




Quando imaginámos esta revista, 
a rubrica Heróis Saúda impôs-se 
com a força das coisas óbvias. 
A nossa primeira intenção foi 
ajudar os doentes crónicos  
e as suas famílias a vencerem  
o trauma de um diagnóstico de 
diabetes, esclerose múltipla 
ou sida. Queríamos descobrir 
histórias reais que inspirassem 
quem enfrenta a doença a não 
desistir de ser feliz.

Agora que conhecemos já 
quatro heróis, com histórias 
apaixonantes, sentimos ter 
aprendido uma grande lição. 
Não somos nós a ajudá-los, mas 
eles que nos inspiram. Os Heróis 
Saúda dão-nos lições de vida 
simples - e por isso de uma força 
descomunal. Uma força capaz 

de nos fazer melhorar o nosso 
padrão de comportamento, 
mas também os nossos 
sentimentos e a maneira 
como olhamos para a vida. 
Conhecermos, cara a cara, 
doenças que a maioria 
de nós enterrou nas 
profundezas do medo ou do 
esquecimento permite-nos 
ser mais fortes e espertos. 

José Vasconcelos, 27 anos, 
doente de Asperger, partilha 
connosco a sua felicidade em 
andar de metro. E o orgulho de 
enfrentar a confusão que nós 
armamos nos hipermercados, 
indiferentes às necessidades de 
cidadãos como ele. Para o José, 
essas tarefas que nos aborrecem 
são grandes conquistas de 
vida. Como se não bastasse, 
ele pega num baralho de cartas 
para aprender a gramática das 
emoções humanas. Seremos nós 
capazes, depois de o conhecer, 
de desvalorizar e até amaldiçoar, 
tantas vezes, os nossos 
sentimentos?

Esta edição é dedicada à 
felicidade e à alimentação. O que 
comemos é determinante para a 
nossa saúde, mas também para 
os outros grandes valores deste 
projecto editorial das Farmácias 
Portuguesas: vitalidade, 
equilíbrio e boa disposição.  
Para Chef, escolhemos 
Leonardo. Já deu ordens no 
melhor restaurante do mundo, 
cultiva a sua horta e vai ao mar 
apanhar ouriços. Naturalmente, 
é o cozinheiro Saúda. •

Coisas simples

Sílvia Rodrigues
Farmacêutica, directora da Revista Saúda

Agora que vamos conhecer o José, não poderemos mais 
desvalorizar e até amaldiçoar os nossos sentimentos.

/// Editorial
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/// Farmácias Portuguesas

O telemóvel  
da supermulher 

Texto de Carlos Enes
Fotografias de Luís Silva Campos

Isabel, alentejana de 32 anos,  
faz parte de uma espécie 
em franca expansão: as 
supermulheres portuguesas 
do século XXI. Gosta de dizer, 
sempre de sorriso aberto, que 
tem dois empregos e pode muito 
bem com isso. Trabalha numa 
grande empresa, no Chiado, 
rodeada de pessoas, e-mails 
e prazos apertados. O outro é 
em casa – e aí é ela a executiva. 
Quando chega, dá banhos, dá 
mimos, dá de jantar – e ainda 
belas histórias e bons sonhos 
aos seus dois rapazes, de três 
e cinco anos. Quando eles 
adormecem, liga outra vez  
o computador e planeia  
o dia seguinte.

Na vida de Isabel o tempo é  
o bem mais escasso. O marido 
ofereceu-lhe um telemóvel 
de última geração e ela fez do 
aparelho um assistente pessoal.>   

Isabel usa o telemóvel contra o stress. A nova aplicação 
móvel das Farmácias Portuguesas reserva os xaropes 
dos filhos, entrega os cosméticos em casa e avisa na 
hora certa de tomar medicamentos.
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Paga as contas da casa, dá as 
notícias do dia e as elegantes 
edições digitais das suas revistas 
favoritas. Reserva os lugares no 
comboio quando leva os miúdos 
ao Alentejo a verem os avós.  
Há dias, comprou bilhetes para ir 
sexta-feira ao Coliseu ver o Jorge 
Palma com o Sérgio Godinho.

Isabel mora num bairro antigo 
de Lisboa. O doutor Ferreira, 
seu farmacêutico de serviço, 
tem sempre muito trabalho 
a medir glicemias e tensões 
arteriais. Ela estima esse 
cuidado, mas filas e senhas 
de vez não fazem sentido para 
supermulheres. Por isso, Isabel 
foi das primeiras portuguesas a 
descarregar a aplicação móvel 
das Farmácias Portuguesas. 
Agora, usa o telemóvel para 
pedir por antecipação os xaropes 
receitados pelo pediatra. Assim, 
quando chega à farmácia é tudo 
muito mais rápido.  

A aplicação, para além de 
útil, é agradável. As ofertas 
promocionais do Cartão Saúda 
permitem escolher cosméticos, 
produtos para os banhos da 
família e os suplementos 
alimentares favoritos de Isabel. 
O melhor é que lhe entregam 
tudo em casa e ela não tem de se 
preocupar com nada. 

Durante a semana, faz muitas 
viagens de trabalho. A aplicação 
móvel ajuda-a sempre a 
encontrar a farmácia mais 
próxima. Ela é saudável, mas 
prevenida. Os miúdos educaram- 
-lhe o instinto de organização. 
Guarda na aplicação móvel os 
resultados de todos os testes 
de saúde que a família faz na 
farmácia. E já reparou numa 
coisa gira, que vai mostrar aos 
pais no próximo fim-de-semana. 
A aplicação móvel das farmácias 
envia avisos nas horas certas 
para a toma dos medicamentos.•
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«Quanto mais  
feliz se é, melhor 
se cozinha»

/// Chef Leonardo Pereira

O Chef Revelação de 2015 chegou para revolucionar  
a forma como saboreamos. Ser feliz e respeitar  
a natureza são os segredos de Leonardo Pereira.  
Cinco anos no melhor restaurante do mundo levam-no  
a ir ao mar e à horta do lado.

O cozinheiro feliz

A primeira sensação é de 
surpresa. Assim que chega 
à praia, Leonardo Pereira, 
o cozinheiro do momento, 
considerado em Janeiro o Chef 
Revelação de 2015 pelo painel 
de críticos gastronómicos do 
reputado Mesa Pronta, salta 
para a areia. Como se precisasse 
de a sentir. Como se algo no mar 
o chamasse. 

Estamos na Praia Azul, em Santa 
Cruz, a poucos quilómetros do 
restaurante onde trabalhou no 
último ano, o Areias do Seixo, 
do hotel boutique com o mesmo 
nome. 

Antes ainda de descer as 
escadas, Leonardo agacha-se. 
Observa as ervas rasteiras 
que crescem desgovernadas à 
beira da estrada de areia batida. 
«Aqui estão as acelgas bravas», 

Texto de Sónia Balasteiro 
Fotografias de Pedro Loureiro e Luís Silva Campos

mostra, com um entusiasmo 
quase infantil, esclarecendo 
de imediato que pertencem 
à família da beterraba. Bem 
perto, o funcho marinho, que 
se estende por toda a encosta. 
Ouve-se o vaivém do mar, calmo 
para uma manhã de Janeiro 
inusitadamente quente. 

de possibilidades que passam 
despercebidas ao comum dos 
mortais. Não é por acaso. 

Esta era uma das praias  
da costa Oeste de Portugal  
a que Leonardo costumava vir 
«umas três vezes por semana» 
num verdadeiro «trabalho de 
pesquisa», como o próprio  
o define, em busca de sabores, 
cheiros e texturas para servir 
depois à mesa do Areias  
do Seixo. 

Toda a sua vida, desde a infância 
passada numa quinta de um 
hectare em Milheirós de Poiares –  
Santa Maria da Feira, aos cinco 
anos em que foi Subchef no 
dinamarquês Noma, considerado 
o melhor restaurante do mundo, 
foi moldando o seu caminho. 
Construindo a sua «identidade» 
enquanto Chef. >

Leonardo quase corre para as 
rochas, aproximando-se o mais 
que pode do oceano. Antes, ainda 
colhe Erba stella, «uma planta 
rasteira que gosta de crescer 
perto dos humanos»; deambula 
e fala nas azedas, em plantas 
medicinais sintetizadas para 
criar medicamentos. Em poucos 
metros, descobre um mundo 



Capa 7



Capa8

Nessa identidade, a natureza,  
em toda a diversidade que  
pode oferecer, assume  
o papel principal. Não apenas 
pelos recursos que são depois 
aprimorados na sua cozinha, nas 
suas diferentes fases – lá iremos, 
mas também pela inspiração 
que alimenta. «Para mim, 
criar um prato é um processo 
essencialmente intuitivo», diz.  
«E a intuição vem muito  
de estar inserido num meio.  
É essa envolvência que acaba  
por despertar a criatividade». 

