




Farmácia Primavera
Sílvia Rodrigues
Farmacêutica, directora da Revista Saúda

/// Editorial
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O pneumologista Jaime Pina 
escreve que «actualmente 
há fármacos maravilhosos 
para controlar de forma 
eficaz» a generalidade das 
manifestações alérgicas. O 
seu médico receitar-lhe-á o 
anti-histamínico ou corticóide 
adequado ao seu caso. O 
seu farmacêutico saberá 
aconselhá-lo a tomar os 
comprimidos na hora certa 
e a usar correctamente os 
inaladores nasais. As farmácias 
introduziram recentemente 
novas ferramentas 
tecnológicas para o apoiar na 
adesão à terapêutica.

A nossa rede tem tudo o que 
precisa para viver em pleno a 
Primavera. A minha colega Rita 
Araújo Monteiro apresenta- 
-lhe alguns suplementos 
alimentares com propriedades 
anti-histamínicas. Nunca 
os comece a tomar sem 
aconselhamento médico ou 
farmacêutico.  

Devemos ser especialmente 
cuidadosos com as crianças. 
Em idade pré-escolar, quase 
metade apresenta sintomas 
mais ou menos severos de 
rinite. O pediatra da Revista 
Saúda apresenta uma lista dos 
sinais e sintomas a que deve 
ficar atento. Hugo Rodrigues 

No dia 20 de Março, às 16h15, 
chegou a Primavera. Bem-
vinda seja, porque mais do 
que nunca precisamos de 
sol e alegria. O Inverno foi 
tempestuoso e o ano passado, 
com as suas tragédias infames, 
não deixa saudades. 

Nas farmácias portuguesas 
conhecemos o valor terapêutico 
desta estação do ano, mas 
também os seus desafios à 
saúde pública. Em Portugal, 
estima-se que quase 30 por 
cento da população sofra de 
doenças alérgicas. Dedicamos 
a nossa secção Equilíbrio a 
estas pessoas. Acreditamos 
que o sol da Primavera quando 

nasce é para todos. 

Se sofre de alergias, 
não se deixe 

andar por aí aos 
espirros, de olhos 
irritados  
e vermelhos.  

também aconselha os pais 
sobre as alergias alimentares. 

Não podemos esquecer-nos de 
que a saúde se serve à mesa.  
A nutricionista Magda Serras 
fala-nos dos cuidados a observar 
na Páscoa e dos costumes da 
Quaresma que devemos praticar 
todo o ano, como o consumo de 
peixes ricos em ómega-3.

Nesta edição, aumentámos a 
coluna da sexóloga Marta Xavier 
Cuntim porque ela decidiu ajudar 
os pais a estarem à altura dos 
primeiros romances dos filhos. 
O amor tem sempre espaço 
reservado nesta revista, como a 
boa-disposição e a esperança.  
O médico António Curado 
convida-nos a visitar as Caldas 
da Rainha, uma cidade onde até 
a loiça é divertida. Finalmente, 
Rui Cardoso é o Herói Saúda, 
porque regressou ileso do 
inferno das drogas duras. Vai 
passar a Primavera a fazer 
corridas de skate com as suas 
cadelas Labrador. Ele também 
trabalha, «para quando for mais 
velho comprar uma autocaravana 
e ir atrás do sol». 

Na capa, solrimos com Júlio 
Magalhães, o apresentador de 
notícias que trocava gargalhadas 
em directo com o agora 
Presidente da República. •
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/// Entrevista com Júlio Magalhães 

«Sou um tipo 
simpático  
e porreiro»
Texto de Irina Fernandes 
Fotografias de Pedro Loureiro



«Fazer televisão foi algo inesperado na minha vida»
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Tinha 16 anos quando se estreou 
no jornalismo. Lembra-se da 
primeira notícia que escreveu?
Sim, claro. Iniciei-me como 
colaborador no jornal «O Comércio 
do Porto» e, na altura, fui assistir 
a um jogo de reservas entre o Rio 
Ave e o Varzim. O meu trabalho era 
anotar o nome dos jogadores que 
marcavam os golos, quem levava 
cartão amarelo ou vermelho. 
Quando chegava à redacção ditava 
a informação a um jornalista e, 
depois, no dia a seguir, saía a 
notícia publicada e assinada  
com o nome de Juca Magalhães. 

O desporto, e em especial  
o basquetebol, sempre  
foram uma paixão…
Sim, sem dúvida. Comecei a 
minha carreira jornalística 
na área do desporto e, desde 
miúdo, sempre gostei de jogar 
basquetebol. Comecei a jogar 
quando vivia em África e quando 
vim viver para o Porto fui jogador 
no Porto Basquete. Jogava e,  

ao mesmo tempo, trabalhava. 
Anos mais tarde, fui treinador. 

Ainda faz bons lançamentos  
ao cesto? 
Sim, sim. [risos] Quando se 
pratica um desporto nunca mais 
se esquece. Já não corro como 
corria, mas muitas vezes pego 
na minha bola e vou para a Foz, 
onde há tabelas. Tenho amigos 
que foram da minha equipa que 
ainda se juntam para jogar, mas 
eu, atendendo à saúde, já não 
participo. 

Por que razão? 
Ouvi relatos sobre ex-jogadores 
que se sentiram mal no balneário 
e morreram. Isso impressionou- 
-me muito. Eu gosto é de fazer 
uns lançamentos e bater  
umas bolas… 

Em campo ainda manda na bola?
Eu mando na bola, a idade 
manda no corpo! E é por isso  
que já não participo em jogos, 

Fez o primeiro 
programa com 
Manuel Luís Goucha

onde é preciso correr muito. 

Entre dribles e a escrita de 
notícias, acabou por estrear-se  
no pequeno ecrã. Fazer 
televisão foi algo inesperado?
Completamente! Nunca me 
passou pela cabeça fazer 
televisão. Eu gostava de jornais, 
a televisão nunca esteve no meu 
horizonte e até achava que não 
era uma coisa para mim. 

Até que…
Quando estava no semanário 
«O Liberal», fui convidado a ser 
colaborador da RTP para fazer 
resumos desportivos. Ao fim de 
um ano comecei a apresentar 
notícias de desporto no jornal 
e, pouco tempo depois, surgiu 
o «Bom Dia», programa que fiz 
juntamente com o Manuel Luís 
Goucha. Nada foi programado. 
Na altura, acharam que eu era 
um tipo espontâneo… e foi assim 
que tudo começou…

Sentiu-se confortável à frente 
das câmaras?
Sim, nunca tive problema com 
as câmaras. Estou na televisão 
como estou aqui a falar. E isso 
foi o que me permitiu fazer 
uma carreira simpática. Tanto 
aparecia no ecrã como jornalista 
como apresentava galas da TVI. 
Andei sempre no limbo entre a 
informação e o entretenimento.

Onde foi buscar essa 
versatilidade? 
Acho que a herdei da minha 
infância. Até aos 12 anos vivi  
em África e lá vivíamos em 
liberdade e à vontade. >
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Dos 18 aos 25 anos 
correu a Europa  
de Interrail

Foi sempre um miúdo cheio  
de energia…
Dos 18 aos 25 anos fiz vários 
Interrails. Na década de 80  
ainda pouca gente o fazia, e 
eu metia-me num comboio de 
mochila às costas e corria a 
Europa toda. Só queria juntar 
dinheiro para fazer mais viagens. 

Despediu-se dos ecrãs da 
TVI em 2012. Que balanço faz 
desses anos?
Foram anos magníficos.  
Estive nove anos na RTP, onde  
fiz trabalhos muito marcantes, 
mas foi na TVI que tive uma 
visibilidade tremenda pois foi-me 
dada a oportunidade de fazer de 
tudo um pouco. Há uma coisa 
que as pessoas sabem sobre 
mim: sou um tipo simpático e 
porreiro. Isso era o que mais  
me importava. 

