uns livros de 
poesia. Eu era das flautinhas, 
dos encontros para ler poemas 
e isso. E depois acontece o 25 
de Abril, tinha eu 17 anos, e 
foi assim uma coisa incrível 
na nossa vida, mesmo muito 
incrível. Passámos do preto  
e branco para a cor.

O que mudou?  
Tudo era possível. Tanto tudo 
era possível que me apaixonei 
no ano a seguir, tive bebé e 
casei, tudo em menos de um 
ano. A Sara nasceu no último 
dia desse ano de 75. Não havia 
preocupações, tudo ia dar certo. 
Era o que nós pensávamos.

Foi quando entrou para 
a primeira banda?  
Nessa altura, o que eu queria 
era continuar a estudar o mais 
possível, aprender e não ter de 
decidir, porque eu gostava de 
tantas coisas tão diferentes. 
Comecei a ir aos ensaios da 
banda do Ramiro (companheiro 
de então, que era viola baixo) 
com a barriguinha a crescer, 
com as minhas malhinhas… 
Havia músicas originais de 
rock progressivo e sinfónico em 
português, e eu comecei a fazer 
uns coros, coisa que sempre 
adorei fazer. E um deles disse: 
«Tu devias era começar a fazer 
os concertos connosco». Nos 
Beatnicks, um produtor ouviu- 
-me cantar e, às tantas,  
recebo uns convites para 
gravar coros em estúdio para 
artistas já consagrados, como 
o Marco Paulo. Fiz os coros 
do “Eu Tenho Dois Amores”, 
de “Mocidade, Mocidade”, 

de António Calvário. Quando 
dei por mim, tinha iniciado sem 
querer uma profissão que fazia 
bem e de que gostava.

Porquê coros?  
Sempre adorei. Em estúdio, 
para gravar os coros com três 
pessoas, tens de juntar a tua 
voz. Não vais para ali armado... 
Para fazer coros é preciso ouvir 
muito bem e juntares-te. É 
como os músicos em geral. Se 
um músico só quer ouvir-se e 
não ouve os outros, aquilo não 
resulta. Nas vozes, isso ainda é 

mais preciso. Acabei por gravar 
também publicidade, jingles.

E a Salada de Frutas? 
Conheci o Zé da Ponte e o Luís 
Pedro, compositores. Além 
dos jingles para publicidade, 
escreviam também canções. 
As nossas vozes jogavam tão 
bem que começámos a pensar 
em criar uma banda. → 

Lena gosta de acordar cedo e ficar a ouvir rádio na cama

«Como diz a canção, 
só o espelho é que 
envelhece»
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Capa12

• Por que sempre quis viver  
no campo 

• Ser uma sex symbol nos  
anos 80

Continue a ler em:

www.revistasauda.pt

VEJA TAMBÉM OS VÍDEOS

Eles tinham canções. Foi 
assim que nasceu a Salada de 
Frutas, que eu baptizei. Surgiu 
o primeiro álbum em 1980. O 
single o "Robot" teve um êxito 
incrível, em 81. A partir daí, já 
não podia pensar noutra forma 
de vida que não fosse a música.

Entretanto sai da banda… 
...E um mês depois tínhamos um 
álbum e um single novo. O Luís 
Pedro saiu comigo e formámos a 
Banda Atlântida. Fizemos logo o 
“Vígaro Cá, Vígaro Lá”, ainda em 
1981. A partir daí, foram aquelas 
canções todas que ficaram até 
hoje: “Demagogia”, “Perto de Ti”, 
“Nuclear”, “Sempre que  
o Amor me Quiser”, tantas…

Que memórias queridas guarda 
desses anos? 
O que eu gostava mais era 

de chegar a casa e abraçar a 
minha filha. Também gostei de 
conhecer o país todo. 

O que lhe falta fazer?  
Preciso de fazer obras em casa, 
ter tempo para acompanhar 
o meu neto até ele ser o mais 
crescido possível. O meu neto 
tem paralisia cerebral, um 
problema no parto. É um menino 
especial que requer muita 
paciência, muito cuidado e muito 
acompanhamento. E eu quero 
estar cá para ele e para a Sara 
também.

Ele precisa de muito apoio… 
O menino tem sessões de 
terapia… anda numa escola 
normal mas tem as suas 
dificuldades. A nível motor, o 
lado esquerdo ficou com défice. 
E depois tem outras coisas 

comportamentais que também 
exigem muito trabalho de 
família. Aos fins-de-semana, 
às vezes vou a casa da minha 
filha. Para ajudar, estender e 
dobrar roupa, e almoçarmos 
juntos. Ele gosta muito de ir 
a minha casa também por 
causa dos meus cães. Ele 
apaixonou-se pelos meus cães, 
sobretudo pela Valentina, a 
mais pequenota. Ela gosta de 
lhe lamber a cara e ele adora, 
fica todo contente.

Lida bem com a passagem 
do tempo? 
Lido bem, sim. Às vezes, o 
joelho falha-me. Agora já desço 
as escadas um bocadinho 
de lado. Mas não é preciso 
ter a minha idade para isso 
acontecer. De resto, enfim,  
o espelho... É como diz a 
canção: só o espelho é que 
envelhece. •

A cantora quer acompanhar a filha e o crescimento do neto

«Não como carne  
há muitos anos. Nem 
leite, nem iogurte, 
nem queijo»
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Saúde14

/// Heróis Saúda

Texto de Sónia Balasteiro
Fotografias de Miguel Ribeiro Fernandes

O menino 
mais sensível 
Rodrigo tem dez anos e está no espectro do autismo. 

Rodrigo tem um dom: uma 
música bonita é o suficiente 
para o emocionar e deixar 
em lágrimas. Aos dez anos, 
de aspecto franzino e olhar 
meigo, tranquilo, parece ter 
uma sensibilidade especial 
para a beleza do mundo, vedada 
a sentidos menos despertos. 
Um filme bonito ou a mãe a 
chorar de alegria têm um efeito 
semelhante sobre as suas 
emoções. 
 
 
 
 
 
 
 
A capacidade de se sentir feliz 
pelas coisas bonitas do mundo 
veio acompanhada pelo seu 
reverso. Quando se irrita, é 
capaz de destruir tudo à volta. 
Por vezes, é difícil gerir as 

crises, motivadas sobretudo por 
demasiado barulho à sua volta, 
um ambiente desconfortável ou 
mudanças na rotina. Custos de 
um diagnóstico que chegou à 
vida da família tinha o Rodrigo  
um ano e meio: distúrbio no 
espectro do autismo. 

A mãe, Ana, a outra heroína 
desta história, já tinha ido ao 
chão antes do duro diagnóstico. 
Estava feliz, grávida de 
gémeos, quando os médicos 
a informaram da necessidade 
de precipitar o parto: um dos 
bebés estava a perder líquido 
amniótico e em perigo. O bebé 
não resistiu. 

O outro gémeo, Rodrigo, teve de 
encontrar forma de sobreviver, 
ainda demasiado pequeno, fora 
do útero da mãe. Tinha apenas 
27 semanas de gestação. Era 
tão difícil que, durante os 

dois meses seguintes, o bebé 
permaneceu nos cuidados 
intensivos. O terceiro mês de 
vida foi passado nos cuidados 
intermédios. Durante todo este 
tempo, Ana encontrou forças 
onde pôde. Na sua imensa 
capacidade de olhar para o lado 
bom da vida. No tremendo amor 
pelo filho.