Foi para despertar criatividade  
e sentidos que o Chef de 31 anos, 
cumpridos em Janeiro, saiu 
do país, aos 19, multiplicando 
as experiências em cozinhas 
internacionais. Um ano após 
terminar o curso profissional 
de cozinha e duas experiências 
em restaurantes do Norte, 
desembarcava em Dublin para 
aprender as técnicas da cozinha 
clássica, às mãos do Chef Dylan 
MacGrath. «Foi essencial na 
minha formação. Acho que toda  
a gente devia passar pela cozinha 
clássica. Há muitos ingredientes, 

muita complexidade, mas é 
como a música clássica: tens de 
entender os tempos, os ritmos». 

Seguiram-se vários estágios 
pela Europa. Dinamarca, Suécia, 
Espanha. Aos 24 anos, voltava a 
bater à porta do restaurante com 
que mais se identificara,  
o Noma. «Fascinou-me. A forma 
de cozinhar, de receber os 
alimentos dos produtores locais, 
a recolha de produtos silvestres, 
tudo tinha muito a ver com aquilo 
que tinha sonhado quando estava 

«Toda a gente devia 
passar pela cozinha 
clássica. Há muitos 
ingredientes, muita 
complexidade, mas 
é como a música 
clássica: tens de 
entender os tempos, 
os ritmos»

na Irlanda». Com o Chef René 
Redzepi aprendeu muito mais: 
«Sobretudo, a pensar». >

* 
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C O M E Ç A  N A S  C A M A D A S  P R O F U N D A S  
D A  S U A  P E L E

O verdadeiro cuidado anti-envelhecimento

Na Boots Laboratories, sabemos que a radiação UV (UVR) pode provocar danos 

até nas camadas mais profundas da pele, causando o envelhecimento cutâneo 

prematuro: perda de firmeza e elasticidade, rugas e manchas cutâneas.  

Os novos Cremes de Dia da Serum7 contêm a inovadora e exclusiva Proteção 

UVR MultidermalTM, que protege a superfície e também as camadas profundas 

da sua pele, para uma aparência visivelmente mais jovem.

SERUM7 | Pele visivelmente mais jovem.

 À venda na sua farmácia.

Boots Laboratories Portugal | www.boots-laboratories.com

P R O T E Ç Ã O  P R O F U N D A  D A  P E L E
E X C L U S I V O  D A  B O O T S  L A B O R AT O R I E S
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É a ligação íntima à produção 
local e à terra – em Areias do 
Seixo, fez questão de ter uma 
horta junto ao restaurante,  
em modo de permacultura,  
que o distingue. Tê-la-á, 
anuncia, no restaurante que 
prevê abrir no final do ano,  
em Lisboa. «Serei sempre 
aquele cozinheiro que vai ali 
à horta ao lado buscar os 
produtos para os cozinhar».  
Da forma mais simples possível.  
É de «uma cozinha mais verde, 
mais directa» que nos fala. 

«Serei sempre 
aquele 
cozinheiro 
que vai à 
horta ao lado 
buscar os 
produtos para 
os cozinhar»

E mais diversificada e espontânea, 
respeitando os ciclos naturais  
da vida. Leonardo explica:  
«É impossível cozinhar tudo de 
forma igual todos os dias…  
estaria a mentir a mim próprio. 
E teria de recorrer a produtos 
uniformizados, processados. 
Se aceitar as flutuações dos 
alimentos ao longo do ano, tenho 
muito mais possibilidades.  
Há sempre micro épocas dentro 
de uma época. Tens de olhar para 
a planta durante o seu ciclo  
de vida inteiro e aproveitar». >
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Reequilibra os efeitos visíveis da menopausa 
na pele, de dia e de noite.

NEOVADIOL
COMPLEXO REEQUILIBRANTE
Cuidado Reactivador Fundamental para a pele madura.

Peça conselho ao seu farmacêutico. / vichy.pt / #nopause
Disponível em farmácias e parafarmácias.

FORMULADO PARA A PELE SENSÍVEL. HIPOALERGÉNICO**COM ÁGUA TERMAL MINERALIZANTE DE VICHY. 

*Teste termográfico - Temperatura medida 1 minuto após a aplicação. 
** Formulado para minimizar os riscos de alergia.

Durante a menopausa a pele perde vitalidade. Pela primeira vez na Vichy, 
um Complexo Reequilibrante que combina [ÁCIDO HIALURÓNICO] 
– um ativo usado na dermatologia a uma elevada concentração de [PRO-XYLANE], 
para lutar contra 3 marcadores cutâneos visíveis da menopausa. Densidade: as 
camadas da pele recuperam a densidade. Volumes remodelados: o contorno 
do rosto fica mais definido. A luminosidade e homogeneidade são melhoradas. 
Prolongue a eficácia do creme de dia durante a noite com NEOVADIOL NOITE. 
A sua nova textura extra refrescante ajuda a equilibrar as sensações de 
desconforto e calor durante a noite, reduzindo a temperatura 
da pele até -2.7ºC*, para uns traços suavizados ao acordar.

NOVA FÓRMULA  
EFICÁCIA + FRESCURA

INOVAÇÃO

• SENSAÇÃO DE DENSIDADE
• VOLUMES HARMONIZADOS
• LUMINOSIDADE

AF_NEOVADIOL_FARMACIA SAUDA_210_265_NEOVADIOL.indd   1 18/12/15   12:07
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«É impossível 
cozinhar tudo 
de forma igual 
todos os dias… 
Se aceitar as 
flutuações 
dos alimentos 
ao longo do 
ano, tenho 
muito mais 
possibilidades»

Um dos sonhos do cozinheiro 
é reapresentar aos clientes 
do seu novo restaurante 
produtos alimentares há muito 
desaparecidos do dia-a-dia, 
numa atitude que define como 
«acto de coragem em explorar 
territórios desconhecidos». 
«E há muito por explorar em 
Portugal. Há uma variedade 
incrível de produtos que não se 
encontra nos mercados. E há 
também toda uma recolha para 
fazer de espécies autóctones». 
«Não só de espécies», 
apressa-se a esclarecer,  
«mas de todas as variedades 
de uma espécie numa 
determinada região». Com 
esta visão, espera revolucionar 
a forma como olhamos para 
o que temos e que podemos 
saborear no prato. O objectivo: 
que quem prove diga apenas  
«Isto é mesmo bom».

nos lagos salgados que 
o vaivém do mar formou 
nas rochas da Praia Azul. 
Terminada a partilha, gira 
sobre si próprio e perscruta  
a água, com olhos 
atentos. «Aqui encontrava 
sempre florestas de algas 
extraordinárias». Volta 
a encontrá-las. Verdes, 
vermelhas sangue de boi.  
Logo outro ouriço lhe chama  
a atenção. Deita-se sobre  
uma rocha para o apanhar.  
Mostra como gira sobre si 
mesmo, com os espinhos 
púrpura iluminados pelo Sol  
já alto.

Que mais esperar?  
Boa disposição. No seu 
restaurante não faltará o riso, 
a sua terapia por excelência. 
Afinal, «quanto mais feliz se é, 
melhor se cozinha». •

"Isto é mesmo bom" é 
precisamente o pensamento  
que nos ocorre ao provar uma 
das línguas do ouriço que 
Leonardo acaba de apanhar,  
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/// Heróis Saúda

A Síndrome de Asperger ameaçou José Vasconcelos  
com uma vida de isolamento e ansiedade, mas ele 
decidiu retaliar. Aos 27 anos, continua a derrubar 
barreiras em busca da independência.

Aprender a 
legendar o mundo

Texto de Pedro Veiga
Fotografias de Pedro Loureiro

Duas vezes por semana, José 
Vasconcelos repete o percurso. 
Sai de casa, em Cascais, e 
apanha o comboio até Lisboa.  

No Cais do Sodré troca a  
beira-rio pelo subterrâneo,  
linha azul, até chegar à Casa 
Grande, em Benfica, uma 
vivenda amarela esquecida 
entre os prédios da freguesia 
onde está instalada a sede da 
Associação Portuguesa de 
Síndrome de Asperger (APSA).  