O ditado popular diz  
«O bom filho à casa torna». 
Pois é…

Voltaria a trabalhar em Lisboa 
ou isso está fora de questão? 
Não, não está. Nos dias que 

correm não sabemos o que nos 
espera. Eu estou aqui mas, um 
dia, a administração do Futebol 
Clube do Porto, que é a detentora 
do Porto Canal, pode achar 
que eu já não sirvo e terei de 
procurar trabalho. Espero ficar 
aqui por muitos anos, e é esse 
o meu objectivo, mas não posso 
dizer que não vou trabalhar para 
mais lado nenhum.

É director do canal há seis anos. 
Que desafios lhe trouxe,  
como profissional e pessoa? 
O Porto Canal representa um 
recomeçar aos 49 anos. Foi o 
erguer de uma casa e de um 
projecto novo. Encontrei aqui 
profissionais que são do melhor 
que tenho visto. É muito mais 
difícil estar no Porto Canal 
do que estar na TVI. Na TVI 
há meios, recursos e gente, 
enquanto no Porto Canal  
há menos meios, menos 
recursos. Aqui é um desafio 
minuto a minuto. 

O que faz para estar em forma, 
com corpo são e mente sã? 
Todos os dias faço uma 

caminhada. Começo às 08h00 e 
vou até um café em Matosinhos, 
onde, habitualmente, leio os 
jornais – não gosto de os ler 
nos smartphones. Às vezes, vou 
e volto a pé para casa, outras 
vezes faço-o de bicicleta. Essa  
é a forma como começo o dia 
mas, depois, ao longo do dia, 
tenho outras práticas. 

Quais? 
Uma delas é não almoçar. Em 
Portugal tudo serve para dizer: 
‘Vamos almoçar!’. Abandonei 
essa prática há anos. 

Porquê?
Para mim, comer bem ao 
almoço significa uma tarde 
estragada ao nível de saúde – 
retira-me metade da energia 
para enfrentar o resto da tarde. 
Prefiro comer algo mais rápido  
e leve… Muitas vezes, aproveito a 
hora de almoço para fazer coisas 
de que gosto, como jogar golfe. >
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• Os momentos inesquecíveis 
na TV

•O regresso à escrita de livros

• O jogo de basquetebol 
memorável

Continue a ler em:

www.revistasauda.pt
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Que cuidados tem com  
a alimentação? 
Como de tudo, não sou é 
uma pessoa de comer muito. 
Tanto como uma salada, 
como uma francesinha ou vou 
experimentar restaurantes 
vegan.

É um paciente informado ou 
fugidio de idas ao médico? 
Sou um pouco dos dois. Vou 
ao médico todos os anos e vou 
sempre muito preocupado. 
Tento ao máximo não fazer 
muitos exames… 

Tenta?
Os médicos, se quiserem, 
descobrem-nos não sei quantas 
mil doenças. Mandam-nos fazer 
exames e acabam por descobrir 
alguma coisa. Isso preocupa-me, 
fujo muito disso. 

De que tem medo? 
Há sempre o caso de alguém  
a quem foi descoberto um 
cancro e, passados dois meses, 
morreu. É o tipo de situação  
que virou notícia permanente  
e, como toda a gente, tenho 
receio disso. Evito ao máximo 
fazer muitos exames. 
Quando tenho alguma coisa 
a incomodar-me vou logo 
à farmácia. É lá que quase 
sempre encontro a ajuda de  
que preciso. E também o 
recomendo à minha mulher  
e aos meus filhos. Só quando 
são coisas mais graves é que 
vamos ao hospital.

Tem 55 anos. Sente-se  
com esta idade? 
Acho que as pessoas olham 
para mim e não me dão  
55 anos, tal como também 

não me dão 45. Lembro-me 
de olhar para o meu pai com 
esta idade e vê-lo como uma 
pessoa idosa, mas eu não me 
sinto assim. Não sinto o peso 
da idade no meu dia-a-dia. 
Continuo a fazer milhares de 
quilómetros de carro, como 
quando estava na TVI.

Tem o apelido de ‘o bolinhas’, 
por ser uma pessoa que 
nunca diz “não” a nada nem a 
ninguém. É um optimista nato? 
Sou, sim. Completamente.  
Sou optimista e bem-disposto. 
Tento resolver tudo, até as 
situações mais dramáticas. 
Acho sempre que há solução 
para tudo. 

Pensa fazer televisão até ficar 
cheio de cabelos brancos?
Não. O que eu gostava mesmo 
era, daqui a uns anos, poder 
viajar e escrever livros. Isso 
seria o ideal, mas esse é  
o ideal de muita gente [risos]. •

«O que gostava era, 
daqui a uns anos, 
viajar e escrever 
livros»

«No Porto Canal há menos meios, 
é um desafio minuto a minuto»
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em exclusivo nas Farmácias Portuguesas.

Consulte as farmácias aderentes
aqui: https://goo.gl/4zYMU5

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

af imprensa sauda vivsport 210x265 março 2018.pdf   1   12/03/2018   11:59



Saúde14

Texto de Sónia Balasteiro
Fotografias de Pedro Loureiro

/// Heróis Saúda

A droga era o centro do mundo de Rui.  
Há 22 anos, preferiu viver.

O homem  
que voltou  
do inferno

«Conhece-te a ti mesmo e 
conhecerás o universo e os 
deuses», prometeu o filósofo 
grego Sócrates há milhares 
de anos. Rui Cardoso precisou 
de perder-se por labirintos 
tortuosos para aprender que 
conhecer-se significa, antes  
de mais, saber e aceitar os seus 
limites. Dia após dia, todos  
os dias da sua vida. 

Ele sabe bem o que é 
ultrapassá-los, ignorá-los  
até atingir o lado mais negro  
da existência. Passou toda  
a adolescência e o início da  
idade adulta a fazê-lo:  

«Com 14 anos, ainda nem tinha 
a personalidade definida, as 
drogas entraram na minha vida 
e passaram a ser a única coisa 
que existia», confessa. Hoje,  
aos 46, tem sorte em estar  
vivo e com saúde, reconhece.  
E o caminho continua.

Criado no bairro de Alvalade, 
em Lisboa, no pós-25 de Abril, 
filho de pais jovens e com os 
avós por perto, não havia na 
sua vida nenhum indicador que 
prenunciasse um caminho pelo 
“paralelo” mundo da droga. 
«Cresci numa família normal, 
jantávamos todos à mesa… 

brincava na rua. Tinha muita 
liberdade». 

E, no entanto, era ainda quase 
uma criança quando começou  
a sentir necessidade de escapar 
à realidade. «Aos 12, 13 anos,  
já tinha a mania de beber  
uns copos às escondidas,  
tomar comprimidos. > 

«Aos 12, 13 anos,  
já tinha a mania de 
beber uns copos às 
escondidas, tomar 
comprimidos»



Rui, em casa, com as duas cadelas Labrador. 
Costuma levá-las para a praia quando vai fazer surf
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Sempre tive muita apetência 
para coisas que me pusessem 
fora de mim». 

A escalada, do haxixe à heroína, 
foi rápida – o tempo de  
se tornar homem. Aconteceu, 
apesar das tentativas dos pais 
para impedi-lo. Mesmo sem 
saber bem por que mundos 
deambulava o filho,  
os progenitores perceberam 
que algo estava errado e 
decidiram afastá-lo de Lisboa, 
aos 14 anos. «Uma das  
soluções foi colocarem-me  
num colégio interno. E isso,  
de alguma maneira, atrasou  
o meu início nas drogas 
pesadas». Mas não impediu.  
Aos 18 anos, estava  
«agarrado». 

Cresceu a submergir, mais  
e mais, no mundo da droga.  
«Na primeira vez que usei 
heroína, disse: “Estou lixado”, 
vou calçar estes sapatos.  
Aquilo tem um lado muito 
apelativo. Muito, muito 
viciante. Todos os problemas 
desaparecem…».