Rodrigo foi, finalmente, para 
casa. Uma batalha estava 
ganha. Mas viriam muitas mais. 
Às vezes, a vida é assim: traz 
uma tempestade e, quando 
pensamos ter passado, vem 
nova tormenta para testar a 
resistência ganha. →

Uma música bonita 
é o suficiente para 
emocionar Rodrigo 

Nasceu às 27 
semanas. Passou 
dois meses nos 
cuidados intensivos
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Em casa, a criança teve de 
ser acompanhada de forma 
especial. Devido à sua grande 
prematuridade, e apesar de não 
ter tido as consequências mais 
nefastas, como descolamento 
da retina, tinha outras 
dificuldades. Demorava mais 
tempo a conseguir fazer o 
mesmo que as outras crianças 
da sua idade. Mas aprendeu 
a andar e a falar, depois do 
primeiro aniversário.

Um dia, tinha cerca de ano e 
meio, perdeu as competências 
ganhas – deixou de caminhar, 
de falar. No início, a mãe não se 
alarmou. Pensou que houvera 
algum susto do qual não se 
apercebera. Mas ele não voltava 
ao normal. Os pais decidiram 
levá-lo ao médico.  
 
 
 
 

O retrocesso no 
desenvolvimento é um dos 
sintomas da perturbação 
no espectro do autismo. E 
Rodrigo tinha outros sinais: 
comportamentos obsessivos, 
repetitivos. Também gostava de 
andar junto a muros, a paredes, 
à procura de um limite para lhe 
ordenar o mundo. 

A família recebeu a notícia 
em choque. «Foi muito difícil, 
pensámos logo em casos mais 
graves. Mas não é por acaso 
que se chama espectro», 
recorda Ana. → 

O retrocesso no 
desenvolvimento 
é um dos sintomas 

Rodrigo já pede a 
Ana: «Mãe, ajuda- 
-me a acalmar»

Francisco aprendeu a respirar 
lentamente, para se acalmar

Em cima, mãe e filho no Palácio 
 de Mafra. Em baixo, Rodrigo com  

o seu porco-da-índia
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Mais uma vez, levantou-se do 
chão perante o imperativo de 
ajudar o filho. Tentou perceber 
qual o nível da perturbação. 
«Era um nível ligeiro». Com 
trabalho, disseram-lhe, 
poderia recuperar muitas 
das capacidades. Nasceu a 
esperança de Rodrigo se tornar 
uma criança «normal». 
 
 
 
 
 
 

Começaram de imediato as 
terapias, tanto a nível do 
desenvolvimento da motricidade 
fina como do desenvolvimento 
cognitivo. Seriam fundamentais 
no futuro. Entre terapias e 
os imensos desvelos da mãe, 
cresceu. Hoje frequenta o 
quinto ano, no ensino especial. 
Tem um porco-da-índia como 
animal de estimação. É feliz. 

Continua a lidar com a 
irritabilidade e com dificuldades 
de relacionamento. «Ele 
tem alguma dificuldade em 
brincar com outras crianças 
porque, como ainda tem 
certas obsessões, as suas 
brincadeiras tornam-se muito 
repetitivas e as outras crianças 
acabam por fartar-se», diz 
Ana, com visível tristeza. Com 
adultos é diferente. Rodrigo 
sente-se confortável e parece 
preferi-los. 

Gerir as suas emoções continua 
a ser um grande desafio mas, 
apesar das dificuldades, a 
medicação tomada desde os 
dois anos ajuda-o bastante 
a equilibrar-se. Deixou, por 

exemplo, de auto-agredir-se, 
como fazia em pequeno. Além 
disso, conhece-se e aprendeu 
a respirar lentamente e a 
recorrer a Ana nos momentos 
mais difíceis. «Às vezes,  
pede-me: “Mãe, ajuda-me  
a acalmar”», conta ela. 

Do outro lado da balança, estão 
as emoções positivas: além da 
capacidade rara de encantar-se 
com a mais simples beleza do 
mundo, este rapaz adora dar 
e receber carinho. «É muito 
meigo. Sempre manteve o 
contacto visual e adora mimos, 
abraços». 

Talvez por isso, assusta-a a 
possibilidade de o filho sentir- 
-se só. No primeiro ano na 
escola, não conseguiu fazer 
amigos. Agora já tem alguns, 
sobretudo raparigas. Mas Ana 
sabe que, em alguns intervalos, 

o filho fica sozinho a conversar 
com as auxiliares da escola. 
«Para uma mãe é complicado», 
entristece-se. 

Ao olhar e conversar com 
ele, não se percebe nenhuma 
diferença em relação a 
outras crianças. As terapias 
permitiram-lhe evoluir 
«imenso». A tal ponto que já 
passou de uma perturbação do 
espectro do autismo para um 
comportamento social autístico, 
menos grave. 

Ana é cautelosa mas firme 
nas expectativas. «Este 
caminho pode ter retrocessos 
e muitas vezes há», diz. Basta 
uma mudança de rotina, 
como acontece nas férias, 
para as coisas se tornarem 
mais complicadas. Mas, com 
o trabalho realizado com a 
psicóloga e com o ensino → 

«Os problemas  
de autismo vão  
ser confundidos  
com mau-feitio»

Ana canta em casas de fado, a música que a apaixona
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• O amor ao fado
• Recusar sem dizer não
• Esperança para outras 

famílias

Continue a ler em:

www.revistasauda.pt

VEJA TAMBÉM OS VÍDEOS

especial, a mãe não tem 
dúvidas: vai conseguir ser um 
adulto autónomo, feliz. «Os 
problemas de autismo vão ser 
confundidos com mau feitio, 
provavelmente».  
 
 
 
 
 

Entretanto, o dia-a-dia continua 
a ser um desafio cumprido 
com alegria. «Sou uma pessoa 
muito optimista, sempre fui. 
Tendo a ver sempre o copo meio 
cheio», diz Ana. Não significa 
a inexistência de crises. «Há 

uma carga. Há dias muito maus 
para mim», confessa. Vale- 
-lhe o apoio da família. Os avós 
paternos, descreve, «dão-lhe 
bastante mimo e atenção». Os 
seus pais e irmã também. «Toda 
a gente está sempre ali para o 
Rodrigo». 

Ela não se esquece de tirar 
tempo para si. Faz retiros de 
vez em quando e canta fado 
na Mouraria, em Lisboa. Vê o 
futuro com bons olhos: «Ele 
está a fazer o seu caminho. 
É uma criança feliz, embora 
com alguns momentos 
complicados». Ana acredita 
que, à medida que for 
crescendo, o filho vai saber 

Ana não se 
esquece de tirar 
tempo para si 

gerir melhor as emoções e as 
relações com os outros. 

A sensibilidade para a beleza, 
essa, fará sempre parte da 
essência deste rapaz franzino  
e olhar meigo e tranquilo. •

Ana acredita que o filho vai ser um adulto autónomo. A mãe é cautelosa mas firme nas expectativas
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/// Pediatria para todos

Hugo Rodrigues Pediatra
pediatriaparatodos.com
www.bebessauda.pt

Vitaminados

As vitaminas não interferem 
directamente no crescimento 
das células mas são 
fundamentais se funcionarem 
de forma adequada. As crianças 
precisam delas ainda mais por 
estarem numa fase de intenso 
crescimento e desenvolvimento. 

• Zinco. Ajuda no 
desenvolvimento das células 
e das defesas do organismo. 
Encontra-se na carne, 
mariscos, leite e frutos 
oleaginosos

• Gorduras ómega. São 
essenciais para o correcto 
desenvolvimento cerebral 
e para a atenção. Existem 
naturalmente em peixes 
gordos e frutos oleaginosos

As crianças podem obter 
os nutrientes através da 
alimentação. Não está 
indicada a suplementação 
com vitaminas por rotina, 
excepto nos casos (raros) em 
que existe défice específico de 
alguma vitamina.