À primeira vista, é apenas um 
percurso de transporte público, 
feito e refeito tantas vezes por 
tanta gente, mas para José 

é muito mais: é a 
certeza de que, pelo 
menos naquele dia, 
superou um dos 
muitos obstáculos 
que a Síndrome de 
Asperger lhe tenta 
impor. «Quando 
soube o que tinha, 
fiquei um bocado 
assustado», 

confessa. «Pensei que era 
algo muito grave, que era uma 
doença muito incapacitante.  
E é, em certos aspectos,  
mas não tanto como eu  
estava a pensar».

Lidar com a multidão foi,  
desde sempre, um desafio.  

Lidar com a multidão foi, 
desde sempre, um desafio. 
Tinha crises de ansiedade 
que frequentemente se 
agigantavam em ataques 
de pânico

As estações de comboio e  
de metro, sempre tão cheias  
de gente, de movimento,  
de ruído, provocavam-lhe  
crises de ansiedade que,  
frequentemente, se 
agigantavam em ataques  
de pânico. Mesmo quando  
o número de pessoas em  
seu redor era mais pequeno,  
José tinha dificuldades em 
interagir. «[Na primária], os 
meus colegas queriam jogar 
futebol e brincar uns com os 
outros e aquilo deixava-me 
um bocado a leste». Navegou 
a adolescência como soube, 
umas vezes na crista da onda, 
capaz de se relacionar com 
os colegas, de lidar com os 
desafios; outras, arrastado  
pela rebentação feroz, fechado 
em casa, incapaz perante  
as tarefas mais básicas. >
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Aproveitou para se focar nos 
estudos. Terminou o secundário 
«com uma média razoável» e, 
em 2007, decidiu seguir para a 
faculdade. Foi um bem que veio 
por mal. Escolheu a licenciatura 
em Estatística Aplicada, 
na Faculdade de Ciências 
da Universidade de Lisboa, 
«porque a Matemática é uma 
coisa de que eu gosto», explica. 
«Imaginava-me a trabalhar no 
INE, a fazer gestão de dados». 
Começou com o pé direito, a 
fazer cadeiras e amigos, de olhos 
postos na vontade de ir atrás do 
emprego de sonho, mas a ânsia 
do futuro começou a pesar-lhe 
nos ombros. O segundo ano do 
curso arrancou com um mau 
presságio, quando teve «uma 
chatice com uma colega».  

Um trabalho de grupo, uma 
diferença de opinião e aconteceu. 
«Dei-lhe um empurrão, porque 
estava chateado». Depois 
desse episódio, deixou-se cair 
num isolamento cada vez mais 
profundo, imóvel perante o avanço 
vertiginoso do mundo. «Era tudo 
muito rápido, muita informação 
ao mesmo tempo» e ele sem 
conseguir manter o ritmo.

«[Na primária], 
os meus colegas 
queriam jogar 
futebol e brincar 
uns com os outros e 
aquilo deixava-me 
um bocado a leste» 

Quando chegou ao terceiro 
ano do curso, os recuos 
acumulavam-se. As ideias de 
andar de transportes públicos 
ou de fazer um exame viraram 
tormento. Desabou.  
«Estava com alucinações.  
Ouvia vozes na minha cabeça  
e pensava que eram os outros.»

Desistiu do curso, contra  
a vontade: «Queria acabar  
a licenciatura. O problema  
não era tanto o conteúdo,  
era a instabilidade e ansiedade 
que aquilo me provocava».  
Ainda tentou resistir ao impulso 
do isolamento. Foi voluntário  
no ATL da Galiza, em Cascais, 
mas a dificuldade em  
interagir com os outros  
foi mais forte e saiu.



Faça parte
da Revista
de referência
em saúde
e bem-estar

 

Contacte-nos
comercial@sauda.pt
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Quando se cruza 
com outra pessoa 
que está a passar 
pelo que ele passou, 
já sabe finalmente  
o que dizer:  
«Dá tempo ao tempo, 
deixa-te relaxar, 
segue os conselhos 
dos psicólogos e 
dos psiquiatras, 
deixa que a 
medicação actue 
e, com o tempo, 
vais conseguir ter 
resultados na tua 
vida»

A dificuldade 
em entender 
sentimentos  
e ler expressões 
faciais é outra das 
particularidades  
de quem tem 
Síndrome  
de Asperger

Corria o ano de 2013 e é 
também por esta altura 
que José descobre a APSA. 
Nova psicóloga, medicação 
reajustada: «A Patrícia [Sousa, 
psicóloga] trabalhou mais os 
meus sentimentos. Queria que 
eu explicasse aquilo que sentia  
a cada momento». Porque essa 
é outra das particularidades 
de quem tem Síndrome de 
Asperger: a dificuldade em 
entender sentimentos e em ler 
expressões faciais. «Já percebo 
um bocadinho mais, mas 
ainda é muito vago para mim», 
assume. Mas continua a tentar. 
Regularmente, posiciona-se em 
frente a um espelho com um 
conjunto de cartas que ilustram 
emoções na mão e pratica:  
o sorriso, o sobrolho franzido, 
tentando associar aquilo que  
vê àquilo que sente.

Agora frequenta um curso  
de inglês, outro de informática, 
ainda um atelier de jardinagem 
e horticultura.  
Usa os transportes públicos 
sem problema e já não se 
incomoda com a confusão  
no hipermercado quando lá  
vai comprar qualquer coisa 
para comer. Se sente a 
ansiedade a crescer, já sabe 
o que fazer para a dominar. 
Quando se cruza com outra 
pessoa que está a passar 
pelo que ele passou, já sabe 
finalmente o que dizer:  
«Dá tempo ao tempo, deixa-te 
relaxar, segue os conselhos  
dos psicólogos e dos 
psiquiatras, deixa que  
a medicação actue e,  
com o tempo, vais conseguir  
ter resultados na tua vida». •

Esse trabalho ensinou José a 
«legendar o mundo», a perceber 
«o que se passa à minha volta 
através das reacções das 
pessoas e do nosso meio»,  
a compreender que «tinha de 
fazer um caminho progressivo 
para estabilizar». O caminho 
tem sido íngreme, a passada 
lenta, mas as conquistas de 
valor incalculável.  

Pratica em frente ao espelho  
com um conjunto de cartas  

que ilustram emoções
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/// Saúde com ciência

As crianças não 
se querem gordas

Longe vai o tempo em que as 
crianças se queriam gordinhas. 
Hoje é conhecida a importância 
de um peso adequado na 
infância e adolescência e  
o seu contributo, entre outros, 
para a diminuição do risco  
de obesidade na idade adulta,  
bem como de todos os 
problemas associados,  
de que são exemplo a doença 
cardiovascular e a diabetes. 

Promover uma boa forma física 
e um crescimento saudável  
não tem de ser um bicho-de-sete- 
-cabeças, principalmente porque 
temos dois fantásticos aliados:  
uma alimentação saudável  
e a prática regular de actividade 
física.

Tudo começa com uma boa 
alimentação e há regras simples 
que ajudam no dia-a-dia.

1. O intervalo entre as principais 
refeições deve ser, no máximo, 
de três a quatro horas. Pelo 
meio, ofereça um iogurte ou 
uma peça de fruta. 

Sete estratégias contra o excesso de peso. Para ver  
os seus filhos crescerem mais saudáveis e felizes. 

2. O pequeno-almoço é uma 
refeição muito importante. 
Idealmente, deve incluir leite 
ou derivados, pão escuro 
ou cereais, de preferência 
integrais e fruta. Ao almoço  
e jantar, comece por uma sopa. 
São nutritivas e saciantes.  
Opte, depois, por pequenas 
porções no prato e incentive  
a criança a mastigar devagar.

3. Ofereça os alimentos mais 
saudáveis – como as frutas,  
os legumes, o leite  
e os cereais – aumente  
o consumo de peixe  
e limite as gorduras, o açúcar  
e o sal. Remova as gulodices  
da despensa.

4. Estimule a criança a beber 
água. Determine que os sumos 
açucarados e refrigerantes são 
apenas para festas e fins-de- 
-semana.

5. Faça das refeições 
momentos de convívio e 
partilha, e não use a comida 
como recompensa ou castigo.

6. Estabeleça limites para  
as actividades sedentárias, 
como ver televisão, jogar 
computador ou consola  
(até duas horas por dia,  
acima dos dois anos de idade).