Aproveitava todas as 
oportunidades para alimentar  
a dependência. «Nos anos  
90 havia muita droga no país, 
era fácil». Os fins-de-semana 
em Lisboa eram passados a 
consumir com os amigos.  
«E durante a semana também. 
E aquilo que era de alguma 
maneira recreativo passou  
a ser um vício».>

Na primeira vez 
que experimentou 
heroína percebeu 
que estava viciado

«Só de olhar para elas já me ajuda a descansar», 
diz Rui sobre as suas duas cadelas
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As consequências eram 
pormenores secundários 
trazidos pelo seu único 
propósito: alimentar um vazio 
voraz, impossível de satisfazer 
por completo.

Até que chegou a idade adulta e, 
com ela, os primeiros desejos 
concretos de pertença. Mas os 
esforços de Rui para se integrar 
na sociedade não surtiam 
resultados. Era incapaz de 
manter um emprego. Assim  
que o conseguia, o salário 
durava-lhe três ou quatro dias.> 

 

«Não havia ligações 
emocionais. 
Quando uma 
pessoa se apercebe, 
está num mundo 
negro paralelo»

Rui fez de tudo. 
Sofreu várias 
overdoses e comas 
alcoólicos

Tinha 20 anos quando 
regressou à casa materna. 
À mesma Lisboa, ao mesmo 
bairro, às ruas da sua infância. 
A “castanha”, como ficou 
conhecida a heroína, engolira 
já toda a juventude aos seus 
amigos de sempre. Havia os 
que tinham estado presos,  
que não tinham emprego,  
os que não estudavam. 
Levavam «vida de rua,  
de agarrado». Ele acabou por 
seguir-lhes os passos. 

«Passou a ser uma maneira  
de estar, o interesse da minha 
vida era encher a cabeça  
e usar drogas. Tudo girava  
à volta daquilo». Chegou a 
recusar receber um prémio  
de artes gráficas, o curso  
que tirara, «porque o pessoal  
foi todo usar drogas para  
outro lado». Entretanto,  
para alimentar o vício, 
enganava, roubava. Fez de  
tudo, correu riscos tremendos, 
sofreu overdoses. 

O problema não se resumia  
às substâncias que injectava  
e fumava. O álcool acompanhou 
sempre os consumos, com 
consequências desastrosas. 
«Fiz grandes asneiras com os 
copos. Tive comas alcoólicos, 
perdi os limites. Parava 
quando caía para o lado». 



EDUCAR HOJE
A PELE DE AMANHÃ

Cuidados dermopediátricos
Elevada tolerância e segurança

PARA A PELE 
SENSÍVEL DO BEBÉ

HIGIENE E 
HIDRATAÇÃO

DIÁRIA
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 «Depois ainda faltavam mais 
20 dias e tinha de continuar 
a arranjar dinheiro. Tinha de 
existir, de comer». Quando o 
dinheiro faltava, ele faltava  
ao emprego.

Chegou ao fundo do poço:  
«Já não havia nada, o caminho 
daquilo era a morte».  
Desses tempos, a viver num 
quarto em casa dos avós, o  
ex-toxicodependente recorda 
como a solidão se lhe colou  
ao coração. Era o pior, diz. 
«Tinha muita gente, mas  
era tudo para usar drogas.  
Não havia ligações emocionais 
com ninguém. Quando uma 
pessoa se apercebe, está 
completamente embrulhada 
num mundo negro paralelo, 
muito triste».

Às vezes, é preciso um pequeno 
empurrão e uma vontade 
tremenda para entrar no 
caminho certo. E foi assim com 
Rui, que acabou por vencer o 
vício. Aos 26 anos, consciente 
de que não queria ter aquele 
tipo de vida, encontrou um 
grupo de pessoas que tinham 
passado pelo mesmo caminho, 
os Narcóticos Anónimos. 
«Eram pessoas que tinham tido 
um problema com drogas e 
estavam a conseguir viver sem 
as usar». No primeiro jantar  
a que foi, «magro como um 
cão», surpreendeu-o o facto > 

«Faço parte de 
um programa 
dos Narcóticos 
Anónimos que 
tem dado imenso 
resultado»

Andar de stake na rua com as Labrador é um dos prazeres que conquistou
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• Saiba mais sobre a importância 
dos Narcóticos Anónimos na 
recuperação de Rui

• Como ele venceu a hepatite C

Continue a ler em:

www.revistasauda.pt
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de ver todos à sua volta a rir, 
bem-dispostos, sem consumir 
drogas ou álcool. E pensou:  
«Eu gostava de estar assim». 
Desde então, passou a 
frequentar as reuniões. 
Resultou.

Ainda foi para um centro de 
recuperação, durante alguns 
meses, para afastar-se e 
reaprender hábitos como 
«acordar, fazer a higiene, 
a cama». Quando voltou, 
conseguiu o primeiro emprego,  
a que se dedicou. Durante 
o tempo passado no extinto 
jornal A Capital, frequentou 
ambientes boémios e conseguiu 
manter-se abstémico. Achou 
«piada». Foi nessa altura 
que conheceu a mulher que 
seria a mãe dos seus filhos e 
companheira de vida.

Passaram 22 anos desde 
a última vez em que Rui 
consumiu qualquer substância 

«Muitas vezes 
estive perto da 
morte. Tive muita 
sorte, fiquei para 
poder contar a 
história»

psicotrópica ou álcool. Hoje, 
é casado, pai de três filhos, 
dono de uma empresa ligada 
ao turismo, «um membro 
responsável da sociedade». 
Adora andar de skate, passar 
tempo com as suas duas 
cadelas Labrador, fazer surf. 
«Gosto de cinema, de ler, viajo 
bastante. Tenho muito cuidado 
com os meus limites, porque 
rapidamente vivo fantasias.  
E adoro estar com as cadelas. 
Às vezes só olhar para elas já 
me ajuda a descansar».

Venceu uma doença causada 
pelo consumo de substâncias,  
a hepatite C, contra a qual 
lutou, com o incondicional apoio 
da família, durante um ano.  
Os médicos declararam o  
vírus morto.

Mais recentemente, Rui 
conseguiu ultrapassar  
«uma fase muito difícil»  
na vida da sua família sem 

recorrer a qualquer substância. 
«Tenho de lidar com as coisas  
a seco, sei que não vou 
conseguir parar. Ser  
abstémico é a melhor solução 
para mim». 

Rui sabe-se afortunado. 
Foi difícil mas aprendeu 
a conhecer-se melhor, a 
respeitar os seus limites.  
E, quem sabe, talvez seja ao 
universo que deve agradecer 
por ter sobrevivido aos  
abismos em que se perdeu. 
«Muitas vezes estive perto da 
morte. Tive muita sorte, fiquei 
para poder contar a história». 
Ficou também para viver e 
parva sonhar. «Quando for  
mais velho, quero liberdade, 
aquela coisa meio hippie de  
ter uma autocaravana e ir  
atrás do Sol». •
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Adeus alergia, 
olá alegria
Jaime Pina
Médico, Fundação Portuguesa do Pulmão

/// Consultório

No dia 20 de Março, às 16 horas,  
começou oficialmente a 
Primavera e, com ela, os dias 
mais longos e quentes.  
O mundo vegetal explode  
e os pólenes também.  
Os elementos reprodutores 
masculinos das plantas são 
grãos microscópicos que, uma 
vez libertados e conduzidos 
pelo vento e pelos insectos, 
as vão fecundar. Em Portugal 
existem pólenes na atmosfera 

todo o ano mas a concentração 
atinge o pico entre Abril e 
Julho. Os mais representativos 
são os das gramíneas, da 
erva parietária (conhecida por 
alfavaca de cobra), da oliveira, 
do plátano (sobretudo em  
áreas urbanas), do pinheiro,  
da azinheira e das acácias. 
Para os alérgicos aos pólenes, 
a Primavera é uma estação de 
grandes tormentos, que variam 
de acordo com os órgãos que 
expressam a alergia. Olhos 
vermelhos, lacrimejantes 
e pruriginosos traduzem a 
reacção alérgica da conjuntiva 
ocular. Muitas vezes, o prurido 
atinge a pele exposta e pode 
ser acompanhado de lesões 
inflamatórias visíveis a olho 
nu – dermatite ou mesmo 
urticária.

