




Já demos muitas gargalhadas 
desabridas com as piadas e as 
músicas deles. Mas o melhor 
ainda são as vezes em que nos 
despertam aquele sorriso que 
nos põe em paz com a vida. 
Vasco Palmeirim, nesta edição, 
partilhou com a jornalista  
Rita Leça as chamadas de 
ouvintes reconhecidos por 
os terem feito rir no caminho 
para a quimioterapia. «É muito 
forte!», diz ele. Também  
eu fiquei arrepiada. O bom 
humor é, de facto, um  
poderoso antidepressivo.

Winston Churchill dizia que 
«uma piada é uma coisa 
muito séria». Nas farmácias 
portuguesas experimentamos 
isso todos os dias. Não é  
por acaso que esta revista  
e o próprio cartão Saúda 
assentam em quatro pilares: 
saúde - claro - mas também 
vitalidade, equilíbrio e boa 
disposição. Os farmacêuticos 
são testemunhas frequentes 
da importância da atitude 
emocional face à doença.  
Nesta edição, um herói chamado 
João conta que dominou a 
doença de Parkinson quando 
conseguiu trancar o espírito às 
«janelas negativas que aceleram 
a doença» e passou a focar-se 
no que há de positivo em todas 
as experiências. Nas farmácias 
conhecemos milhares de  
casos assim.

O humor é “complicado”,  
para não escrever aqui aquela 
expressão mais exacta do 
Miguel Esteves Cardoso – e que 
só a ele fica bem no título de um 
livro. Uma fila de trânsito, por 
exemplo, pode estragar-nos  
o dia logo de manhã cedo. 
Mas também podemos 
aproveitar esse tempo para 
planear coisas boas e relaxar. 
Tudo depende da nossa atitude. 
Quando nos cruzamos com 
condutores espalha-brasas  
é possível buzinar, barafustar  
e aumentar a raiva em trânsito. 

Mas também sorrir  
e deixá-los passar. 

Que tal ligar o 
rádio? Vasco 

Palmeirim e os 
seus cúmplices 
estão lá todas 
as manhãs 
a espalhar 
alegria.  

Os farmacêuticos são os 
profissionais de saúde a que 
é mais fácil aceder e que se 
conservam mais tempo no 
mesmo sítio. Como é natural, 
com o passar dos anos ganham 
raízes nas comunidades.  
Fazem muitos amigos.  
Acedem ao importante grupo 
social dos vizinhos.  
Tanto nos bairros urbanos 
como nas terras do interior 
onde já não há centro de 
saúde, nem escola ou posto 
dos correios. É natural que, 
a certas horas do dia, muitas 
farmácias pareçam cafés 
ou mercearias, cheias de 
pessoas animadas à conversa. 
Com a especial excepção das 
maternidades, as farmácias 
são os serviços de saúde  
mais felizes.

Nos últimos anos, abraçaram 
apaixonadamente a busca de 
felicidade, equilíbrio e saúde 
física manifestada por cada  
vez mais portugueses.  
Começaram a organizar 
caminhadas e provas 
desportivas para todas as 
idades. Mas também festas 
e sardinhadas nos santos 
populares. Pode não parecer  
a olhos mais distraídos, mas 
isso também é promoção da 
saúde. Aliás, Vasco Palmeirim  
e os seus cúmplices são 
profissionais de saúde. Ou de 
Saúda, que é mais divertido. •

Manhãs Saúda
Sílvia Rodrigues
Farmacêutica, directora da Revista Saúda

/// Editorial
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/// Farmácias Portuguesas 

Fugir às filas  
nas férias
Teresa tem um colégio no Algarve e nas férias mantém 
algumas obrigações. Com a app das Farmácias Portuguesas 
encomenda da praia o que precisa para a creche.

Texto de Maria Jorge Costa
Fotografias de  Ricardo Nascimento

Teresa vive e trabalha 
no Algarve há 20 anos. 
Acompanhou o marido quando 
este recebeu uma proposta de 
emprego em Vilamoura. Com 
uma filha pequena e outra a 
caminho, decidiu ficar em casa 
uns tempos, até que Margarida 
fez três anos e foi para a 
creche. Teresa começou então 
a procurar trabalho.

Seguindo a paixão, a formação 
e o dom natural para cuidar de 
crianças, abriu primeiro,  
em 2000, um ATL, e quando  
se sentiu mais segura avançou 
para um colégio. 

O Colégio Origami, em 
Quarteira, abriu há nove anos, 
foi reconhecido como IPSS em 
2009 e conseguiu o acordo de 

cooperação com a Segurança 
Social em 2015. Tem 61 
crianças, desde os seis meses 
até aos cinco anos. 

A família começou por viver 
junto à praia da Falésia, nas 
Açoteias, e mais tarde mudou- 
-se para Ferreiras, mas o 
médico assistente, o pediatra, 
o alergologista e a farmácia 
mantiveram-se os mesmos,  
na zona de Vilamoura.