7. Pratique actividades ao 
ar livre com os miúdos. 
Incentive-os a escolher um 
desporto que lhes agrade e vá, 
gradualmente, aumentando 
o tempo que lhe é dedicado. 
A regra é simples: ao longo 
do dia, as crianças devem 
somar, no mínimo, 60 minutos 
de actividades que impliquem 
gasto de energia. Correr, saltar, 
nadar ou andar de bicicleta são 
boas hipóteses. •

Faça das refeições 
momentos de convívio  
e partilha

Opte por pequenas 
porções no prato 

Pratique actividades ao 
ar livre com os miúdos
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/// Mundo Saúda

Zika  
A primeira 
epidemia de 2016
Os casos iniciais de Zika foram registados no Brasil em 
Maio de 2015, mas no final do ano o Ministério brasileiro 
da Saúde estimava a existência de, pelo menos, meio 
milhão de casos só naquele país. Entretanto, o vírus já 
atravessou fronteiras. A Organização Mundial da Saúde 
considera a situação uma «emergência de saúde pública 
de importância internacional».

O que é? 

O Zika é um vírus. Ou melhor, um flavivírus, categoria que  
partilha com o Dengue, o Chikungunya e a Febre Amarela.  
Foi, aliás, durante um estudo sobre a Febre Amarela que o vírus 
foi descoberto, em 1947, na floresta de Zika, no Uganda.  
De acordo com Vitor Laerte, investigador do Instituto de Higiene  
e Medicina Tropical, «a presença do Zika em seres humanos  
foi detectada pouco tempo depois, em 1952», também naquele  
país da África Oriental. 

BI
Nome: Zika
Género: Flavivírus
Origem: Uganda, 1947

Texto de Pedro Veiga
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Como se transmite?

O principal responsável pela transmissão do Zika é o Aedes aegypti, 
um mosquito que, segundo Vitor Laerte, tem demonstrado uma 
«elevada capacidade de adaptação ao ambiente urbano», onde há 
maior densidade populacional. O crescimento do recurso  
a viagens de avião também tem contribuído para a proliferação  
do vírus. Há ainda, pelo menos, dois casos reportados de 
transmissão do Zika através de contacto sexual, situação que já 
levou vários países a recomendar o uso do preservativo como 
método para evitar um eventual contágio.

Quais são os sintomas?

A grande maioria dos infectados com o Zika não revela quaisquer 
sintomas e, nos casos em que a doença se manifesta, os sintomas 
não têm particular gravidade: febre baixa, conjuntivite, manchas 
avermelhadas na pele e comichão. Há, no entanto, um fenómeno 
paralelo preocupante: na Venezuela e na Colômbia, o aumento de 
infecções pelo Zika tem sido acompanhado por um crescimento 
de casos relacionados com Síndrome Guillain-Barré, uma doença 
auto-imune rara que pode provocar paralisia muscular.  
No entanto, Vitor Laerte explica que «ainda não foi encontrada  
uma ligação causal entre o aumento de casos de Guillain-Barré  
e o Zika».

As grávidas estão em risco? 

Mais fortes são os indícios de uma relação entre a epidemia de 
Zika e a multiplicação de casos de microcefalia no Brasil.  
O número de bebés nascidos com o crânio subdesenvolvido 
disparou de 200, em 2014, para perto de 4.000, em 2015 mas, 
também sobre este tema, existem mais dúvidas do que certezas.  
Se uma mulher estiver curada depois de uma infecção com o Zika, 
é seguro voltar a engravidar? Quanto tempo deve esperar até 
avançar com uma nova gravidez? Há algum risco para o bebé?  
A todas estas perguntas, Vitor Laerte responde: «Ainda não se 
sabe. São necessários mais estudos prospectivos».

Como se pode prevenir? 

A prevenção apresenta-se, por isso, como a melhor estratégia 
contra a epidemia de Zika. «Se puder, evite os locais onde há  
mais casos», sugere Vitor Laerte, mas, se tal não for possível,  
«é importante conhecer o risco, conhecer os hábitos do mosquito»: 
trata-se de um insecto mais activo ao final da tarde e que prefere 
espaços fechados, pelo que o uso de repelente e o recurso ao ar 
condicionado são mais-valias para minimizar o risco de contágio.

Transmissão
O principal vector de 
transmissão do Zika é o Aedes 
aegypti, um mosquito cada vez 
mais presente nas cidades.

Sintomas
 Febre baixa
 Conjuntivite
 Manchas na pele
 Comichão

Prevenção
 Evitar locais com presença  

    do vírus
 Usar repelente
 Ligar o ar condicionado

Riscos para grávidas
O número de bebés nascidos 
no Brasil com o crânio 
subdesenvolvido subiu 2.000% 
entre 2014 e 2015.
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/// Utente Saúda

Quem vai ao mar avia-se em terra

Mário Beja Santos
Técnico de Defesa do Consumidor

Havendo opções entre gotas para 
aplicar no nariz e comprimidos 
para tomar, como escolher? 
É que a selecção não se pode 
basear apenas no que nos 
parece mais interessante, 
mas também nas doenças que 
podemos ter e na composição 
dos medicamentos. 

E quer ver uma coisa? Para 
escolher entre umas e outros 
é preciso ter em conta que os 
comprimidos não devem ser 
tomados pelos hipertensos,  
por pessoas com má circulação, 
doentes cardíacos e com 
arritmias. E mesmo as gotas só 
podem ser usadas por poucos 
dias e com precaução. 

Moral da história: trate-se com 
segurança, converse com o seu 
farmacêutico, expondo-lhe os 
seus sintomas com absoluta 
franqueza. E nunca saia da 
sua farmácia sem informação 
completa e clara sobre a toma 
dos medicamentos que acaba de 
adquirir. No mar alto da doença, 
aviar-se em terra é saber que 
os medicamentos que vai tomar 
tiveram dispensa profissional  
e personalizada. •

Os medicamentos não sujeitos 
a receita médica são aqueles 
que podem ser comprados 
sem a prescrição do médico. 
Mas isso não significa que haja 
medicamentos inócuos. Não há, 
prescritos ou não prescritos! Daí 
a importância do aconselhamento 
farmacêutico. 

Na farmácia, quando queremos 
adquirir um medicamento, o 
farmacêutico procura apurar 
informações como os sintomas 
que apresentamos, a nossa idade, 
outras doenças que tenhamos, 
os medicamentos que possamos 

estar a tomar para as tratar,  
as sensibilidades individuais, etc. 

Quem fala nestes medicamentos 
não prescritos associa 
imediatamente à automedicação, 
mas há muitas situações em  
que ela está desaconselhada.  
Em doenças crónicas, por 
exemplo, é indispensável  
a escolha fundamentada dos 
medicamentos a tomar. 

Acha que estamos a ser exigentes 
nas precauções? Nesta época de 
constipações e gripes, veja um 
problema muito comum: o nariz 
entupido. Para o aliviar é preciso 
saber se foi provocado por uma 
constipação, por uma rinite, 
sinusite, alergia, etc.  

Trate-se com 
segurança. 
Converse com  
o seu farmacêutico, 
expondo-lhe os 
seus sintomas com 
absoluta franqueza

Há medicamentos que podem ser adquiridos sem receita 
médica. Mas lembre-se de que o que trata também mata. 
Aconselhe-se sempre com o seu farmacêutico. 
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/// Consultório

Vacine-se contra a pneumonia

Com o progressivo 
envelhecimento da população e  
a existência de um número cada 
vez maior de pessoas com 
doenças crónicas e debilitantes, 
as infecções por pneumococos 
têm mostrado uma importância  
e gravidade crescentes. 

Esta bactéria é responsável por 
doenças tão graves como 
meningites, septicémias e pela 
maioria dos casos de pneumonia. 
A pneumonia é, presentemente, 
uma das doenças de maior 
importância, sobretudo em 
idosos. Daí ser importante 
promover, especialmente junto 
das pessoas mais vulneráveis,  

Terceira causa de morte da humanidade.  
Uma das mais relevantes em Portugal.

a protecção contra a pneumonia, 
através da vacina 
antipneumocócica.

Entre os candidatos à vacinação, 
têm prioridade:
• Crianças e pessoas com idade 

superior a 60 anos.  
Nos extremos da vida  
verifica-se uma diminuição  
da imunidade: nas crianças, 
devido à imaturidade do 
sistema imunitário; nos idosos, 
devido à fragilidade do mesmo. 

• Pessoas que sofrem de 
doenças crónicas, sobretudo 
respiratórias, cardiovasculares, 
hepáticas, renais e diabetes.

• Pessoas com doenças ou 
tratamentos que afectam a 
imunidade e diminuem a 
resistência às infecções,  
como, por exemplo, leucemias, 
linfomas, infecção por VIH, 
doentes transplantados, ou 
pessoas a fazer quimioterapia 
ou outros tratamentos 
imunossupressores.