O aparelho mais afectado 
costuma ser o respiratório. 
Nariz tapado, alternando 
com períodos de abundante 
secreção, prurido e espirros, 
significa que o órgão de choque 
é a mucosa nasal. Garganta 

sensível com intensa comichão 
diz-nos que a faringe foi 
atingida. Quando tal acontece 
na laringe, surge a rouquidão 
ou mesmo a afonia – o doente 
quer falar mas o som não sai. 
Se continuarmos a descer no 
aparelho respiratório, a tosse 
seca, contínua, incomodativa, 
indica-nos que a alergia  
está a afectar a traqueia. 
Caso se manifeste na árvore 
brônquica surge a mais  
grave expressão, a asma 

brônquica, com tosse 
seca, pieira e dificuldade 
respiratória. Muitos doentes 
têm isto tudo simultaneamente.

Actualmente há fármacos 
maravilhosos para controlar 
de forma eficaz estas 
manifestações. >

Areje a casa 
antes do nascer  
e após  
o pôr-do-sol
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Para minimizar o impacto 
destas manifestações, adopte 
os seguintes comportamentos: 

• Passe os períodos de 
maior polinização junto 
ao mar, onde, graças à 
maior humidade, há menor 
concentração na atmosfera. 
Pelo mesmo motivo, a opção 
de férias e lazer deve ser 
junto ao mar

• Areje a casa nas horas 
com menor concentração  
de pólenes: antes do nascer  
e após o pôr-do-sol. 
Certifique-se que as janelas 
ficam bem vedadas para 
evitar a entrada de pólenes.  
Se puder, permaneça no 

interior de uma habitação 
durante as horas de maior 
intensidade de vento

• Nunca saia sem óculos,  
de preferência escuros

• Quando viajar de automóvel, 
feche as janelas – o carro 
comporta-se como  
um concentrador de  
pólenes 

• Se viajar de mota, use  
um capacete integral  
com a viseira fechada 

• Nos períodos de maior 
polinização, evite praticar 
exercício físico ao ar livre, 
caçar ou acampar 

A melhor opção 
para fazer férias  
é junto ao mar

• Não brinque nos relvados 
e afaste-se dos que estão 
a ser tratados: o corte da 
relva origina uma intensa 
libertação dos pólenes 

• Evite ter em casa plantas 
polinizadoras ou coloque-as 
no exterior durante a época 
de polinização

Se tiver estes cuidados,  
a Primavera será muito  
mais agradável. •

Actualmente há fármacos maravilhosos que permitem aos alérgicos respirar a Primavera
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/// Pediatria para todos

Hugo Rodrigues Pediatra
blogpediatriaparatodos.blogspot.pt
www.bebessauda.pt

Sinais  
de alerta

D.
 R

.

O número de crianças com 
alergias tem aumentado 
significativamente, apesar  
de não se conhecer bem 
as causas. É um motivo de 
preocupação dos pais, pelo  
que importa esclarecer a que 
sinais se deve estar atento.

O primeiro aspecto a reforçar  
é que o risco de uma criança 
desenvolver alergias é bastante 
maior quando algum familiar 
directo (pais ou irmãos) possui 
alergias (asma, rinite, dermatite 
atópica). No entanto, mesmo 
sem essa história familiar,  
é possível surgir algum tipo  
de alergia.

Nos primeiros dois anos de vida 
são mais frequentes as alergias 
alimentares. Os alimentos mais 
frequentemente implicados 
são o leite, ovo, frutos secos, 

amendoim, trigo, soja, peixe  
e marisco. No entanto,  
qualquer alimento pode 
virtualmente ser uma causa  
de alergia. Os sintomas surgem 
após a ingestão do alimento  
ao qual se é alérgico e podem 
ser os seguintes:

• Manchas na pele – 
geralmente avermelhadas  
e grandes, com muita 
comichão ou então lesões 
secas e descamativas, 
agravando uma pele atópica 
já existente

• Inchaço na pele – as zonas 
mais habituais são os olhos, 
lábios e extremidades, mas 
pode surgir noutras áreas

• Falta de ar – indica uma 
reacção grave e é sempre  
um sinal de alarme

• Rouquidão – de início súbito, 
pode indicar que o quadro vai 
progredir para falta de ar

• Vómitos e dor de barriga – 
surgem pela incidência no 
estômago e nos intestinos

Na maior parte das vezes, as 
alergias alimentares tendem 
a resolver-se com o tempo, 
embora nalguns casos possam 
persistir para toda a vida.

A partir dos dois anos começam 
a ser mais comuns as alergias 
aos agentes ambientais. > 

Leite, ovo, frutos 
secos, trigo, soja, 
peixe e marisco são 
alimentos a evitar

As alergias nas crianças.
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CONSULTÓRIO

[Tânia António]
Tenho uma filha de quatro 
anos e nove meses, que se vem 
queixando de dor no acto de 
defecar, há uns dias. Queixa- 
-se das fezes estarem duras, 
causando-lhe algum medo e 
dor de barriga. Gostaria de 

[Nuno Domingos]
A minha filha tem 30 meses e 
queixa- se há vários dias de 
dor no rabinho. Estávamos 
de férias na praia e ela 
acordava a chorar com dor. 
Nunca tomou nada para as 
lombrigas. Será  que devo dar 
alguma coisa para esse efeito 
ou poderei estar a confundir 
com infecção urinária? 
Quando troco a fralda  
ela tem bastante xixi...  
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Pergunte ao pediatra: 

O Dr. Hugo Rodrigues responde.

pediatria@sauda.pt

Os mais frequentes são os 
ácaros e os pólenes, embora 
existam muitos outros 
alergénios. Como chegam 
ao nosso organismo através 
dos olhos e do aparelho 
respiratório, as manifestações 
mais comuns são as seguintes:

• Conjuntivite – manifesta-se  
por olhos vermelhos, 
lacrimejantes e com muita 
comichão

• Rinite – os sintomas mais 
habituais são as crises de 
espirros, secreções nasais 
abundantes e comichão  
no nariz

• Asma – as manifestações 
típicas são a falta de ar e 
“chiadeira”, embora possa 
surgir também como cansaço 
ou tosse persistente

• Dermatite atópica –  
o agravamento das lesões 
de eczema pode ser uma 
manifestação deste tipo  
de alergia •

saber que procedimentos devo 
tomar em casa. Se convém dar 
um desparasitante, se pode 
estar associado ao facto dela 
comer a altas horas da noite, 
porque às vezes dorme muito 
durante a tarde e de noite fica 
sem sono e com fome.

Se as fezes são duras,  
o mais provável é que  
seja essa a causa.  
O mais importante é 
aumentar a ingestão de 
fibras (legumes verdes, 
citrinos, ameixa, papaia, 
kiwi) e evitar alguns 
alimentos, como a batata  
e a banana, por exemplo.  
Deve comer sopa duas vezes 
por dia (idealmente sem ser 
passada) e beber bastante 
água. Se mesmo assim não 
melhorar, penso que pode 
fazer sentido dar um laxante 
pediátrico, mas sempre sob 
aconselhamento médico.