Também a ideia de que tomar 
vitaminas é bom para abrir 
o apetite é mais mito do que 
verdade. Não devem ser 
usadas com esse propósito. •

A principal fonte de vitaminas 
é a fruta e os legumes. Se 
as crianças tiverem uma 
alimentação saudável e 
diversificada, a probabilidade 
de apresentarem carências 
vitamínicas é muito baixa. 
Por isso, convém insistir para 
que tenham bons hábitos 
alimentares. Apresento 
características principais  
das vitaminas e minerais,  
e os alimentos mais ricos  
em cada nutriente:

• Ferro. É importante para 
a formação das células 
do sangue e dos tecidos. 
Encontra-se maioritariamente 
nos mariscos, carne, nalguns 
peixes, sementes, legumes 
de folha verde escura e 
leguminosas

• Cálcio. É fundamental para o 
crescimento dos ossos. Pode 
ser ingerido através do leite 
ou de derivados, leguminosas 
e alguns legumes verdes

• Vitaminas do complexo B. 
São muito importantes para 
o funcionamento celular e 
existem na carne, peixe, ovos, 
lacticínios e leguminosas

Uma alimentação 
saudável  
e diversificada  
é a principal fonte  
de vitaminas

A fruta e os legumes 
são a melhor fonte 
para estes nutrientes
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CONSULTÓRIO

PRISÃO DE VENTRE E FEBRE

[Brígida José] 
Tenho um filho de quatro anos. 
Está há vários dias sem defecar 
e apresenta febres altas. 
Sobretudo no período nocturno. 
Já fez análises, por três vezes, 
e nada acusou. Foi medicado 
com hidróxido de alumínio e 
paracetamol. 
Na maior parte das vezes, a 
prisão de ventre não se  
associa a febre, pelo que poderá 
ser apenas coincidência. No 
entanto, acho que faz sentido 
tentar solucionar a prisão de 
ventre de duas formas:

GÂNGLIOS AUMENTADOS

[Sandra Menezes] 
O meu filho tem estado doente, 
com muita tosse. Já teve febre. 

• Aumente a ingestão de fibras 
(legumes verdes, citrinos, 
ameixa, kiwi, papaia, cereais 
integrais)

• Pode tentar um laxante 
pediátrico, particularmente 
contendo macrogel (convém 
falar com o seu médico sobre 
esse assunto, para saber a 
opinião dele)

Tem uns caroços no pescoço  
que me preocupam. O que  
pode ser? 
Nessas situações, o mais 
provável é os gânglios linfáticos 
do pescoço aumentarem de 
volume devido à infecção 
respiratória. São locais de defesa 
que se desenvolvem como forma 
de ajudar a combater infecções. 
Nesses casos, basta dar um anti- 
-inflamatório para ajudar a voltar 
ao tamanho normal. Se tiverem 
mais de 1,5 cm de diâmetro 
ou continuarem a aumentar, é 
melhor ser visto, para confirmar 
se se trata efectivamente de algo 
deste género.
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Regresso ao futuro
/// Inovação científica

As farmácias vão imprimir medicamentos personalizados.

Bruno Sepodes  
Farmacêutico
Vice-presidente do Comité de Medicamentos 
de Uso Humano da Agência Europeia de Medicamentos

A personalização da 
terapêutica, adequando-a às 
características de cada doente, 
exerce um enorme fascínio 
sobre quem trabalha com o 
medicamento. 

A impressão 3D 
(tridimensional) vai 
revolucionar a farmácia. 
Para já, permite produzir 
comprimidos com várias 
formas e dosagens. A 
maior vantagem desta nova 
tecnologia é a possibilidade 
de o farmacêutico produzir 
um medicamento com 
características únicas, 

impossível na produção 
convencional em larga escala. 

Escolher a forma, o tamanho, 
ou a velocidade com que a 
substância activa se liberta pode 
ser importante para doentes com 
necessidades específicas. No caso 
das crianças, por exemplo,  
a impressão 3D pode ser a solução 
para doses não disponíveis 
actualmente, e comprimidos 
com formas mais simples na 
deglutição. 

Para quem toma muitos 
medicamentos, poder passar a 
tomar um único comprimido, com 
toda a medicação diária, e uma 
precisão de dose até agora nunca 
vista, será uma enorme vantagem. 
Para o farmacêutico, representa 
o regressar às origens, ao tempo 
em que manipulava e preparava 
individualmente a medicação 
para o doente. Na altura, os 
medicamentos eram preparados 
na farmácia “segundo a arte”. 

O primeiro medicamento do 
mundo impresso por tecnologia 
3D foi autorizado nos Estados 

Unidos da América, em 2015, para 
o tratamento da epilepsia. Não 
falta muito para alguns projectos 
nacionais chegarem às farmácias 
dos hospitais e, mais tarde, às 
farmácias comunitárias. 

A impressão 3D será 
crescentemente mais tecnológica. 
A arte, a ciência da formulação, 
e o controlo da qualidade do 
produto final continuarão a ser  
a prioridade do farmacêutico. 

Não é difícil prever um futuro 
em que o médico passe 
uma prescrição que segue 
electronicamente para a 
farmácia. Através de uma 
simples picada no dedo, para 
obter uma gota de sangue, 
o farmacêutico determinará 
parâmetros bioquímicos e 
genéticos, que introduzirá num 
programa informático. Esses 
dados permitirão a impressão 
3D com doses personalizadas de 
vários medicamentos, ou mesmo 
um único comprimido com toda a 
medicação prescrita pelo médico. 

O futuro está mesmo a chegar. •
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Vacinar alergias
Jaime Pina
Médico, Fundação Portuguesa do Pulmão 
www.fundacaoportuguesadopulmao.org

/// Consultório

As doenças alérgicas resultam 
da hipersensibilidade a 
substâncias comuns do meio 
ambiente, que não provocam 
reacção a pessoas não 
alérgicas. 

A alergia pode afectar 
qualquer órgão. As doenças 
alérgicas mais frequentes são 
a conjuntivite (quando afecta 
o olho), a rinite (nariz), a asma 
(brônquios), o eczema e a 
urticária (pele). Por vezes a 
reacção é global: falamos então 
de anafilaxia. Esta situação 
pode pôr a vida em risco, se 
não houver uma intervenção 
terapêutica rápida e eficiente.

Entre os causadores destas 
doenças, os ácaros do pó da 
casa, os pólenes, os epitélios 

dos animais e os alimentos 
estão na linha da frente. 

Muitas outras substâncias 
podem provocar reacções 
alérgicas. Os fungos, certos 
medicamentos (antibióticos  
e anti-inflamatórios), o veneno 
das abelhas e das vespas, ou  
o látex.