• Pessoas sem baço.
• Pessoas vulneráveis que 

permanecem em locais com 
risco aumentado de infecções 
por pneumococos, como é o 
caso das institucionalizadas em 
lares da terceira idade.

Jaime Pina
Médico

Fundação Portuguesa do Pulmão
www.fundacaoportuguesadopulmao.org

Esta vacina funciona ensinando 
as células responsáveis pela 
imunidade a defenderem-se  
dos pneumococos. Quando  
é injectada, os seus elementos  
são lidos como estranhos pelo 
organismo, o que leva as células 
imunitárias a produzir anticorpos 
contra eles. Quando se é 
infectado pelo pneumococo,  
o organismo já está preparado 
para essa agressão, ou seja, já 
tem capacidade de produzir 
rapidamente anticorpos capazes 
de inactivar essa bactéria e, 
assim, evitar a doença.

A vacina antipneumocócica 
integra o Plano Nacional de 
Vacinação, sendo, pois, 
administrada gratuitamente às 
crianças, com objectivos ainda 
mais amplos: prevenir também 
meningites, septicemias, 
bacteriemias e infecções  
nos ouvidos provocadas pelo 
pneumococo.

Não se distraia: se pertence  
a um dos grupos de risco 
indicados e ainda não foi 
vacinado, fale com o seu médico. •
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/// Desporto

Pilates  
para iniciantes

O Método Pilates, ou Contrologia, 
desenvolvido pelo alemão Joseph 
Pilates no início do século XX, é 
descrito pelo seu criador como  
um método de promoção da 
condição física e mental. 

O objectivo deste artigo é 
apresentar os sete exercícios do 
Mat (Colchão) Básico, para que 
os possa experimentar. Segundo 
Pilates, o corpo tem um centro 
físico onde se originam todos  
os movimentos: “powerhouse”. 
Este define-se como se fosse  
um "cinto" à volta da cintura,  
que vai da base da caixa torácica 
até abaixo da zona pélvica.  
Este “centro de força” suporta  
a caixa, e melhora a postura e  
o controlo dos movimentos. 

Inês Moreira
Professora e directora de estúdios de Pilates
Fotografias de Tiago Grácio

Recomendações

Use um colchão adequado 
para proteger a coluna e, 
se precisar, uma pequena 
almofada sob a cabeça.  
O mais importante é  
a segurança: não deve 
sentir desconforto  
na coluna, no pescoço  
ou em qualquer outra  
parte do corpo.  
Caso isso aconteça, ou 
tenha algum problema 
de saúde, consulte um 
professor certificado 
antes de iniciar  
a prática.

The Hundred 

1. Deite-se de costas. Contraia suavemente o abdómen.  
Traga os joelhos ao peito.

2. Suba a cabeça e estenda as pernas juntas num ângulo confortável  
para a coluna (sempre apoiada).

3. Inspire pelo nariz, movimentando os braços estendidos com energia para 
cima e para baixo (5 batidas). Expire lentamente pelo nariz, continuando a 
movimentar os braços (5 batidas). Faça mais 9 séries iguais à anterior. Quando 
terminar, leve os joelhos ao peito, apoie os braços no colchão e deite a cabeça. 

10x1.

3.

2.
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Roll Up

1. Com os pés e os joelhos juntos, estenda os braços com energia 45° para 
trás. Leve o umbigo na direcção da coluna e mantenha a coluna suavemente 
apoiada no colchão.

2. Leve os braços à vertical. Comece o movimento através do “powerhouse” 
e suba a cabeça entre os braços. Inspire e suba o tronco, enrolando a coluna 
vértebra por vértebra (se não conseguir subir, segure as coxas com as mãos).

3. Mantendo a curva “c” da coluna, leve os braços à frente e alongue a coluna, 
expirando. Inspirando, deite-se lentamente, vértebra por vértebra, até apoiar 
a cabeça no colchão. Leve os braços 45° atrás, até esvaziar os pulmões. 

6x

5-10x

5-10x

3-5x

(1)

1.

1.

1.

1.

(2)

2.

2.

2.

2.

3-5x

1.

3.

2.

One Leg Circles (Alongamento)

1. Sem movimentar a coluna, leve o joelho direito ao peito, estenda a perna 
para cima e segure-a com as duas mãos (1) ou coloque uma banda elástica no 
pé (2). Alongue a parte de trás da perna puxando-a para si, mantendo a coluna 
apoiada e a bacia alinhada. Repita com a outra perna.

Roll Down 

1. Sente-se com os pés e os joelhos juntos, com as mãos nas coxas, e enrole a 
coluna para cima e para a frente. Contraia suavemente o abdómen e alongue 
a coluna, criando espaço entre as vértebras.

2. Mantendo sempre a curva “c”, desça enrolando a bacia e mantendo 
sempre o alongamento da coluna. Desça até apoiar a coluna lombar ou até 
onde sente que consegue controlar o movimento. Volte à posição inicial, 
mantendo a curva “c”. 

Single Leg Stretch 

1. Deite-se de costas. Abrace a perna direita com as duas mãos, encostando 
o joelho ao peito. Estenda a perna esquerda na diagonal e suba a cabeça 
contraindo o abdómen.

2. Com controlo e sem mexer a coluna, troque as pernas e a posição das 
mãos. Descanse, abraçando as pernas e apoiando a cabeça.

Double Leg Stretch 

1. Suba a cabeça, mantendo os joelhos juntos ao peito.

2. Inspirando, estenda os braços e as pernas juntas para cima, sem mexer 
a coluna. Abra os braços fazendo um círculo, volte com os joelhos ao peito 
e abrace as pernas, deitando o ar fora. Descanse, abraçando as pernas e 
apoiando a cabeça.

Spine Stretch Forward 

1. Sente-se com as pernas ligeiramente afastadas, puxando os dedos dos pés 
para si. Estenda os braços na altura e na largura dos ombros. Inspire enquanto 
cresce o máximo possível para cima, alongando a coluna.

2. Expire enquanto leva o queixo ao peito e, começando na cabeça, desça 
enrolando a coluna, vértebra por vértebra, levando as mãos à frente. Quando os 
pulmões estiverem vazios, volte, desenrolando a coluna para cima, inspirando, 
mantendo as nádegas contraídas e empurrando os calcanhares para a frente.
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/// Suplementação
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Madalena Nunes de Sá
Farmacêutica

O envelhecimento é um processo 
natural e universal, marcado por 
uma perda gradual de tecidos 
activos, de capacidade funcional 
e alterações nas funções 
metabólicas, mas que não tem 
de convergir obrigatoriamente 
para patologias. Existem vários 
factores que podem influenciar 
o envelhecimento: genéticos, 
psíquicos, patológicos, sociais  
e nutricionais.

Na terceira idade, a nutrição 
tem um papel fundamental 
na qualidade de vida, estando 
sujeita a várias determinantes: 
psicossociais (depressão, 
isolamento, pobreza, 
dependência na realização  
de tarefas diárias); fisiológicas 

Nutrição na terceira idade
A perda de funções torna essencial seguir  
uma alimentação saudável, variada e equilibrada.

(diminuição do metabolismo 
basal, da dentição e da sensação 
de sede, distribuição do tecido 
adiposo, alterações intestinais); 
uso frequente de medicação que 
pode alterar a ingestão, digestão 
e absorção dos nutrientes.

Há, muitas vezes, uma ingestão 
deficiente de vitaminas, minerais 
e fibras, associada a uma 
fraca dentição ou a próteses 
desajustadas que dificultam o 
consumo de frutas e legumes.  
O mesmo acontece com a carne, 
baixando o aporte de ferro e  
de proteína, levando a casos  
de desnutrição e anemias.
O consumo de gorduras 
saturadas e colesterol é muito 
prevalecente neste grupo, 

convergindo para o aparecimento 
de doenças cardiovasculares.
A diminuição sensorial leva  
a uma menor percepção do  
gosto salgado, aumentando 
assim o consumo de sal e  
o aparecimento de hipertensão.  
Uma alimentação saudável, 
variada e equilibrada é 
fundamental na terceira idade.
É necessário incrementar  
o consumo de produtos 
hortícolas, fruta, carne e peixe, 
e a redução do consumo de 
gorduras saturadas e de sal.

É de realçar a importância da 
hidratação, que muitas vezes  
é descurada devido à perda  
da percepção de sede, levando  
a casos graves de desidratação. •



Equilíbrio32

/// Dossier Saúda

Superalimentos

Graça Raimundo
Nutricionista

A verdade e as mentiras nas alegações de saúde 
dos alimentos da moda. 