Pode ajudar-me de alguma 
forma? 
Se a dor não está  
relacionada com a defecação, 
podem efectivamente 
ser parasitas, mais 
concretamente oxiúros.  
Nesse caso faz sentido dar 
um desparasitante, para 
ver se o quadro se resolve. 
Não me parece que esteja 
relacionado com algum tipo 
de infecção urinária.
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/// Suplementos na farmácia

Temos para si
a Primavera
Rita Araújo Monteiro
Farmacêutica
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A partir de Março os dias ficam 
maiores e ensolarados, as 
plantas florescem. O cenário 
primaveril é lindo e convida a 
passeios ao ar livre. Mas para 
dois milhões de portugueses 
representa o início da época das 
alergias. Quando falamos de 
alergias pensamos em espirros, 
nariz a pingar e irritação no 
nariz. A rinite alérgica pode 
também afectar os olhos, 

com comichão e inflamação, 
e desencadear crises de 
asma, eczema e urticária. A 
resposta exagerada do sistema 
imunológico traduz-se na 
produção de uma proteína 
chamada histamina, causadora 
dos sintomas.

A natureza dispõe de alguns 
anti-histamínicos, que 
representam uma alternativa 
saudável no combate às 
alergias:

• Chá verde – considerado 
um dos melhores anti-
histamínicos naturais. Pode 
ser tomado na forma de 
chá ou de cápsulas, duas 
vezes por dia, mas não à 
noite, por conter cafeína. É 
desaconselhado a hipertensos 
ou pessoas com glaucoma

• Chá de urtiga – planta 
selvagem muito rica em 
antioxidantes, vitaminas e 
minerais, é também muito 
eficaz contra as alergias. 
Deve ser apanhada e lavada 

com luvas, as folhas cozidas 
e consumidas na forma de 
chá, duas a três vezes por dia. 
Por ter actividade diurética, 
pode diminuir o efeito de 
medicamentos, como os 
anticoagulantes

• Vitamina C – consumida na 
forma de sumo de limão ou de 
laranja, é um anti-histamínico 
eficaz

É de destacar a importância  
da lavagem diária dos olhos  
com soro fisiológico e do nariz 
com soluções salinas  
isotónicas, disponíveis em 
farmácias na forma de sprays 
e de irrigadores nasais. 
Efectuada duas vezes ao dia, 
a lavagem nasal minimiza as 
manifestações da rinite alérgica, 
aumentando a qualidade de vida 
e permitindo reduzir em  
60 por cento a necessidade de 
utilizar fármacos mais fortes. 
Contra as alergias, é tão 
importante limpar as fossas 
nasais diariamente quanto  
lavar os dentes. •
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/// Nutrição

Páscoa em família,
saúde à mesa
Magda Serras
Nutricionista

A Páscoa é para muitos um 
período de excessos em família, 
caracterizada pelo consumo 
de muitos doces, em particular 
de chocolate. A escolha em 
termos alimentares de um bom 
chocolate é uma tarefa muito 
importante. O chocolate negro 
com mais de 70% de cacau é uma 
boa opção, uma vez que é neste 
que estão contidos os flavonóides 
que actuam como antioxidantes. 
Devemos evitar chocolate com 
menores porções de cacau, como 
o chocolate de leite ou o branco. 
O chocolate branco é produzido 
exclusivamente com manteiga 

de cacau, ou seja, o benefício 
associado ao consumo  
de pequenas porções de 
chocolate perde-se quando 
falamos de chocolate branco, 
pois não temos os referidos 
flavonóides.

Na escolha dos chocolates da 
Páscoa destacamos as diferentes 
variantes disponíveis no mercado 
com frutas, cereais e frutos 
secos. Quando falamos de frutos 
secos importa destacar que, para 
quem tem alergias, estes podem 
representar um risco e, como 
tal, devemos estar alerta quanto 

ao seu consumo. Mas os frutos 
secos podem ser uma mais-valia 
uma vez que as nozes, amêndoas 
e avelãs são óptimas fontes 
de ómega-3, essenciais para 
a concentração e memória, e 
actuam como anti-inflamatórios 
naturais.

Nesta quadra, tipicamente 
há uma redução no consumo 
de carne e um acréscimo na 
procura dos peixes, sendo 
estes fontes de excelência dos 
ditos ácidos polinsaturados – 
ómega-3.

Este hábito deve manter-se 
ao longo da vida, uma vez que 
o peixe deve ser a fonte de 
excelência de proteína animal 
(exemplo da cavala, atum, 
sardinha, podendo ser frescos ou 
em conserva). 

Não menos importante é o 
acompanhamento de legumes 
por forma a incrementar fibra na 
refeição. Por ser dia de festa e 
se quiser fazer uma sobremesa, 
lembre-se que esta nunca  
deve ser ingerida de forma 
isolada ao longo do dia. •
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INGREDIENTES: 

Maçãs reineta descascadas  
e cortadas em pedaços   1 kg

Pau de canela   1

Água   180 ml

PREPARAÇÃO: 

›	Numa panela, coloque as maçãs com um pau  
de canela e junte água. 

›	Tape e deixe cozinhar em lume brando 
aproximadamente 30 minutos, até a maçã se 
desfazer. 

›	Depois da maçã bem cozida, reduza a puré.

INGREDIENTES: 

Claras de ovos   6

Stevia (estévia) ou açúcar de coco   a gosto

PREPARAÇÃO: 

›	Bata as claras em castelo e quando estiverem 
firmes adoce a gosto.

›	Coloque num tabuleiro no forno até ter um 
aspecto dourado tipo merengue.

›	Adoce com stevia (estévia) ou açúcar de coco  
a gosto.

PREPARAÇÃO: 

›	Faça uma camada de puré e coloque uma 
camada de neve (merengue) por cima.  
Polvilhe com canela e umas raspas de limão.

›	Decore com umas folhas de stevia (estévia)  
ou hortelã.

1   Prepare um puré de maçã: 

2   Para a neve:

3   Por fim:

Neve de Maçã

UMA PROPOSTA  
SAUDÁVEL
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/// Sexualidade

Os nossos filhos  
não são nossos*

Marta Xavier Cuntim
Psicóloga clínica

O que fazer quando eles começam a namorar.

Na adolescência, e com o 
primeiro amor, começam 
a surgir novas e intensas 
emoções, paixão, ciúmes,  
medo, desilusões amorosas 
e outros sentimentos. Estas 
primeiras paixões fazem parte 
dos primeiros passos  
no desenvolvimento psicossocial 
do adolescente. 

O primeiro amor nunca 
se esquece. A frase é 
provavelmente mais empírica 
do que romântica. O primeiro 
namoro surge geralmente 
na adolescência, na qual as 
mudanças características da 
idade fazem experimentar 
sentimentos novos e intensos e, 
por isso mesmo, transformam 
o primeiro amor em algo 
inesquecível.

Muitos pais angustiam-se e 
preocupam-se. Apesar de 
saberem que são experiências 
fundamentais, não conseguem 
tentar evitar que se magoem. 
Esta preocupação é uma forma 
de, eles próprios, se adaptarem 
a esta nova etapa dos filhos: 
deixam de ser crianças e 
passam a ser pessoas com 
vontades e desejos próprios.  
É importante que tenham  
noção de que nem sempre irão 
gostar do namorado  

ou da namorada mas é 
fundamental serem tolerantes 
e aceitar as  
decisões dos filhos.

Nos primeiros namoros, os 
pais não conseguem evitar 
angústias relacionados com 
as primeiras relações sexuais, 
gravidezes indesejadas, 
violência no namoro, ou de  
uma possível má influência 
para os filhos. > 

A violência no 
namoro faz 
vítimas rapazes  
e raparigas.  
É importante 
falar e alertar 
para sinais mais 
evidentes



Equilíbrio 31

©
M

AN
TR

AS
TE



Equilíbrio32

É fundamental que os pais 
tenham “a conversa” com 
os filhos e transmitam 
(ou recuperem) algumas 
informações, nomeadamente:

• A importância dos métodos 
contraceptivos, tanto para 
evitar uma gravidez, como, 
e acima de tudo, para evitar 
doenças sexualmente 
transmissíveis. Pode ser 
interessante promover uma 
consulta de planeamento 
familiar. 