Existem três níveis de 
intervenção para controlar  
a doença:

• O primeiro, a evicção. Afastar 
o doente da substância que lhe 
causa a doença. Infelizmente, 
tal só é possível em situações 
muito particulares, quando 
a alergia se confina a um 
elemento fácil de evitar (por 
exemplo, uma alergia única 
a um alimento, facilmente 
retirável da alimentação)

• O segundo nível é o controlo 
medicamentoso. Há 
medicamentos extremamente 
eficazes, que controlam 
os sintomas e permitem 
ao doente ter uma vida de 
qualidade

• Uma terceira opção é a 
imunoterapia específica, 
conhecida como vacinação 
antialérgica. Esta opção é 
a única capaz de modificar 

o curso natural da doença 
alérgica. Controla e trava 
a progressão natural, 
reeducando o sistema 
imunitário de modo a deixar  
de reagir, ou reagir menos,  
aos elementos a que é alérgico. 
Como funciona o tratamento? 
Após a identificação dos 
alergénios responsáveis 
pela alergia, são elaborados 
extractos específicos 
administrados em intervalos 
regulares por dois períodos: 
em doses crescentes no 
período de indução; numa dose 
constante de manutenção, 
mais espaçada, durante três  
a cinco anos

Inicialmente (há mais de 
cem anos), as vacinas eram 
administradas por via 
subcutânea. Recentemente, 
passaram a ser administradas 
por via oral, através de 
comprimidos ou gotas 
sublinguais. As vacinas 
sublinguais têm a mesma 
eficácia que as subcutâneas. 
Apesar de serem mais caras,  
têm vantagens significativas: 
evitam injecções regulares, 
podem ser feitas no domicílio, 
são mais cómodas, mais 
seguras, com menos efeitos 
secundários e dispensam 
deslocações regulares às 
unidades de saúde. •
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/// Família

Feliz ano novo
Marta Xavier Cuntim
Psicóloga
geral@martaxaviercuntim.pt

Setembro marca o regresso 
às aulas e a preparação de 
um novo ano lectivo. O fim das 
férias traz um novo corte de 
cabelo e novas rotinas. A forma 
como os pais lidam com o 
reinício impacta a forma como 
os filhos reagem. Para quem 
tem saudades da escola, este 
é o mês de ir às papelarias 
comprar livros e materiais. 

Para quem tem uma relação 
menos simpática com a 
escola, pode ser um mês mais 
complicado. Uma coisa é certa: 
Setembro traz os amigos, 
as peripécias e histórias das 
férias, o fim dos namoros de 
Verão e o começo de outros. 

Os pais voltam ao trabalho, os 
filhos voltam às aulas. Todos 
têm um novo ano pela frente. 
Para as coisas serem mais 
fáceis de gerir, deve levar em 
consideração alguns aspectos:

• Novos horários e rotinas. 
É muito importante voltar 
às rotinas de sono e 
alimentação. Se durante as 
férias é possível dormir toda 
a manhã e saltar o pequeno-
almoço, no tempo de aulas 
tal não pode acontecer. 
Duas semanas antes deve 
começar a preparar rotinas: 
acordar mais cedo e fazer as 
principais refeições

• Optimismo. O início das 
aulas pode ser encarado com 
receio por causa da pressão 
dos trabalhos de casa e dos 
testes. Cabe aos pais aligeirar 
a pressão, incentivando os 
filhos a preparar o material, 
ver o estado das mochilas/
sacos de ginásio, ver se os 
ténis e equipamentos ainda 

estão bons, escolher alguma 
roupa nova

 

• Evitar a ansiedade de 
separação – dos pais! 
Nas férias, pais e filhos 
passam mais tempo juntos. 
Setembro traz a necessidade 
de reaprenderem a estar 
separados. Se a escola é um 
manancial de oportunidades 
para os filhos, o trabalho 
lembra os pais de que não 
existem apenas enquanto 
pais. São pessoas com 
outros interesses, ambições 
e projectos. E isto é benéfico 
para ambos

• Jantar em família. A hora 
de jantar é o momento ideal 
para partilhar o dia. Os filhos 
podem contar como foi a 
escola, o que de melhor e 
pior lhes aconteceu. Os pais 
também devem partilhar 
algo do trabalho. Podem, por 
exemplo, contar o que → 

A forma como os pais 
lidam com o reinício 
influencia os filhos

É importante voltar 
às rotinas de sono 
duas semanas antes 
das aulas começarem
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aprenderam nesse dia. 
Porque todos os dias se 
aprende alguma coisa. 
Este momento pode ser 
a oportunidade de que 
o seu filho precisa para 
confidenciar algum medo  
ou receio

O jantar é a hora  
ideal de partilha  
de experiências  
de todos

Se o dia deles  
é mais preenchido  
do que o dos adultos,  
desistam de alguma 
actividade extra

• Tempos livres. A escola não 
representa o fim dos tempos 
livres. Os filhos deverão ter 
tempo para tudo: estudar e 
descansar. Pense nos seus 
horários e nos deles. Se o 
dia deles é mais preenchido 
do que o dos adultos, talvez 
seja prudente deixar alguma 
actividade extracurricular 
e ter mais tempo de 
descanso. Os tempos livres 
são fundamentais para as 
crianças manterem uma 
atitude motivada, alegre 
e empenhada face às 
exigências do ano lectivo.

É muito importante os pais 
perceberem que os miúdos 
aprendem por imitação. Se os 
pais ficam entusiasmados por 
voltar ao trabalho, também os 
filhos ficarão felizes por voltar  
à escola e rever os amigos. •

MANTRASTE
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Bebés Saúda
Siga-nos em:
www.bebessauda.pt

Texto de Maria João Veloso

O primeiro dia

Ao deixarem um filho no jardim de infância, 
os pais vivem múltiplos sentimentos. O mais 
comum é a culpa, mas também o sentimento de 
perda. Mães mais dramáticas sentem de novo 
o cortar do cordão umbilical, adormecido pela 
licença de maternidade. 

Rodrigo, de Lisboa, será o último Bebé 
Saúda a entrar nesta aventura. A mãe, Ana 
Sanches, defende que «não vale a pena criar 
expectativas», uma vez que nunca se sabe como 
a criança vai reagir. E avança que o marido, 
Diogo Onofre, tirou férias na primeira semana de 
escola para o acompanhar nos primeiros dias. 
«Com muita calma e empatia para a nova etapa, 
que trará desafios a todos», diz, confiante.  

O pediatra Lincoln Justo da Silva lembra 
que antigamente as crianças cresciam em 
grupos relativamente grandes. Numa só casa 
coabitavam pais, avós, tios e primos. «Havia 
maior interacção entra a casa e o quintal». 
Esse mundo encantado já quase não existe. 
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Actualmente, os filhos são únicos ou aos pares 
e com eles “nascem” também pais solitários na 
complexa aventura de cuidar dos filhos. Para 
o pediatra Saúda, Hugo Rodrigues, nesta nova 
fase é fundamental dizer a verdade. «As crianças 
precisam de saber o que vai acontecer». O bom 
senso deve reinar. Não se deve dar a notícia → 

Desde que Margarida entrou 
para a escola, as manhãs da 

família do Furadouro são uma 
animação

Ajude os seus filhos a entrar no jardim de infância.
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Equilíbrio30

Nem sempre é fácil deixar 
Rodrigo, o Bebé Saúda do 

Fundão, no infantário
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com antecedência, para a criança não sofrer 
por antecipação. Nem avisar em cima do 
acontecimento, para não ser um choque.  
É importante dar tempo para as crianças  
se prepararem para o momento que aí vem. 

Começar a falar cerca de duas semanas antes 
será suficiente, na maior parte dos casos. 
Para apaziguar os corações, Hugo Rodrigues 
aconselha uma visita à futura escola na 
companhia do(s) filho(s). «Para que o primeiro 
contacto lhes transmita alguma segurança». 
Acompanhada pelos pais, será mais fácil para 
a criança ajustar a expectativa à realidade. 
Esta percepção da realidade só se justificará  
a partir dos dois anos de idade. 