O conceito de superalimento  
é bastante popular nos domínios 
da alimentação e da saúde. 
Actualmente, o consumidor  
é bombardeado com diversas 
informações sobre alimentos 
“super saudáveis” que atrasam 
o envelhecimento, promovem 
a perda de peso, diminuem 
o colesterol, entre outras. 

Exemplos? Os mirtilos,  
a beterraba, o sumo de romã, 
as sementes… Mas será que 
existe verdade em todas estas 
informações?

Importa esclarecer que não 
existe uma definição oficial 
para o termo “superalimento”. 
Este aplica-se muitas vezes 
nos ditos alimentos da moda  
e nos alimentos caros,  
como as bagas de goji ou 
os frutos vermelhos, mas 
a verdade é que não é uma 
afirmação real, trata-se de  
um mito! Nenhum alimento 
tem “super poderes” que lhe 
permitam por si só manter  
o indivíduo saudável,  
mesmo que esteja repleto  
de nutrientes. 

Devemos apreciar uma dieta 
rica em uma variedade de 
alimentos saudáveis e não 
apenas baseada nos alimentos 
mais modernos. Esta é  
a chave para uma boa saúde. >
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As sardinhas são boas para  
o colesterol. 

A sardinha é considerada um 
peixe gordo, possui 10g de 
gordura por cada 100g. É uma 
excelente fonte de ácidos gordos 
ómega-3, que ajudam a diminuir 
os níveis de colesterol e de 
triglicéridos.
O conteúdo em cálcio (caso se 
coma a espinha), magnésio 
e ferro, e em vitamina A e 
D, tornam o seu consumo 
muito adequado na infância, 
adolescência, gravidez e 
durante o aleitamento, etapas 
da vida em que as necessidades 
nutricionais são elevadas.

Em situações de hiperuricemia 
ou gota, o consumo de sardinhas 
deve ser limitado devido à sua 
riqueza em purinas.  
As purinas, ao serem 
metabolizadas no nosso 
organismo, transformam-se  
em ácido úrico. 
Atenção também à forma de 
preparação e de conservação 
deste peixe: fritas, conservadas 
em óleo ou azeite, as sardinhas 
são um alimento pouco 
recomendado na dieta habitual, 
principalmente em quem 
procura controlar o peso. >
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As sementes de chia promovem 
o emagrecimento e a 
diminuição do colesterol. 

Excelente fonte de ácidos gordos 
ómega-3, o que influencia 
o perfil lipídico. Além disso, 
apresentam uma elevada 
quantidade de fibra (10g por cada 
28g), o que ajuda a regular o 
apetite e, consequentemente, a 
controlar o peso. Contêm ainda 
proteínas e minerais, incluindo 
ferro, cálcio, magnésio e zinco. 
Estudos recentes sugerem 
que a inclusão de sementes de 
chia numa dieta saudável pode 
ajudar a melhorar os factores 
de risco cardiovascular (redução 
de colesterol, triglicéridos e 
pressão arterial). 

Seja prudente com o consumo 
de sementes de chia, pois 
grande parte da informação 
disponível é baseada em 
estudos com animais e 
os estudos com humanos 
envolveram um pequeno 
número de participantes.
Lembre-se que para promover 
o emagrecimento é crucial 
a aquisição de um estilo de 
vida saudável, o que implica 
mudanças no comportamento 
alimentar e a prática de 
actividade física. 

O sumo de romã diminui  
a tensão arterial. 

O sumo de romã contém 
diferentes tipos de antioxidantes 
e polifenóis bioactivos, sendo 
considerado um promotor da 
saúde cardiovascular através  
de diferentes mecanismos.
Estudos mostram que apresenta 
efeito hipotensor, sendo,  
no entanto, necessária 
investigação adicional.

  

Para fazer o sumo são 
necessárias várias peças de 
fruta, o que leva a um incremento 
da quantidade de açúcar na dieta 
e do valor calórico. Atenção  
a quem procura perder peso!
Mais: a romã é um fruto rico em 
potássio, pelo que deve ser tida 
especial atenção nas situações 
de insuficiência renal crónica, 
onde é necessária uma dieta com 
controlo deste mineral. •

Quando falamos de 
“superalimentos”, 
moderação é a palavra- 
-chave! A melhor forma 
de se obter todos os 
nutrientes necessários 
ao organismo é através 
de uma alimentação 
variada, ingerindo, 
na dose recomendada, 
todos os alimentos 
presentes na roda dos 
alimentos. E privilegie 
a dieta mediterrânica, 
considerada o "padrão 
dourado" da alimentação 
saudável.
Por fim, se estiver  
a tomar medicação,  
fale com um 
nutricionista ou um 
médico antes de tomar 
qualquer tipo de 
suplemento, mesmo 
quando se trata de 
produtos naturais ou  
de “superalimentos”. 
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* Pela compra de 2 unidades.
 Promoção válida de 1 de Novembro de 2015 a 29 de Fevereiro de 2016

boião
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Equilíbrio36

/// Nutrição

Comer bem é fácil

Joana Sousa
Direcção da Ordem dos Nutricionistas

Uma regra básica e sete conselhos para uma dieta 
equilibrada.

A dieta equilibrada exige 
hábitos alimentares saudáveis 
e identificá-la não é linear, 
depende das características 
de cada indivíduo (idade, sexo, 
estado nutricional – peso, altura, 
composição corporal; actividade 
física, entre outros). 

A regra base é manter um balanço 
energético controlado, ou seja, a 
relação entre a energia consumida 
(através da alimentação) 
e a energia despendida 
(essencialmente através da 
actividade física) deve ser idêntica. 
Esta relação vai influenciar o seu 
estado nutricional. 

Para conseguir este equilíbrio, 
existem recomendações 
nutricionais validadas e adaptadas 
a cada situação individual e 
clínica, e regras consensualmente 
científicas e válidas: 

1. Devem fazer parte de uma 
dieta equilibrada os vários 
tipos de alimentos: frutos e 
vegetais, cereais e derivados, 
leite e derivados, leguminosas, 
carne, peixe e ovos, gorduras 
alimentares. Varie entre grupos 
de alimentos e entre os alimentos 
que constituem cada grupo.

2. Faça, no mínimo, cinco a seis 
refeições diárias. 

3. Consuma, pelo menos, 
cinco porções de frutos e/ou 
vegetais por dia. São ricos em 
fibra, vitaminas e minerais. Dê 
preferência a alimentos frescos.

4. Pense nas porções que 
coloca no prato. Fontes de 
proteína animal, como a carne, 
o peixe e os ovos, devem deixar 
de ser a principal preocupação. 
Em alternativa, tem fontes  
de proteína vegetal, como  
as leguminosas secas – feijão,  
grão, lentilhas.  

Comece sempre por se servir  
do acompanhamento de 
vegetais e em seguida  
dos cereais ou derivados  
(arroz, massa, feijão, grão, 
lentilhas, entre outros). 

5. Atenção à gordura alimentar. 
Use com moderação e não 
exceda 30% das necessidades 
energéticas diárias.  
É o nutriente que fornece  
mais energia por cada grama  
(1g gordura = 9kcal). Prefira 
técnicas culinárias sem adição 
de gordura e escolha alimentos 
com baixa quantidade e boa 
qualidade de gordura alimentar 
(carnes brancas, peixes gordos, 
entre outros). Prefira o azeite 
como gordura de adição.

6. Segundo a Organização 
Mundial da Saúde, o consumo 
de sal não deve exceder 5g 
por dia. Não se esqueça que, 
para além do sal de adição, 
os alimentos também têm sal 
“escondido”. Leia os rótulos  
dos alimentos.

7. A bebida ideal para uma 
“dieta equilibrada” é a água.  
Use e abuse! E pratique 
actividade física diariamente! •
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DE VIVER
FORÇA  

www.nutricia.pt  

Proteína só 
já não chega!
As necessidades proteicas estão aumentadas 
no envelhecimento e em caso de doença, mas é 
necessário o aporte energético adequado para que 
as proteínas possam ser utilizadas para as suas 
funções mais nobres.

Suplementação  
Hiperproteica + Hipercalórica

Evidência comprovada:

Melhoria da perda de peso  
e aumento da força muscular

Recuperação da autonomia 
nas actividades da vida diária

Menor risco de infecções e melhoria  
da cicatrização de feridas
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00ml

NOVA FÓRMULA     
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À venda na sua farmácia
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/// Mães, pais e filhos

Açúcar não é amor
Uma grande família partilha segredos surpreendentes. 
Não há pizas na despensa, mas cenoura e pepino  
para petiscar. E os miúdos adoram!