• Alertar para a violência  
no namoro. Tal como  
a violência doméstica,  
a violência no namoro  
faz vítimas rapazes e 
raparigas, por isso é 
importante falar com  

ambos e alertar para sinais 
mais evidentes:

– Violência física: empurra, 
agarra ou prende, atira 
objectos ao outro, dá 
bofetadas, pontapés e/ou 
murros, ameaça usar  
a força física 

– Violência sexual: obriga 
o outro a praticar actos 
sexuais (sexo vaginal, oral, 
anal) mesmo quando aquele 
diz «não»; acaricia o outro 
(ou força carícias), sem que 
o outro queira

– Violência psicológica: 
parte ou estraga objectos, 
roupa, a maneira de vestir, 
controla o que o outro  
faz nos tempos livres, 

telefona constantemente  
ou envia mensagens, 
ameaça terminar a relação 
como estratégia de 
manipulação

– Violência social: humilha, 
envergonha ou tenta 
denegrir a imagem do outro 
em público, especialmente 
junto de familiares e amigos; 
mexe, sem consentimento, 
no telemóvel, correio 
electrónico ou na conta de 
Facebook, proíbe o outro de 
conviver com amigos e/ou 
com a família

É importante que os 
adolescentes se reservem  
ao direito de dizer que não e 
sejam tolerantes para com  
os seus parceiros. •

O amor prepara para a vida
O primeiro amor na 
adolescência não é um 
problema na maior parte dos 
casos. Muito pelo contrário, é 
um passo fundamental para 
a construção de uma boa 
auto-estima, auto-confiança 
e desenvolvimento emocional 
que permita ao adolescente 
aprender a lidar com as 
emoções, gerir problemas 
e frustrações. 

• Não proíba o namoro.  
Na maior parte dos casos 
apenas conduz a que o 
escondam. Esclareça que 
aquilo que o preocupa não é o 

namoro, mas situações  
como as descritas no texto 
anterior. Isto permite-lhe 
orientá-los e estabelecer  
um vínculo de confiança  
mais sólido com eles

• Fortaleça a auto-estima.  
É uma preocupação geral a 
influência que outras pessoas 
podem exercer sobre os 
filhos. Potenciar a auto-
estima e autoconfiança é a 
melhor forma de garantir 
que os seus filhos tenham 
assertividade e confiança 
para dizer não a uma ideia 
que lhes é prejudicial

• Responsabilidade.  
Definir objectivos académicos 
e tarefas domésticas faz 
parte dos deveres  
do adolescente e não é  
por namorar que ficam 
isentos de os fazer. 
Condicionar saídas de casa, 
seja com o namorado ou a 
namorada, ou com os amigos 
mantém a disciplina na 
educação. Isto vai permitir 
que o seu filho ou filha possa 
começar a aprender como 
criar um equilíbrio funcional 
entre a vida pessoal  
e as responsabilidades  
do dia-a-dia. •
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Vossos filhos não são vossos filhos. 
São os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. 
Vêm através de vós, mas não de vós. 
E embora vivam convosco, não vos pertencem. 
Podeis outorgar-lhes vosso amor, mas não vossos 

pensamentos, 
Porque eles têm seus próprios pensamentos. 
Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas; 
Pois suas almas moram na mansão do amanhã, 
Que vós não podeis visitar nem mesmo em sonho. 
Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis 

fazê-los como vós, 
Porque a vida não anda para trás e não se demora com os 

dias passados. 
Vós sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados 

como flechas vivas. 
O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica 

com toda a sua força 
Para que suas flechas se projetem, rápidas e para longe. 
Que vosso encurvamento na mão do arqueiro seja vossa 

alegria: 
Pois assim como ele ama a flecha que voa, 
Ama também o arco que permanece estável.

Khalil Gibran

* Vossos filhos  
não são vossos filhos
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Bebés Saúda
Siga-nos em:
www.bebessauda.pt

Texto de Maria João Veloso
Fotografias de Ricardo Nascimento

Na arca de Noé  

Uma piscina interactiva com visão subaquática 
dos afamados pinguins sul-africanos é a última 
cartada do Zoo de Lagos. 

Aberto desde Novembro de 2000 pela mão 
de Paulo Figueiras, este projecto «em que 
inicialmente ninguém acreditava» é hoje um 
caso de sucesso. O objectivo principal «é a 
conservação dos animais, sem descurar a 
educação do público», conta o mentor, que  
desde pequeno se sente ligado à vida animal.  
O dia está ameno, o termómetro ronda os  
20 graus e de repente parece que aterrámos 
num planeta mais verde e feliz. >

Felicidade à solta no Zoo de Lagos.
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Os pais do Bebé Saúda Dinis Furtado 
“conhecem os cantos à casa” e contam que este 
zoo «faz parte do roteiro de fim-de-semana em 
família», a cerca de meia-hora de Portimão, 
onde vivem. Com uma vegetação exuberante 
e uma banda sonora feita do que imaginamos 
serem os barulhinhos da selva, mal entramos 
somos recebidos por um afável canguru 
imperturbável à nossa presença. 

Amante de parques temáticos, Luís Furtado 
conta que Miguel – o filho mais velho – é 
também repetente nestas andanças e, além de 
o frequentar com os pais, já ali esteve com os 
avós. Com tantas vindas a este lugar encantado, 
Miguel interessa-se por todos os animais que 
por ali se passeiam, das aves aos répteis,  
mas já escolheu “A Quintinha” como «o»  

lugar de eleição. Monta o tractor, conversa e 
alimenta as cabrinhas ou corre atrás dos patos. 
O pai explica que esta afeição tem a ver com 
o facto de se sentir mais próximo dos animais 
da quinta, como os coelhos ou as galinhas, que 
se pode tocar e até alimentar. Ao colo da mãe 
Zara, Dinis segue-lhe as pisadas, ainda que 
timidamente. Afinal as cores, os cheiros e até 
a música que o rodeia compõem um admirável 
mundo novo que vê pela primeira vez. O pai 
fala dele como um bebé curioso que já vai atrás 
dos sons, tentando perceber de onde vêm. 
Para estreia, Dinis não se sai nada mal, fora 
um choro ou outro com um barulho mais feroz 
ou inesperado. De resto, a opinião geral é que 
aqui se passa uma tarde agradável num outro 
Algarve por descobrir, alheio às filas de trânsito 
e mares de gente. •

"A Quintinha" é o lugar  
de eleição de Miguel,  

o filho mais velho

O projecto Bebés Saúda agradece ao Zoo de Lagos a disponibilidade e simpatia 
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A cama do bebé é sem barreiras 

Rodrigo está prestes a viver um novo  
desafio: quando a Lua e as estrelas 
chegarem, deixará de dormir no quarto  
dos pais. Ana e Diogo compraram uma cama 
montessoriana – rente ao chão. «A cama  
que encomendámos vai permitir que ele 
entre e saia sempre que quiser», conta Ana 
Sanches, frisando que tomaram esta decisão 
uma vez que «o conceito montessoriano 
defende que o bebé tem acesso às coisas 
sem encontrar muitas barreiras».

Ambos têm o desejo de que o filho,  
de oito meses, aprenda a descobrir  

o que o rodeia com liberdade. «A nova  
cama é muito prática. Por exemplo,  
se estiver doente eu vou poder deitar-me 
com ele, algo que um berço não permite», 
explica Ana, indicando que vai  
também criar espaços montessorianos  
na sala.  

O pai, Diogo, é também ele defensor  
do conceito montessoriano. «Conseguimos, 
desta forma, estar ainda mais próximos  
dele. Achamos que tudo isto é importante 
para ele começar a perceber e a explorar  
o espaço». • [I.F.]