Se for pequena, não é relevante. Se for mais 
crescida, poderá criar expectativas falsas de 
quando é que os pais a vão buscar, por isso Hugo 
Rodrigues acha melhor que se estabeleça um 
padrão que se cumpra. «Depois da sesta, ou 
a seguir ao lanche. Assim a criança consegue 
programar mentalmente uma rotina», sugere  
o pediatra. 

Na inevitável “hora do adeus” impõem-se 
despedidas breves e promessas que devem 
ser cumpridas. Outro aspecto a evitar, sublinha 
Lincoln Justo da Silva, é a compensação 
com guloseimas ou brinquedos por bom 
comportamento. Trocas que a longo prazo 
provocam problemas comportamentais. Hugo 
Rodrigues sugere que se diga algo de concreto: 
«Os pais vão trabalhar, depois do lanche vimos 
buscar-te. Diverte-te. Gostamos muito de ti». •

Segundo Lincoln Justo da Silva «nenhuma 
criança aceita separar-se dos pais em 
que circunstância for». A não ser que lhes 
seja explicada de forma simples a razão 
desse afastamento. A partir daí, ela inicia 
um processo de adaptação a essa perda 
temporária de abrigo e protecção. «A ajuda 
afectuosa dos pais e dos educadores» será 
fundamental para a nova adaptação ao novo 
mundo. 

Rita Antunes, psicóloga clínica e educacional, 
sugere várias estratégias para tornar o 
jardim de infância um lugar, apetecível. Em 
primeiro lugar, deve privilegiar-se o diálogo. 
«É importante conversar com a criança 
e compreender os seus medos, para a 
tranquilizar». Deve referir-se nesta conversa 
as vantagens da creche. Até fora do contexto 
escolar, como festas de anos, visitas de estudo 
e novas amizades, para criar confiança na 
criança e vontade de pertencer ao novo lugar.

A técnica de deixar a criança a conta-gotas 
dependerá muito da respectiva faixa etária.  

«A ajuda afectuosa dos pais  
e educadores» será fundamental 
para a adaptação, garante 
Lincoln Justo da Silva

Dinis, de Portimão, entrou 
para o infantário aos cinco 

meses e meio
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/// Suplementos

Susana Sarraguça
Farmacêutica

Está na hora de preparar o 
ano escolar e o regresso ao 
trabalho. Tenha presente 
que alimentar-se bem é 
essencial para enfrentar o dia 
com energia. Numa situação 
ideal, uma alimentação 
adequada fornece todos 
os nutrientes essenciais. 
Estamos habituados a pensar 
nos alimentos como sendo 
ricos em hidratos de carbono, 
proteínas ou gorduras, os três 
macronutrientes responsáveis 

A sua farmácia 
ajuda na escola

por fornecer energia. 
Esquecemo-nos que esses 
alimentos têm micronutrientes, 
as vitaminas e os minerais, 
com funções reguladoras 
importantes.

Nesta época do ano é 
importante reforçar o nosso 
sistema imunitário, melhorar 
a capacidade de atenção, 
memória e concentração. 
Podemos sentir necessidade de 
recorrer à toma de suplementos 
alimentares. Mas que tipo de 
suplementos escolher?

Para reforço do sistema 
imunitário, são importantes, 
as vitaminas A, B2 e B6, C, D, 
E, Selénio, o zinco. 

Para a atenção, memória e 
concentração, as vitaminas 
do complexo B, o magnésio, 
ácidos gordos Omega 3 (DHA 
e EPA), lecitina de soja, colina, 
fosfatidilserina, zinco.

Porque não somos aquilo 
que comemos, mas o que 
absorvemos, em qualquer 
das situações, a suplementação 
diária com probióticos é 
importante para manter 
a saúde intestinal. Além disso, 
também a maior parte da 
serotonina é produzida 
no intestino. 

Na farmácia, existem 
fórmulas de vitaminas e 
minerais, e até em associação 
com prebióticos (contribuem 
para a manutenção de uma 
flora intestinal equilibrada). 
Estas associações constituem 
uma boa alternativa para 
a época que se avizinha.

Sendo importante fazer 
escolhas seguras, aconselhe-
se sempre junto do seu 
médico, farmacêutico ou 
nutricionista sobre os 
suplementos mais adequados 
às necessidades. •
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Primeira lição 
é à mesa

/// Nutrição

Sofia Cardoso 
Nutricionista

Sair de casa com o 
pequeno-almoço tomado é 
a regra número um da boa 
alimentação. Não só por 
uma questão de equilíbrio 
nutricional, mas também para 
tirar proveito do dia de aulas. 
Um pequeno-almoço adequado 
ajuda na memorização e 
concentração. Tente optar 
pelo pão em detrimento das 
bolachas, cereais, bolos ou 
pães açucarados. Para garantir 
uma refeição adequada, prefira 
o leite ou derivados, em vez de 
sumos ou refrigerantes.

Levar os lanches da manhã 
e da tarde preparados de 
casa diminui a probabilidade 
de comer alimentos menos 
saudáveis, à venda em cafés 
ou na escola. Optar por snacks 
simples como a fruta, os frutos 
gordos (nozes, amêndoas, 
cajus), iogurtes com baixo teor 
de açúcar e gordura, queijos 
magros e pão garante escolhas 
saudáveis e saciantes.

O almoço e o jantar devem 
incluir sopa e uma porção de 
legumes ou saladas, fontes 

preciosas de vitaminas e 
minerais de baixas calorias. O 
prato principal deve ter sempre 
uma fonte proteica: alterne 
entre carnes magras e peixe. 
Inclua ovo pelo menos uma 
refeição por semana. Junte 
uma porção de arroz, massa, 
batata ou leguminosas. A 
ausência de molhos ou carnes 
embaladas é um bom começo. 
Durante e fora das refeições 
é imprescindível beber água: 
estar adequadamente hidratado 
promove maior capacidade de 
concentração e memória nas 
aulas. A garrafa de água deve 
fazer parte da lancheira.

Sabendo que uma alimentação 
saudável e equilibrada é 
determinante para ganhos 
em saúde, a qualidade e a 
quantidade dos alimentos tem 
um impacto enorme na saúde 
e bem-estar dos jovens, pelo 
que devem ser minuciosamente 
escolhidos. •

O pequeno- 
-almoço melhora  
a concentração



Preparação:

Bolachas de  
banana e aveia

Esmague a banana, junte os flocos 
de aveia e a canela a gosto. Misture 
tudo e coloque numa travessa com 
papel vegetal. Leve ao forno a 180ºC 
durante 20 minutos. Esta receita dá 
para cerca de seis bolachas. Junte um 
iogurte ou um queijo magro e tem o 
lanche perfeito.

1 banana madura
3 colheres de sopa de flocos de aveia
Canela a gosto

Nuggets de salmão 
no forno
(cerca de 12 nuggets)

Preparação:
Corte o salmão em cubos e passe-o pelas 
claras de ovo. Depois envolva na farinha de 
trigo e, por último, passe pelas sementes de 
chia. Forre um tabuleiro com papel vegetal. 
Leve os nuggets ao forno à temperatura 
de 180ºC e deixe-os cozinhar até ficarem 
crocantes.

200 g de lombinhos/medalhões de salmão
2 claras de ovo
2 colheres de sopa de farinha de trigo integral
1 colher de café de pimenta preta
2 colheres de sopa de sementes de chia

Receitas

JANTAR

LANCHE
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/// Vila Saúda

Delícias no prato
Portugal reúne várias 
condições para oferecer 
uma dieta especial, a Dieta 
Mediterrânica. Considerada 
deliciosa por muitos, é uma 
referência na promoção da 
saúde.