Nadine Nogueira de Sousa
Farmacêutica

Os meus filhos são muito 
gulosos, tendência que se tem 
vindo a agravar com a entrada 
na pré-adolescência.  
Estas são algumas das 
estratégias que usamos para 
prevenir os assaltos à despensa. 

O pequeno-almoço costuma ser 
completo e colorido. Inclui fruta 
fresca e frutos secos, além do 
pão ou cereais – que tentamos 
sejam biológicos, ao invés dos 
carregados de açúcar – e iogurte 
ou leite. É também de manhã 
que preparamos dois lanches 
consistentes para que não 
fiquem esfomeados antes do 
almoço e do jantar. Há sempre 
água, pão e compota, queijo ou 
presunto, leite, iogurte e fruta. 
Mas se a fome atacar antes da 
refeição, têm cenoura, pepino ou 
pimento cru para petiscar. 
Eles adoram! 

Mantemos um pequeno jardim 
de ervas aromáticas com 
que perfumamos os pratos e 
estimulamos a experimentação 
de novas receitas, propondo-lhes 
que adivinhem o que as tempera. 
Recorremos aos orégãos, 
alecrim, tomilho, coentros,  
erva-cidreira, erva-príncipe… 
o que vai havendo. Aprender 
a comer bem começa por 
assimilar o prazer da refeição. 

Não associamos as guloseimas 
à recompensa – açúcar não é 
amor nem afectividade –  
e a introdução de açúcares 
refinados na alimentação  
dos miúdos foi o mais tarde 
possível. Somos rigorosos  
com os refrigerantes:  
em casa raramente se vêem.  
No Verão, usamos o sumo de 
limão congelado no Inverno  
e preparamos o chá gelado com  
as nossas plantas secas.

Mas não diabolizamos os 
alimentos: duas a três vezes 
por mês há fast food e a Nutela 
continua por cá. Esse é, aliás, 
o nosso próximo desafio: 
substituí-la por chocolate preto, 
rico em antioxidantes. •

LUÍS SILVA CAMPOS

Aprender a comer 
bem começa  
por assimilar  
o prazer da 
refeição 
Evitamos ter na despensa 
bolos, guloseimas, sobremesas 
ou pizas. São simplesmente 
demasiado tentadores!  
Ao fim-de-semana ou nas férias, 
se queremos um bolo ou uma 
piza, preparamos nós, com a 
colaboração das crianças! 

Para diferentes tipos de congestão
Limpa e descongestiona de forma natural.

100% de água do mar não diluída
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/// Farmacêutico convida

Viana
O farmacêutico Paulo Arriscado desafia os leitores 
para a maior romaria de Portugal. Mas o convite vale 
para todo o ano. Arrisca-se a ser surpreendido.

Texto de Carlos Enes
Fotografias de Joca

Foi entre um homem do Porto 
e uma mulher de Lisboa 
o casamento criativo que 
imortalizou Viana do Castelo no 
imaginário português. «Se o meu 
sangue não me engana / como 
engana a fantasia / havemos de ir a 
Viana / ó meu amor de algum dia». 
Quando Amália os cantou, estes 
versos de Pedro Homem de Mello 
começaram a viver para sempre. 

Viana é a cidade romântica de 
Portugal. Isso é patente nos 
lenços e camisas regionais, mas 
também nas toalhas, nas velas, 
loiças e, claro, na ourivesaria 
local. Viana exibe mais corações 
do que galos de Barcelos tem 
Portugal inteiro. A cidade era um 
destino de lua-de-mel do turismo 
nacional, antes da popularização 
dos aviões para destinos tropicais. 

é amor

Ainda hoje casais de Braga, 
Porto e de mais longe decidem 
trocar alianças no Templo de 
Santa Luzia. Nos anos oitenta, 
o etnógrafo Amadeu Costa 
inventou a frase exacta, mas 
mesmo exacta, que faltava à 
glorificação romântica da cidade: 

«Viana é Amor». 

Foi por amor e casamento que 
José Arriscado, minhoto abastado 
e com gosto pela vida, arrancou 
a farmacêutica Ana Rodrigues 
Pereira às fragas transmontanas. 
Paulo Arriscado, o nosso guia, 
seguiu a profissão da mãe. É um 
homem com mundo, mas bem 
agarrado à terra. «Nunca me deu 
para sair daqui. Viana é o meu 
refúgio», explica ele, com a força 
de um facto natural. 

Os vianenses cultivam um 
orgulho inflamado na “sua” 
terra. «Sou do Minho, sou do 
Minho / de Viana natural / Quem 
não conhece Viana, não conhece 
Portugal / Não conhece Portugal, 
ó lai ó la ri ló lé la», cantam em 
coro, nas festas e romarias. 
São mestres em propaganda e 
publicidade. Vão dizer-lhe que 
a Romaria D’Agonia é «a maior 
de Portugal». Não discuta – é a 
forma calorosa de o convidarem, 
eles adoram receber.  
E vale a pena entrar na festa, 
pelo menos uma vez na vida.  
Só não se recomenda a quem 
tem fobia a multidões, foguetes  
e a centenas de bombos a soar 
em simultâneo. A revista de 
gigantones e zés-pereiras faz 
tremer a Praça da República, 
um dos postais de Portugal. >
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A Romaria acontece no fim- 
-de-semana de 20 Agosto, mas 
Paulo Arriscado recomenda 
que reserve já a estadia, porque 
as camas se esgotam. O nosso 
guia deixa várias sugestões 
tentadoras. O Hotel Flôr de Sal, 
na Praia Norte, para sentir-se  
a acordar no mar alto. Muito 
confortável, com vista para o rio, 
o moderno Axis. A arquitectura 
faz lembrar um lego futurista. 
Também poderá dormir no 
cenário mágico dos filmes 
Willy Wonca, ou passar uma 
noite romântica com o seu 
amor, espumante, uma fonte de 
chocolate e morangos. Isso é no 
Hotel do Chocolate, que mantém 
aberto ao público um museu. 
O visitante viaja pela História 
da Humanidade e fabrica a sua 
própria tablete de chocolate. 
Para espíritos mais requintados, 
duas boas opções:  

A Casa Manuel Espregueira 
e Oliveira, com apenas seis 
quartos, é central, linda de 
morrer e fará o leitor e a leitora 
sentirem-se no interior de um 
romance clássico. Finalmente,  
a Pousada de Santa Luzia.  
Dos seus terraços e jardins, a 
cidade cabe inteira aos olhos de 
quem sabe ver. 

Quando faz sol, Viana brilha em 
luz tão intensa que se confunde 
com o céu e o rio. Mas isso é só 
o lado visível. A alma colectiva 
cintila ainda mais. As raparigas 
de Viana dão o corpo ao mito, 
com fama e proveito. «Têm 
belezas perigosas, olhos verdes-
impossíveis, daqueles em que 
os versos, desde o dia em que 
nascem, se põem a escrever-se  
sozinhos», escreveu Miguel 
Esteves Cardoso em 1990,  
na revista “Kapa”. 

O exibicionismo, quase insolente, 
a elas fica-lhes bem. E atrai 
multidões, como é o caso da 
Mordomia da Romaria D’Agonia, 
um desfile reservado a mulheres 
em trajes tradicionais. A maioria 
traz ao peito ouro que dava para 
várias montras de ourivesaria. 

Nos últimos 20 anos, a cidade 
cedeu finalmente ao pedido de 
namoro do rio. Muros e grades 
desapareceram da doca.  
Os barcos de pesca “estacionam” 
agora no passeio público. > 

Quando faz sol, 
Viana brilha em 
luz tão intensa 
que se confunde 
com o céu e o rio 
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Bula
Romaria D’Agonia
19 a 21 de Agosto de 2016
www.vianafestas.com

Fábrica do Chocolate
Museu / Hotel
Rua do Gontim, 70 – 76
T. 258 244 000
www.fabricadochocolate.com

Restaurante Porta 93
Jardim D. Fernando 
Praça Gen. Barbosa, 93
T. 910 776 694
www.facebook.com/
portanoventaetres

Restaurante Taberna  
do Valentim 
Avenida do Campo do Castelo, 45  
T. 258 827 505

Hotel Flôr de Sal
Praia Norte
Av. de Cabo Verde, 100
T. 258 800 100
www.hotelflordesal.com

Casa Manuel Espregueira  
e Oliveira
R. Manuel Espregueira, 190 
T. 258 407 336
www.casamanuelespregueira 
eoliveira.com

Pousada de Santa Luzia
Monte de Santa Luzia
T. 808 252 252
www.pousadas.pt

Passear na Ribeira, o bairro 
dos pescadores, é um exercício 
indispensável a quem quer 
conhecer o espírito da cidade. 
Têm aberto por lá muitas 
tabernas e restaurantes.  
Outros ganharam vida nova, como 
o Primavera, mais conhecido 
como a “Tasca do Tone Bento”.  