Com duas filhas pequenas,  
as idas à farmácia “de sempre” 
são normais, assim como  
as deslocações fora de  
horas às que calham estar  
de serviço. No colégio  
surgem igualmente  
imprevistos e os cuidados  
de saúde são levados a sério.  

Por isso mesmo, as visitas  
à farmácia fazem parte da rotina 
desta mãe empreendedora. 

Mas o tempo não chega para 
tudo. Com um ritmo de vida 
semelhante ao da maioria 
das mulheres, para Teresa o 
trabalho não termina quando 
fecha a porta do colégio ao  
final do dia. Ainda vai fazer  
o jantar, correr com a filha e  
o Kiko (um labrador de dois anos 
e que só quer brincar), fazer 
as compras no supermercado, 
pagar contas... E quando o ritmo 
da casa sossega, ainda aproveita 
para adiantar burocracias 
urgentes. Só as urgentes!

O telemóvel está sempre ligado e 
feliz, ou infelizmente, tem acesso 
ao mundo das aplicações,  > 



através das quais muitas coisas se 
resolvem, antecipam e organizam. 
Uma delas é precisamente a 
compra de medicamentos para  
a família e para o colégio, 
através da app das Farmácias 
Portuguesas. Mesmo em férias, 
Teresa é quem trata das reservas 
da creche na farmácia, dos 
produtos de puericultura,  
dos cremes solares e das loções.
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Saber mais

Na configuração da 
app das Farmácias 

Portuguesas, comece 
por escolher a sua 
farmácia de preferência. 
Essa referência irá 
manter-se durante 
toda a navegação, mas, 
se estiver longe, a app 
permite-lhe localizar 
as farmácias mais 
próximas de si, tendo 
a opção de visualizar 
apenas as que estão  
de serviço.

Na loja online 
pode reservar 

os medicamentos 
prescritos pelo médico  
e aceder aos produtos  
de saúde e bem-estar,  
os quais pode desde logo 
comprar e escolher entre  
levantá-los na farmácia 
ou recebê-los em casa.

Depois de 
associar  

o seu cartão Saúda 
à app, deixa de ser 
necessário apresentá-lo 
na farmácia. 
Basta exibir o respectivo 
código de barras  
no ecrã do seu telemóvel. 

NÃO SE ESQUEÇA 
1€ = 1 ponto,  
que pode trocar por 
produtos ou vales.

O Algarve tem uma população 
sazonal que mais do que 
quadruplica nos meses de 
Verão. O congestionamento e as 
filas não acontecem apenas no 
trânsito. Sair da praia, procurar 
a farmácia de serviço e esperar 
na fila para ser atendido é um 
cenário que quase todos já 
vivemos. Agora essa urgência 
está facilitada. •
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/// Entrevista com Vasco Palmeirim 

Ter sido pai fê-lo descobrir que também se emociona. 
Confessa que o mais gratificante na rádio é fazer  
rir pessoas em sofrimento.

«O humor 
é um bom 
antidepressivo»

Texto de Rita Leça 
Fotografias de Pedro Loureiro

A que horas acorda?
Como tenho a sorte de viver 
perto da rádio, acordando às 6h 
da manhã consigo estar pronto 
para arrancar com o programa 
às 7h. Há quem pense que  
nos habituamos ao horário,  
mas é mentira. Aliás, quanto 
mais tempo passa, mais difícil 
se torna.

Mas está sempre tão  
bem-disposto! Qual é o truque?  
(risos) Muitas vezes não estou. 
Nem sempre acordo cheio 
de energia e com vontade de 
trabalhar.  

Quando chegamos, estamos 
todos com muito sono e, 
gradualmente, vamo-nos 
acordando uns aos outros. 
Uma gargalhada aqui, outra 
ali, o que se torna viral para 
quem nos ouve. Se fizéssemos 
o programa sozinhos, não 
resultaria tão bem. O truque  
é sermos muitos. E saber  
que as pessoas nos seguem  
é fantástico!

Os ouvintes encaram-vos 
quase como amigos, não?
Sim! Muitas vezes abordam-me 
na rua e dizem: > 

«Quando soube 
que ia ser pai, 
pensei: o que 
é que eu quero 
mostrar ao meu 
filho? Ele tem sete 
meses e já ouviu 
muita música boa. 
Acho que o Tomás 
também tem os 
genes da música»
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«Peço desculpa, não sabe quem 
sou, mas todos os dias você 
fala comigo, os meus filhos 
adoram-no, conhecemos as 
músicas todas. Sentimos que já 
o conhecemos, como se fosse 
parte da família». E digo: «Muito 
obrigado, é um prazer enorme 
fazer parte da sua família». 
É a maior recompensa pelas 
horas assassinas em que 
acordamos. (risos)

E como é o seu dia-a-dia?
Varia muito. Há dias em que, 
terminado o programa, consigo 
ir para casa, outros em que só 
saio ao final do dia. Tenho um 
programa ao fim-de-semana, 
que é gravado durante a semana. 
Agora, na Rádio Comercial, 
temos um gabinete de ideias 
e há sempre projectos para o 

programa ou para a Internet. 
Às vezes há spots publicitários, 
outras é a televisão. E no topo  
da hierarquia um filho  
recém-nascido que, felizmente, 
toma muito do meu tempo. 