Gostaria de a incorporar na 
rotina da sua família, mas 
não sabe como? Comece por 
conhecer a Roda dos Alimentos 
– esta ajuda-o a escolher e 
a combinar alimentos de um 
modo saudável, contribuindo 
para a prevenção de 
doenças como a diabetes e a 
hipertensão. No centro da roda, 
encontra-se a água, porque faz 
parte de todos os alimentos e 
é indispensável. À sua volta, 
encontram-se sete grupos de 
alimentos: 

• Cereais (e derivados) 
e tubérculos: fontes 
importantes de energia, 
vitaminas e fibras. Exemplos: 
arroz, pão e batata

• Produtos hortícolas: ricos 
em vitaminas, sais minerais, 
fibras e água. Exemplos: 
cenoura, feijão verde e ervas 
aromáticas, como a salsa

• Fruta: rica em vitaminas e 
sais minerais. Transforme-a 
na sobremesa de eleição da 
sua família. Exemplos: maçã 
e banana

• Lacticínios: ricos em 
proteínas, algumas vitaminas 
e sais minerais, como o 
cálcio. São essenciais para 
a saúde dos ossos e dentes, 
mas devem ser consumidos 
com moderação. Exemplos: 
leite e iogurtes

• Carne, peixe e ovos: fontes 
importantes de proteína. 
Fornecem ainda gordura, 
vitaminas e sais minerais, 
como o ferro. Privilegie o 
peixe e, quando comer carne, 
prefira carnes brancas, como 
frango e peru

• Leguminosas: fornecem ao 
organismo proteínas, fibras, 
açúcares, vitaminas e sais 

minerais. Exemplos: ervilhas 
e favas

• Gorduras e óleos: fontes de 
gorduras e vitaminas. O azeite 
é o melhor exemplo

Conhecendo bem a Roda dos 
Alimentos, siga agora algumas 
recomendações da Dieta 
Mediterrânica, na hora de 
cozinhar. Aposte em pratos:

• Simples: sopas, cozidos, 
ensopados e caldeiradas

• Que tenham por base cereais/
tubérculos, hortícolas e frutas

• Com mais alimentos de 
origem vegetal do que animal

• Temperados com pouco sal. 
Em alternativa, utilize ervas 
aromáticas

• Com alimentos frescos,  
da época

• Que usem como principal 
gordura o azeite

Por fim, lembre-se: a hora 
da refeição vai muito além 
da alimentação. Sempre 
que possível, aproveite-a ao 
máximo com quem mais gosta, 
tornando-a um momento de 
convívio e partilha. •



vila
Saúda

sabe mais em www.vilasauda.pt
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/// Saúda Convida: Chaves

Cidade 
que cura
Água mágica dos romanos brota do chão a 76 graus.

A Ponte de Trajano é uma das heranças 
deixadas pelos romanos em Chaves.
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Texto de Vera Pimenta
Fotografias de Ricardo Castelo

Termas romanas 
voltam a funcionar 
como há 2000 
anos

Há cerca de mil anos, chovia 
no planalto da Pedra Bolideira, 
em Trás-os Montes. Na 
profundidade da terra, a água 
adquiriu os minerais das 
rochas encaixantes e percorreu 
17 quilómetros até Chaves. 
O trajecto de um milénio 
permite hoje mergulhar na 
 água mais pura de Portugal, 
que brota do chão a 76 graus.

Todos os anos, milhares de 
aquistas visitam a região, 
à procura das propriedades 
terapêuticas e medicinais das 
termas. Na água mais quente 
da Península Ibérica, aliviam-
se patologias inflamatórias, 
degenerativas ou pós-
traumáticas. E esquece-se 
a azáfama do dia-a-dia.

Os romanos foram o primeiro 
povo a perceber que, ao 
mergulhar nessa água milenar, 
recuperavam rapidamente das 
mazelas sofridas durante as 
longas caminhadas e épicas 
batalhas. Essa descoberta 
haveria de impulsionar o 
crescimento da cidade em torno 
das termas. Mas a herança 
romana não fica por aqui. →
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A água termal tem propriedades medicinais 
e terapêuticas únicas

Em pleno centro histórico, num 
mural ao fundo do Largo do 
Arrebalde, pode ler-se Aquae 
Flaviae. O nome com que os 
romanos baptizaram Chaves 
denuncia o local onde está 
guardado um dos maiores 
tesouros da cidade, descoberto 
por mero acaso em 2005. 

«Durante a construção de um 
parque subterrâneo surgiu um 
balneário de termas romanas 
que, depois de limpo, começou 
a funcionar como há 2000 
anos», relata o farmacêutico 
flaviense Afonso Castro. Este 
surpreendente espaço será 
aberto ao público em breve, 
enquanto Museu das Termas 
Romanas de Chaves. 

Em volta, vislumbram-se 
casinhas de todas as cores, 

A ciclovia 
acompanha sete 
quilómetros 
de rio

Casinhas de todas 
as cores
iluminam 
alegremente as
pitorescas ruelas 
do centro

que iluminam alegremente 
as pitorescas ruelas do centro. 
Nos vários andares, varandas 
de madeira em tons garridos 
abraçam os edifícios. «Diz-se 
que antigamente, devido às 
casas serem tão pequenas, 
as varandas eram uma forma 
de aumentar o espaço», conta. 

A viver em Chaves desde 1985, 
o farmacêutico de 58 anos tem 
memória das mudanças que 
o tempo foi trazendo à cidade. 
E garante que o casamento 
entre a História e a 
modernidade tornam Chaves 
no sonho de qualquer turista.

Do cimo da torre de menagem, 
avista-se a Ponte de Trajano, 
que une as duas margens 
do rio Tâmega. A paisagem 
pintada de azul e verde, deixa-
-se completar pela ciclovia que 
acompanha o rio ao longo de 
sete quilómetros.

Na margem direita, o moderno 
Museu de Arte Contemporânea 
Nadir Afonso (MACNA), 
projectado por Siza Vieira, 

ergue-se imponente nas 
suas linhas rectas. Lá dentro 
celebra-se a genialidade do 
pintor flaviense Nadir Afonso, 
entre quadros que expressam 
a sua paixão pela matemática 
e a geometria. 

Aberto ao público em 2016, 
o espaço conta com uma 
exposição permanente dedicada 
à vida e obra de Nadir, bem 
como exposições temporárias 
de grandes nomes do panorama 
artístico nacional.

O restaurante Carvalho, muito 
acarinhado na região, era um 
dos favoritos do artista. Numa 
das muitas visitas, chegou até  

a deixar uma dedicatória no 
livro de honra que a casa → 

O castelo oferece uma vista 
panorâmica do centro histórico



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



O pitoresco e colorido centro histórico 
de Chaves

O pastel de Chaves é a iguaria mais 
conhecida da região

O Museu de Arte Contemporânea Nadir 
Afonso foi projectado por Siza Vieira 

Helena Carvalho é perita no fabrico 
de pastéis de Chaves

4

3

1

2

1 2

3

4

mantém até hoje. As portas 
abriram em 1992, dando as 
boas-vindas a uma cozinha 
familiar, genuína e sem 
pretensões. 

À mesa chega a essência de 
Trás-os-Montes, sob a forma 
de nacos de vitela no borralho, 
arroz de cabidela, alheira 
ou o famoso arroz de fumeiro. 
Mas no menu também há 
espaço para o inesperado. 
Por isso é que, todos os dias, 
há pelo menos um prato com 

o peixe que o mar dá. 