Fotografias de Alexandre Vaz

Siga-nos em:
www.bebessauda.pt

Um passeio por Alcântara, 
ao pé de casa 
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/// Saúda convida: Caldas da Rainha

Texto de Sandra Costa
Fotografias de Pedro Loureiro

Caldas da Rainha nasceu da 
vontade de uma rainha, que 
acreditou nas propriedades 
curativas de umas poças de 
águas quentes e ali mandou 
erigir uma capela e um hospital 
termal, destinados à cura da 
alma e do corpo. Ao longo dos 
séculos, a cidade desenvolveu- 
-se por influência do hospital 
e recebeu reis, aristocratas, 
empresários e artistas, 
encantados pela beleza da 
região. Hoje é valorizada pelas 
artes, com destaque para a 
cerâmica, e pelos arredores 
de praias fantásticas, onde 

não faltam uma lagoa de água 
salgada e um dos mais bonitos 
castelos de Portugal, em Óbidos. 
Tudo a uma hora de Lisboa.

Reza a lenda que, em 1484, 
deslocava-se a rainha D. Leonor 
de Óbidos para Alcobaça, 
quando passou por umas 
poças de água quente onde se 
banhavam pessoas andrajosas, 
pobres, que lhe disseram terem 
aquelas águas propriedades 
muito boas e ela, logo ali, 
decidiu a construção do hospital 
que haveria de dar origem à 
cidade. A história é desfiada, > 

A cidade  
que  
nasceu  
da água
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Bateira, o barco típico usado pelos pescadores  
e mariscadores na Lagoa de Óbidos
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do Hospital e das Caldas, o lugar 
escolhido por António Curado 
para iniciar a visita. 

O hospital nasceu para dar 
assistência aos mais pobres, 
mas também serviu reis, como 
D. João V, que se deslocou 
àquelas termas mais de uma 
dezena de vezes, em meados do 
século XVIII. No final do século 
XIX, no auge do termalismo,  
as termas de Caldas da Rainha 
ofereciam muito mais do que 
tratamentos: os aristocratas 
que chegavam, usando a  
recém-inaugurada linha de 
caminho-de-ferro, usufruíam 
dos encantos do romântico 
Parque D. Carlos I, jogando 
críquete ou passeando de 
barco no lago artificial. Já no 
século XX, foi construído no 
parque o Museu José Malhoa, 
em homenagem ao pintor 
naturalista de origem caldense. 

Sob o intenso odor a enxofre, 
descemos as escadas que 
conduzem às três nascentes 
de águas termais, aquecidas 
e ricas em sais minerais, 
onde os doentes se banhavam 
para curar as maleitas 
respiratórias ou de origem 
músculoesquelética. As termas 
estão encerradas desde 2014, 
mas parte dos tratamentos deve 
reabrir ainda este ano,  
depois de concluídas as obras 
de reabilitação. 

A cidade que nasceu do hospital 
termal vive hoje muito para 
além dele. Para lá da zona 
antiga, há uma cidade renovada 
em termos urbanísticos,  
com comércio dinâmico e boa 
oferta cultural, que passa  
quase toda pelo Centro Cultural  
e de Congressos. >

No auge do 
termalismo, as 
termas ofereciam 
tratamentos,  
mas também  
cultura e lazer

O hospital termal de Caldas da 
Rainha foi um dos primeiros 
do mundo e apresentou vários 
factores inovadores para a 
época. Dispunha, por exemplo, de 
um médico ao serviço 24 horas 
por dia, uma prática que só cem 
anos mais tarde seria adoptada 
em Inglaterra e Espanha. «Ali 
vigorava a regra de “mente sã 
em corpo são”, por isso, mal 
chegava, o doente começava 
por purificar a alma na Igreja 
de Nossa Senhora do Pópulo», 
explica Dora Mendes, do Museu 

com pormenores dignos de  
um historiador, pelo médico 
António Curado, que habita na 
cidade há 33 anos e há dois 
é director-clínico do Centro 
Hospitalar do Oeste.

A água que chega hoje às nascentes do hospital termal 
caiu na Serra dos Candeeiros há 2500 a 3000 anos

Os emblemáticos pavilhões do Parque D. Carlos I nunca chegaram a servir a função para que foram 
criados, o alojamento dos doentes que vinham fazer tratamentos termais
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“Tábua do Carneiro”, painel de 
azulejos do século XVII

Livro do Compromisso, manual  
de gestão assinado pela rainha  
D. Leonor em 1512

Zé Povinho, personagem criada por 
Rafael Bordalo Pinheiro 

Parque D. Carlos I, com o Museu 
José Malhoa ao fundo 

Igreja de Nossa Senhora do Pópulo

Deste miradouro a vista alcança as 
praias da Foz do Arelho e do Bom 
Sucesso e, ao fundo, Peniche  
e o arquipélago das Berlengas
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Bula
Hotel Rio do Prado
R. das Poças, Arelho
T. 262 959 623

Restaurante  
Sabores D’Itália
Praça 5 de Outubro, 40 
Caldas da Rainha
T. 262 845 600

Restaurante  
Rio Cortiço Lagoa
Largo do Bom Sucesso 
Óbidos
T. 912 019 525

Café Central
Praça da República, 69  
T. 262 180 147

Escola de Vela da Lagoa
R. do Penedo Furado 
Foz do Arelho
T. 262 978 592

West Cliffs Club House
Estrada do Rio Cortiço, 4  
Vau - Óbidos
T. 262 249 880

Caldas da Rainha é reconhecida 
pelas artes e ali funciona a 
Escola Superior de Artes e 
Design e o Centro de Artes,  
que agrega vários museus e 
onde periodicamente se realiza 
um simpósio de escultura.  
A ligação às artes vem 
sobretudo da olaria, «desde o 
tempo da Maria dos Cacos e do 
Manuel Mafra, dois percursores 
da cerâmica caldense, ainda 
antes de Rafael Bordalo Pinheiro 
a ter celebrizado», explica 
António Curado. 

Seguindo a rota das artes, a 
próxima paragem é a Casa 
Museu São Rafael, que contém 
o acervo da fábrica que Bordalo 
Pinheiro ali inaugurou em 1884. 
O famoso artista oitocentista, que 
também vinha a banhos a Caldas, 
«percebeu que podia fazer 
uma grande equipa e, de facto, 
construiu uma fábrica de sonho», 
conta a directora artística e 
criativa da fábrica, Elsa Rebelo. 
Durante 21 anos deu largas à sua 
genialidade e enorme sentido 
crítico, com criações como o 
Zé Povinho, a velha alcoviteira 
ou o sacristão. Hoje a fábrica é 
propriedade do Grupo Visabeira. 

O dia termina na casa do escultor 
caldense Carlos Oliveira, que há 

40 anos se dedica à cerâmica. 
Apaixonado pela grande 
escala, tem como obra mais 
emblemática uma cruz de três 
metros, actualmente exposta 
no Vaticano. Carlos trabalha 
em bronze, pedra ou alabastro, 
mas a base é sempre o barro, 
não fosse ele «um barrista 
caldense» assumido. 

A apenas oito quilómetros de 
Caldas da Rainha, encontramos 
a praia da Foz do Arelho, 
banhada pela magnífica Lagoa 
de Óbidos, que proporciona 
óptimas condições para a 
prática da vela, windsurf e 
paddle. Estas praias de vento e 
ondas fortes são também muito 
procuradas para a prática do 
surf e numa delas, Peniche, 
decorre uma prova do circuito 
mundial de surf. 

A outra margem da Lagoa 
de Óbidos, nas colinas que 
se erguem por detrás da 
praia do Bom Sucesso, faz 
as delícias dos amantes do 
golfe, com quatro campos que 
António Curado conhece bem. 
«Para mim é um desporto 
espectacular», diz. É o golfe,  
as praias, o castelo, a beleza 
que rodeia Caldas da Rainha, 
o que mais o atrai na região. 