Já não são só os homens do 
mar, mas vianenses de todos 
os ofícios a reunirem-se ali. 
Petiscam uma salada de polvo 
da costa, ovas, mariscos e peixe 
fresco. Outros restaurantes 
imperdíveis para os apreciadores 
de peixe são a Taberna do 
Valentim e a Tasca da Linda.  

A preferência de Paulo 
Arriscado vai para o Porta 93, 
que estaria cheio todos os dias 
se fosse no Chiado, ou em Paris. 
Combina a cozinha de autor 
com uma variedade invulgar de 
ingredientes, bem como pratos 
de todo o mundo com receitas 
tradicionais perdidas no tempo. • 
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3 DÍGITOS
397
535
895
4 DÍGITOS
3109
3477
4421
4537
4833
5677

7457
7669
8517
9185
5 DÍGITOS
15545
31049
33673
37241
37337
39129

39689
57145
58393
58601
66393
67641
74681
76137
77177
91177
95305

96521
6 DÍGITOS
215163
362248
375588
665503
7 DÍGITOS
5190797
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Serum7  
Renew

Alvita Tensiómetro 
de Pulso

Cera di Cupra
Creme Mãos

74
desconto

14
desconto

94
desconto

vale saúda

vale saúda vale saúda

Na compra de uma embalagem de Serum7 Renew 
Creme dia Reestruturante

CNP 6923979

Na compra de uma embalagem de Cera di Cupra 
Creme Mãos

CNP 6840827

Na compra de um tensiómetro automático de pulso 

CNP 6155879

Validade: 20 de Fevereiro a 31 de Março 2016
Desconto válido para uma única utilização por cartão Saúda,  
apenas nas Farmácias Portuguesas.

Validade: 20 de Fevereiro a 31 de Março 2016
Desconto válido para uma única utilização por cartão Saúda,  
apenas nas Farmácias Portuguesas.

Validade: 20 de Fevereiro a 31 de Março 2016
Desconto válido para uma única utilização por cartão Saúda,  
apenas nas Farmácias Portuguesas.
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Elixir Parodontax

34
desconto

vale saúda

Na compra de uma embalagem de elixir Parodontax 

CNP 6933226

Validade: 20 de Fevereiro a 31 de Março 2016
Desconto válido para uma única utilização por cartão Saúda,  
apenas nas Farmácias Portuguesas.
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Validade: 20 de Fevereiro a 31 de Março 2016

Validade: 20 de Fevereiro a 31 de Março 2016

Validade: 20 de Fevereiro a 31 de Março 2016

Serum7
Renew

Alvita Tensiómetro 
de Pulso

Cera di Cupra 
Creme Mãos

CNP 6923979

CNP 6840827

CNP 6933226

CNP 6155879

Serum7 Renew é a gama antienvelhecimento para a pele madura.

Especialmente criado para estimular a renovação celular,  
é composto por ingredientes hidratantes que ajudam a recuperar  
a luminosidade da pele, reduzindo a pigmentação e o aparecimento 
de linhas e rugas profundas. 
Para todo o tipo de pele.

Tensiómetro Automático de Pulso
99 memórias
2 pilhas incluídas
Bolsa e manual de instruções
Garantia de 24 meses em condições de utilização normais

Cera di Cupra CREME MÃOS Hidrata e nutre as mãos. Com cera 
virgem de abelha, combate o envelhecimento. 

O Cera di Cupra CREME MÃOS é ideal para peles sensíveis e ajuda 
a prevenir a secura e gretas das mãos. Formulado com elementos 
100% naturais e não irritantes. Creme de uso frequente.

Parodontax Elixir Protecção Diária Gengivas

Parodontax Elixir de uso diário está especialmente formulado 
para ajudar a manter a saúde das gengivas e dos dentes,  
criando um escudo protector até 12 horas.
A sua fórmula clinicamente comprovada ajuda a remover a 
placa bacteriana, que é uma das principais causas de problemas 
gengivais e mau hálito. Deve ser usado duas vezes ao dia, após  
a escovagem. 
Disponível em frasco de 500ml.

Validade: 20 de Fevereiro a 31 de Março 2016

Elixir Parodontax



49

Colutórios 
Elgydium

Tratamento Antifúngico  
para as Unhas

Farmoz 8/20

34
desconto

vale saúda

vale saúda

vale saúda

Na compra de um colutório pós-escovagem 

CNP vários

Na compra de uma embalagem de  
30 cápsulas + 30 comprimidos

CNP 7388082

Na compra de um tratamento antifúngico  
para as unhas de Dr. Scholl

CNP 6872184

Validade: 20 de Fevereiro a 31 de Março 2016
Desconto válido para uma única utilização por cartão Saúda,  
apenas nas Farmácias Portuguesas.

Validade: 20 de Fevereiro a 31 de Março 2016
Desconto válido para uma única utilização por cartão Saúda,  
apenas nas Farmácias Portuguesas.

Validade: 20 de Fevereiro a 31 de Março 2016
Desconto válido para uma única utilização por cartão Saúda,  
apenas nas Farmácias Portuguesas.

14
desconto

44
desconto

Validade: 20 de Fevereiro a 31 de Março 2016
Desconto válido para uma única utilização por cartão Saúda,  
apenas nas Farmácias Portuguesas.

vale saúda

Gama Liftactiv
Supreme
Na compra de uma embalagem de um dos produtos 
da gama Liftactiv Supreme

CNP vários

54
desconto
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Colutórios  
Elgydium

Tratamento Antifúngico  
para as Unhas

Gama Liftactiv
Supreme

Farmoz 8/20

CNP vários

CNP 7388082

CNP 6872184

CNP vários

Elgydium é uma marca francesa, líder do Mercado da Higiene  
Oral em Farmácia, em Portugal.
Os colutórios Elgydium estão recomendados para a utilização 
diária, após a escovagem, para manutenção da saúde oral, 
controlo da placa bacteriana e protecção contra a cárie dentária.    
A gama Elgydium apresenta uma resposta completa para a 
manutenção da sua saúde oral, para toda a família.
Não deixe de experimentar também todos os outros produtos 
complementares desta marca líder.
Não acumula com outras campanhas e promoções.

Elgydium Colutório Antiplaca (CNP 6885731) 
Elgydium Colutório Flúor (CNP 6784058)
Elgydium Colutório Júnior com Flúor (CNP 6786673)

Trate dos fungos das unhas aos primeiros sinais.
 
Dr. Scholl Tratamento Antifúngico é um dispositivo médico que 
elimina os fungos das unhas e previne o seu reaparecimento.  
Leia atentamente a rotulagem e as instruções de utilização.  
Deve evitar-se o contacto da solução com os olhos e a pele. Se surgir 
algum sinal de irritação, deverá ser interrompida a sua utilização. 
Não aplicar sobre pele gretada nem sobre alguma lesão dos pés.  
Os doentes com diabetes deverão ser aconselhados por um 
profissional de saúde.

Liftactiv é uma gama completa de cuidados de rosto com acção 
contínua ao longo do dia e "efeito Lifting" global. Benefícios 
anti-rugas + firmeza, para todas as mulheres, mesmo com pele 
sensível. 

Cuidado de Dia Supreme PNM (CNP 6940338)
Cuidado de Noite Supreme (CNP 6876680)
Cuidado de Dia Supreme PS (CNP 6941153)

CANSADO DURANTE O DIA? ACORDADO TODA A NOITE?
Reequilibre o seu biorritmo.
É fundamental repormos o nosso equilíbrio natural: energia para 
o dia e tranquilidade para a noite.

Farmoz 8/20 é um suplemento alimentar composto por um 
complexo de plantas, magnésio, vitaminas e melatonina,  
que ajuda a reequilibrar o seu biorritmo.

Farmoz 8/20 – 1 cápsula para o dia e 1 comprimido para a noite.

Validade: 20 de Fevereiro a 31 de Março 2016

Validade: 20 de Fevereiro a 31 de Março 2016

Validade: 20 de Fevereiro a 31 de Março 2016

Validade: 20 de Fevereiro a 31 de Março 2016