Nesta casa de família 
para famílias, os legumes 
são produzidos e colhidos 
pelas mesmas mãos que os 
cozinham. Os enchidos são 
feitos como antigamente 
e as carnes escolhidas a dedo.

Dos restaurantes às 
pastelarias tradicionais 
flavienses, o farmacêutico 
Afonso Castro avisa, em tom 
de brincadeira, que em Chaves 

Em Chaves, 
o mais complicado 
é manter 
a linha, avisa  
o farmacêutico

é particularmente complicado 
manter a linha. Presunto, folar, 
enchidos e queijos são algumas 
das iguarias transmontanas 
que fazem os deleites dos 
visitantes. No pódio, contudo, 
cabe apenas um vencedor. →
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Bula

• A arte do pastel de Chaves
• Aquae Flaviae 
•  O restaurante mais famoso 

de Chaves

Continue a ler em:

www.revistasauda.pt

VEJA TAMBÉM OS VÍDEOS

Termas de Chavws
Largo das Caldas
5400–534 Chaves

Castelo de Chaves 
Praça de Camões, 14
5400-517, Chaves

Museu de Arte Contemporânea 
Nadir Afonso 
Avenida 5 de Outubro, 10
5400-017 Chaves

Restaurante Carvalho
Alameda de Tabolado, Largo 
das Caldas, 4 
5400-523 Chaves 

D’Chaves
Lugar das Partilhas
Fonte Seca – Abobeleira
5400-001 Chaves

A história do pastel de Chaves 
remonta a 1892. Reza a lenda 
que uma vendedora misteriosa 
vagueava pela cidade com 
uma cesta à cabeça, recheada 
de estaladiços pastéis de 
carne. Ao ver o sucesso que 
estes folhados faziam entre 
os flavienses, a proprietária 
de uma pastelaria de Caves 
comprou a receita à mulher por 
uma libra. E assim nasce 
o ícone de pastelaria da região.

Helena Carvalho, dona da 
loja D’Chaves e especialista 

no fabrico do pastel, acredita 
que o segredo possa estar na 
crocante massa folhada de três 
voltas que envolve a carne de 
vitela estufada. Aos novatos, 
deixa um conselho: Nada de 
talheres. O pastel deve ser 
comido bem quente e sem 
cerimónias. 

Ao fim de uma refeição, a 
buvette das termas é paragem 
obrigatória. Atrás do balcão 
de mármore, uma simpática 
senhora pergunta entre 
sorrisos: «Vai um copinho?». 

O líquido serve-se directamente 
da fonte. Flavienses, convidados 
e curiosos esperam que a água 
arrefeça entre dois dedos 
de conversa. Sentados nas 
velhas cadeiras brancas de 
madeira que tantas gerações 
já viram passar. 

Gole a gole, afoga-se a solidão, 
abranda-se o ritmo e acalma-
se a digestão. No coração 
transmontano é proibido dizer 
«desta água não beberei». E 
sabe-se que quem a bebe está 
destinado a regressar. •

O farmacêutico Afonso Castro conhece 
Chaves como a palma da mão
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Braga

 www.estrelaseouricos.pt

Açores

Todo o paísLisboa

Programas em família 
por Joana Leitão

Cidade em tons de branco.  
Braga vai receber um evento  
de 48 horas. Na Noite Branca, a 
maior parte das pessoas veste- 
-se desta cor, há concertos, 
exposições, actividades nos 
museus (abertos também à 
noite), cinema, teatro, dança, 
magia e animação de rua, para 
ti e para os teus amigos. São 
mais de 90 actividades de 6 a 
8 de Setembro. E se ainda não 
conheces o Santuário do Bom 
Jesus do Monte, aproveita a 
oportunidade para fazeres 
uma visita: o monumento foi 
classificado como Património 
Cultural Mundial da UNESCO!

CCB em festa. O Centro Cultural 
de Belém acolhe o Verão com 
uma grande festa ao ar livre, 
no Jardim das Oliveiras e na 
Praça CCB. Música, cinema e 
arquitectura. Junta-te a este 
encontro e aproveita para 
enriquecer a tua cultura musical 
em bom ambiente – podes ouvir 
os concertos e ver a instalação 
Jardins de Pedra, até 29 de 
Setembro. Assiste ainda ao 
ciclo de cinema “Os Meus Pais”, 
que tem sessões para toda a 
família às 21h30. Consulta a 
programação.

Um monte de descobertas. 
Numa visita ao Monte Selvagem, 
em Montemor-o-Novo, abre- 
-se uma janela gigante para a 
natureza. Neste parque, com 
400 animais de 75 espécies 
diferentes, tão depressa sentes 
que estás em África, entre 
lémures e zebras, como na 
Austrália, com os divertidos 
cangurus saltitões. Na quintinha 
dos animais domésticos podes 
fazer-lhes festas e até alimentá- 
-los. Numa viagem de tractor 
consegues avistar avestruzes, 
gamos e, na barragem, cisnes, 
patos e gansos.

Viagem ao centro da Terra. Há 
locais que parecem retirados 
de contos fantásticos ou de 
filmes, de tão bonitos que são. 

Assim é o Algar do Carvão, 
na ilha Terceira, nos Açores. 
Esta chaminé vulcânica com 80 
metros de profundidade está 
classificada como Monumento 
Natural Regional e situa-se no 
interior da caldeira Guilherme 
Moniz. A água das chuvas 
alimenta um lago de águas 
cristalinas e origina estalactites 
e estalagmites de opala. Sabias 
que estas são as mais belas e 
raras formações minerais em 
cavidades vulcânicas do mundo?

Cientista por um dia. Até ao 
final do Verão, os Centros  
Ciência Viva, em parceria 
com várias entidades, levam 
a ciência às ruas de todo 
o país, com mais de 800 
iniciativas gratuitas. Água, 
luz, matemática, astronomia, 
geologia, energias renováveis, 
arqueologia, biologia, química, 
física, botânica, ambiente e 
biodiversidade são alguns dos 
temas. Para escolheres, basta 
ires ao site "Ciência Viva no 
Verão em Rede" e procurares 
por data, distrito e concelho.

Alentejo

LIN
O

 SILVA
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Assinala os objectos que se relacionam. Há 6 pares!

Qual destes semicírculos tem o raio maior?

Soluções: B

Soluções: 1. botões/ agulha e dedal; 2. borrifador detergente/ luvas; 3. lápis/a�a; 4. pasta de dentes / escova; 
5. cão/gato; 6. cesto de basket/ bola

A B

D
C

Assinala os objectos que se relacionam. Há 6 pares!

Qual destes semicírculos tem o raio maior?

Soluções: B

Soluções: 1. botões/ agulha e dedal; 2. borrifador detergente/ luvas; 3. lápis/a�a; 4. pasta de dentes / escova; 
5. cão/gato; 6. cesto de basket/ bola

A B

D
C

Assinala os objectos que se relacionam. Há seis pares!

Qual destes semicírculos tem o raio maior?

SOLUÇÕES 
1.º JOGO: 1. BOTÕES/AGULHA E DEDAL; 2. BORRIFADOR/LUVAS; 3. LÁPIS/AFIA; 4. PASTA DE 
DENTES/ESCOVA DE DENTES; 5. CÃO/GATO; 6. CESTO DE BASQUETEBOL/BOLA
2.º JOGO: B
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Medidores de pressão 
arterial Veroval

Yperton®, Yper 
desempenho cerebral

vale saúda

vale saúda

Na compra de um medidor de pressão arterial Veroval
 

CNP Vários

Na compra de uma embalagem Yperton® 

CNP  7067835

Validade: 1 a 30 de Setembro de 2019
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 5 utilizações por cartão.