«É uma zona apelativa para se 
viver, com muita qualidade de 
vida», garante o médico. •

A Lagoa de Óbidos é rica em bivalves, 
como as amêijoas

Vista sobre a aberta, onde as águas da lagoa 
se unem às do Atlântico
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autenticamente o que foi prometido, feito ou aprovado. 4. Herdade extremada por 
marcos (Arc.). Atua. Que está no lugar mais fundo. 5. Estacionadas. 6. Elemento grego 
de composição de palavras que exprime a ideia de éter. Mate vitímas para as oferecer 
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Indicação de limite. Que causa assimilação. 10. Proibe ato ou lei. 11. Amassamentos.
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Flexital®

ABCDerm
Pele Sensível do Bebé

vale saúda

vale saúda

Na compra de uma embalagem de Flexital®

CNP Vários

Na compra de uma embalagem de ABCDerm Gel 
Moussant 1l ou Cold-Cream Creme Lavante 1l

CNP Vários

Validade: 1 a 30 de Abril 2018
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 5 utilizações por cartão.

Validade: 1 a 30 de Abril 2018
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 5 utilizações por cartão.

Kukident Pro

vale saúda

Na compra de uma embalagem de Kukident Dupla  
Ação 40 g ou Anti-Resíduos 40 g 

CNP Vários

Validade: 1 a 30 de Abril 2018
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 5 utilizações por cartão.

Validade: 1 a 30 de Abril 2018
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 5 utilizações por cartão.

vale

14
vale

14

vale

54

Ducray Melascreen

vale saúda

Na compra de uma embalagem de qualquer produto  
da gama MELASCREEN

CNP Vários

vale

34



48

Validade: 1 a 30 de Abril 2018

Flexital®

ABCDerm 
Pele Sensível do Bebé

CNP Vários

CNP Vários

Flexital® Bálsamo hidrata a pele seca e gretada da planta dos 
pés e calcanhares.
Deixa os pés macios e suaves, prevenindo a formação de bolhas 
nas áreas de maior fricção.
Pode ser utilizado por diabéticos e crianças com mais de 12 anos. 
Formulado com 25% ureia, Manteiga de Karité, DL-pantenol, 
Vitamina E entre outros constituintes. Resultados Visíveis  
em 1 dia!
Flexital® Creme contém 10% de ureia e vitamina E para suavizar 
e hidratar a pele muito seca. A sua fórmula suave é rapidamente 
absorvida, mantendo a pele lisa, sedosa e intensamente nutrida.

Validade: 1 a 30 de Abril 2018Validade: 1 a 30 de Abril 2018

Kukident Pro

CNP Vários 

Descontraia e esqueça a prótese graças à Dupla Ação.
Graças ao adesivo mais forte Kukident, terminará o seu dia  
com uns incríveis 88% da força de fixação com que começou.  
Uma fixação mais forte, graças a uma fórmula concentrada, que 
se ativa rapidamente para criar uma forte união entre a prótese 
e a gengiva. Ao longo do dia, irá libertando agentes adesivos, que 
manterão a sua prótese fixa e lhe darão confiança em qualquer 
circunstância. Este produto é um dispositivo médico.

Kukident Dupla ação (CNP 6205831) 
Kukident Pro Anti Resíduos 40g (CNP 6185009)

Validade: 1 a 30 de Abril 2018

Ducray Melascreen

CNP Vários

Higiene suave diária e purificante de rosto, corpo e couro cabeludo 
do bebé. Sem sabão, com perfume delicado e hipoalergénico. 
Excelente segurança e tolerância na pele sensível do bebé.

Gel Moussant 1l (CNP 6936492)
Cold-Cream Creme Lavante 1l (CNP 6936518)

Melascreen é a gama da Ducray que previne e atenua as manchas 
pigmentares tais como o "pano da grávida" , o lentigo das mãos ou 
o fotoenvelhecimento com os seus cuidados SPF 50+ associados à 
ação despigmentante e antirrugas.

Melascreen Despigmentante 30ml  (CNP 6855643); Melascreen 
Éclat Cr. ligeiro aclarador SPF 15 40ml (CNP 6834499); Melascreen 
Éclat Cr. rico aclarador SPF 15  40ml (CNP 6890913); Melascreen 
Cr. ligeiro SPF 50+ 40ml (CNP 6948539); Melascreen Cr. SPF 50+ 
Rico 40ml (CNP 6834515); Melascreen Creme de noite 50ml(CNP 
6958280); Melascreen Sérum global 30ml (CNP 6954305); 
Melascreen Creme de mãos SPF 50+ 50ml (CNP 6958298)



vale

304

vale saúda
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Chupetas Philips 
Avent

vale saúda

Validade: 1 a 30 de Abril 2018
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 5 utilizações por cartão.

Validade: 1 a 30 de Abril 2018
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 5 utilizações por cartão.

Vichy Mineral 89

Na compra de uma embalagem de Vichy Mineral 89

CNP 7475525

Validade: 1 a 30 de Abril 2018
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 5 utilizações por cartão.

Na compra de qualquer pack de chupetas de duas 
unidades da Philips Avent

CNP Vários

Bomba tira leite 
elétrica Natural

vale saúda

Na compra de uma Bomba Tira Leite Eléctrica da 
Philips Avent

CNP Vários

vale

34

Validade: 1 a 30 de Abril 2018
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 5 utilizações por cartão.

Frutos&Fibras

Na compra de uma embalagem de Frutos&Fibras

CNP Vários

vale saúda

vale

24
vale

24
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Vichy Mineral 89Bomba tira leite 
elétrica Natural

CNP 7475525CNP Vários

Minéral 89 é um concentrado hidratante e fortificante, a dose 
diária de força para a sua pele. Pela 1º vez, uma concentração de 
89% de Água Mineralizante Vichy, associada ao Ácido Hialurónico 
de origem natural. Minéral 89 reforça a função barreira para 
aumentar a resistência da pele contra as agressões diárias, como 
o stress, a poluição e a fadiga. A pele fica hidratada, tonificada, 
radiante. Plena de vida, visivelmente saudável.
Aplicar sobre pele limpa antes do seu sérum / cuidado de rosto 
habitual.

Mais confortável apenas com um toque no botão.
• 1 programa de estimulação e 3 de extração.
• Permite uma posição cómoda de extração.
• Suave almofada massajadora que estimula o fluxo de leite.
• Inclui: 1 biberão (125ml) e tetina Natural para facilitar a 

combinação entre a amamentação e o biberão.
• Compatível com a nossa gama de produtos de alimentação.
• Com tudo o que necessita para a extração, armazenamento  

e alimentação com leite materno. 

CNP 6108738 - SCF332/31
CNP 6926642 - SCF332/01

Validade: 1 a 30 de Abril 2018

Validade: 1 a 30 de Abril 2018

Validade: 1 a 30 de Abril 2018

Chupetas Philips 
Avent

CNP Vários

As tetinas ortodônticas, colapsáveis e simétricas da Philips 
AVENT respeitam o desenvolvimento natural do palato, dentes e 
gengivas do bebé. Todas as chupetas da Philips AVENT são feitas 
de silicone e não têm sabor nem cheiro. 
• Tetina ortodôntica 
• Tetina simétrica colapsável
• Cápsula protectora de encaixe
• Pode ser esterilizado
• Laváveis na máquina de lavar a loiça
• Argola de segurança
• Sem sabor, nem cheiro
• Tetinas seguras de silicone

Frutos&Fibras

CNP VáriosValidade: 1 a 30 de Abril 2018

Diferentes situações de prisão de ventre pedem diferentes 
soluções. Frutos&Fibras da Ortis tem uma gama completa e 
adequada a cada necessidade, seja para um efeito rápido ou mais 
suave, ou na prisão de ventre associada a sintomas como sensação 
de inchaço. Com ruibarbo, que ajuda a promover o trânsito 
intestinal. Com alto teor em fibra, Frutos&Fibras é a solução 
natural para voltar a sentir-se bem. Modo de tomar: de acordo 
com as instruções de toma descritas na embalagem. Não exceder 
a toma diária recomendada. É importante seguir um regime 
alimentar variado e equilibrado e um estilo de vida saudável.