Validade: 1 a 30 de Setembro de 2019
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 5 utilizações por cartão.

Gama Excilor

vale saúda

Na compra de uma embalagem da gama Excilor 

CNP Vários

Validade: 1 a 30 de Setembro de 2019
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 5 utilizações por cartão.

Validade: 1 a 30 de Setembro de 2019
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 5 utilizações por cartão.

vale

104
vale

34

vale

34

Tensiómetro Pic 
Solution Easy Rapid

vale saúda

Na compra de um tensiómetro Pic Solution Easy Rapid 

CNP  6241521

vale

104
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Validade: 1 a 30 de Setembro de 2019

Medidores de pressão 
arterial Veroval

Yperton®, Yper 
desempenho cerebral

CNP  Vários

CNP  7067835

Veroval duo control: tensiómetro de braço para uma medição 
precisa, com deteção de arritmia, que combina dois métodos 
de medição. A sua qualidade foi certificada por 3 instituições 
internacionais e é o único recomendado pela Fundação 
Portuguesa de Cardiologia.

Veroval braço: tensiómetro de braço para uma medição exata  
e confortável, com deteção de arritmia.

Veroval compact: tensiómetro de braço para uma medição 
precisa e simples, com deteção de arritmia.  

Veroval pulso: tensiómetro de pulso para uma medição simples 
e rápida, com deteção de arritmia.

Estes produtos são Dispositivos Médicos. Leia cuidadosamente 
a rotulagem e as instruções de utilização. Em caso de dúvida, 
consulte o seu farmacêutico.

Validade: 1 a 30 de Setembro de 2019Validade: 1 a 30 de Setembro de 2019

Gama Excilor

CNP  Vários

Vale um desconto de 3€ na compra de 1 embalagem da marca 
Excilor com o Cartão Saúda

Validade: 1 a 30 de Setembro de 2019

Tensiómetro Pic 
Solution Easy Rapid

CNP  6241521

Medidor de pressão arterial de braço, simples e intuitivo.  
Indica os níveis de pressão arterial e  possui um detetor de 
ritmo cardíaco irregular. Tecnologia Rapid Tech que proporciona 
uma experiência de medição rápida e confortável.  Registo de 
60 medições com data e hora, média das 3 últimas medições 
consecutivas.

Yperton® é um suplemento alimentar que contém extratos 
naturais de Ginkgo biloba, rico em flavonóides de elevada 
capacidade antioxidante, e Panax Ginseng, rico em 
ginsenósidos com diferentes atividades a nível do organismo. 
Contém também vitamina B5, vitamina B6, vitamina B12, 
vitamina E, vitamina C, magnésio, ferro, zinco e iodo, 
contribuindo para um melhor desempenho mental e normal 
função cognitiva. 

YPT 09_01_017
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Paranix Champô/
Loção de Tratamento

Klorane Capilar

vale saúda

vale saúda

Na compra de uma embalagem Paranix Champô/
Loção de Tratamento 

CNP Vários

Na compra de uma embalagem Klorane Capilar

CNP Vários

Validade: 1 a 30 de Setembro de 2019
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 5 utilizações por cartão.

Validade: 1 a 30 de Setembro de 2019
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 5 utilizações por cartão.

Neutrogena®

vale saúda

Na compra de uma embalagem de Neutrogena® 
Facial Hydro Boost® e Visibly Clear®  

CNP Vários

Validade: 1 a 30 de Setembro de 2019
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 5 utilizações por cartão.

Validade: 1 a 30 de Setembro de 2019
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 5 utilizações por cartão.

vale

24
vale

44

vale

34

Piz Buin

vale saúda

Na compra de uma embalagem Piz Buin

CNP Vários

vale

64*
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Validade: 1 a 30 de Setembro de 2019

Paranix Champô/
Loção de Tratamento

Klorane Capilar

CNP Vários

CNP Vários

Paranix é a marca nº1 em Portugal e na Europa* no tratamento da 
pediculose. Os NOVOS Paranix Champô e Loção de Tratamento são 100% 
eficaz*, em apenas uma aplicação, em 10  minutos1! Com Paranix de piolhos 
e lêndeas não reza a história!

*Data on file

1 Para Paranix Loção de Tratamento. 15 minutos para Paranix Champô de Tratamento
Os produtos de tratamento de Paranix (Champô e Loção de Tratamento) são Dispositivos 
Médicos para o tratamento da pediculose.  Apenas para uso externo. Evitar o contacto 
com os olhos ou as mucosas. Em caso de contacto com os olhos, lavar abundantemente 
com água. Não usar em caso de alergia a algum dos ingredientes. Paranix Loção de 
está indicado para crianças com mais de 6 meses. Paranix Champô de Tratamento está 
indicado para crianças com mais de 2 anos. Leia cuidadosamente a rotulagem e as 
instruções de utilização. Manter fora da vista e do alcance das crianças.

Validade: 1 a 30 de Setembro de 2019Validade: 1 a 30 de Setembro de 2019

Neutrogena®

CNP Vários

Gama Hydro Boost® de cuidado diário com tecnologia inovadora 
com Hyaluronic Gel Matrix, rica em Ácido Hialurónico que retém 
até 1000x o seu peso em água e liberta-a durante o dia, garantindo 
hidratação contínua. 
Gel de Água (pele normal a mista); Gel-Creme (pele normal a seca, 
sem fragrância); Sérum Supercharged Booster (todos os tipos 
de pele); Urban Protect: Hidratação com fator de proteção solar 
FPS25; Contorno de Olhos Anti-fadiga; 
Cuidado de Limpeza Leite em Gel (sem enxaguamento); Cuidado 
de Limpeza Gel de Água (com enxaguamento); Água Micelar Tripla 
Ação (sem enxaguamento); Toalhitas de Limpeza 2x25uni; Máscara 
de Noite Hidratante
Gama Visibly Clear® de cuidado facial diário para a pele oleosa 
com tendência acneica e adequada para pele sensível. Esta gama 
ajuda a eliminar as borbulhas desde o 1º dia e preserva as defesas 
da pele. O resultado: Uma pele à prova de borbulhas. 
Gel de Limpeza Diário; Esfoliante diário; Hidratante Oil-free; 
Promoção Hidratante + gel de limpeza com -60% desconto. 

Validade: 1 a 30 de Setembro de 2019

Piz Buin

CNP Vários

Há mais de 50 anos que a Klorane cuidade de si enquanto cuida 
da Natureza. Diariamente, o nosso compromisso é: cultivar 
com respeito, preservar os recursos, revelar as virtudes dos 
nossos cuidados botânicos fabricados em França. Transmitir 
conhecimentos botânicos através da nossa Fundação. Ter alma 
botânica, hoje, amanhã e em qualquer parte do mundo.  
Este vale não pode ser descontado em promoções e formatos 
de viagem. Limitado aos cnp's indicados. 

Os protetores PIZ BUIN® contêm filtros de proteção solar 
avançada UVA/UVB e fotoestável, que permite que os seus filtros 
UV não se degradem quando expostos ao sol, mantendo o nível 
de proteção por mais tempo. 
A gama HYDRO INFUSION® é a mais recente novidade de Piz 
buin, com uma fórmula de tripla Resistência que contém filtros 
solares UVA/UVB avançados e ajuda a proteger a pele contra os 
agentes agressores, como o cloro e a água do mar. Resistente 
à água e à transpiração, é o companheiro ideal para qualquer 
aventura ao ar livre. 

*válido em toda a gama exceto no produto 6890368 
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