Como foi esse reajuste  
quando nasceu o seu filho?  
A vida muda bastante…
Sim, mudou tudo! Está a ser 
uma grande descoberta interior. 
De repente, dou por mim a 
emocionar-me com coisas a que 
antes não ligava. Via os filhos 
dos outros e pensava «ah, está 
giro…», e agora quando vejo o 
meu filho a fazer o mesmo penso 
que é extraordinário. Quem  
me avisou para isto foi a Catarina 
Furtado. Ela deu-me a alcunha de 
"calhau", por não me emocionar 
com nada. Quando fazíamos o 

"The Voice" ela emocionava-se  
muito e chorava, e eu ali 
impávido. Agora estou  
bastante mais sensível. 

Então na próxima edição do  
"The Voice" vamos ver outro  
Vasco Palmeirim…
A nova temporada começa agora 
em Julho, vamos lá ver. >

«Tenho a sorte  
de poder dizer que 
nunca fiz nada 
em televisão que 
não me apetecesse 
fazer, com que não 
me identificasse»
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Imagino que a pergunta que lhe 
fazem agora é: «E o próximo?»
Claro! Mas ainda não pensamos 
nisso. Ainda estamos a viver este 
momento, tão novo e com tantas 
mudanças. Obviamente, quando 
vejo bebés mais pequenos  
(e o Tomás ainda é pequenino, 
nasceu só em Dezembro), 
pegamos ao colo e pensamos: 
«que levezinho que é, tão 
pequeno», e fico com vontade  
de ter mais. Mas ainda é cedo.

Falando em crianças, era na 
rádio que sonhava trabalhar 
quando era mais novo?
À medida que fui crescendo, fui 
gostando, cada vez mais,  
de comunicar, de falar.  
Até de apresentar trabalhos na 
escola eu gostava! E pensei que 
comunicação era o caminho a 
seguir, mas com a ideia de fazer 
televisão. Nunca tinha imaginado 
a rádio. As primeiras coisas que 
me fizeram pensar «eu gostaria 
de fazer isto» foram os talk shows 
televisivos do Conan O’ Brien, 
que via através da parabólica 
da minha avó, antes de haver 
TV Cabo. Depois, na faculdade, 
fiz a cadeira de comunicação 
radiofónica e adorei! No final,  
o professor convidou-me 
a estagiar na produção do 
programa da manhã, para  
fazer textos de humor,  
na então Mega FM, hoje Mega 
Hits. A minha primeira pergunta 
foi: «Temos de lá estar às 7 da 
manhã?» E ele disse que não,  
que podíamos deixar tudo 
preparado com antecedência,  
o que me tranquilizou. (risos) 

«Gostava muito  
de, um dia,  
ter um talk show 
televisivo»

Esse foi o grande ponto  
de viragem…
Sim, foi em 2002. Fiquei na 
Mega FM até 2007 quando, nas 
férias de Verão, o telefone tocou 
e era o Pedro Ribeiro, director 
da Comercial, a dizer «eu quero 
fazer da Rádio Comercial a mais 
ouvida de Portugal, tenho um 
plano, e tu fazes parte desse 
plano, tens um papel principal». 
Pensei e aceitei, e já lá vão  
quase 10 anos.

E agora, quais são os seus 
projectos?
Não costumo pensar no que 
falta fazer. Gosto muito do que 
faço, estou muito satisfeito com 
o meu percurso, tanto na rádio 
como na televisão. Tenho a sorte 
de poder dizer que nunca fiz 
nada em televisão que não me 
apetecesse fazer, com que não 
me identificasse. E isso é muito 
bom! Gostava muito de, um dia, 
ter um talk show televisivo.  
Mas, se nunca o fizer, também 
não fico triste.

E depois há a música. Escreve, 
faz espectáculos, mas não se 
considera músico… 
É uma forma de crítica social, mas 
sobretudo de humor. Tenho feito 
cada vez menos porque não quero 
que seja algo banal. Há pessoas 
que me escrevem a pedir uma 
música e respondo que não. Quero 
que seja surpreendente, que haja 
expectativa e, especialmente,  
que as pessoas não se fartem. 

Até porque a música está-lhe 
no sangue. O pai é músico, a 
mãe bailarina. Alguma vez 
pensou numa carreira artística?
Não, nunca. O que gostava  
em miúdo era de desporto, 
joguei ténis e futebol durante 
muito  tempo. > 
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Sempre fui mais virado para  
o desporto do que para as artes. 
Quando soube que ia ser pai 
pensei «o que é que eu quero 
mostrar ao meu filho?». Hoje, o 
miúdo tem sete meses e já ouviu 
muita coisa boa: já lhe mostrei 
The Beatles, U2, Rolling Stones, 
Deep Purple… A música sempre 
esteve nos meus genes e agora 
passou para os genes do Tomás. 

«Já aconteceu 
dizerem-nos “vocês 
conseguem fazer-
me rir quando 
vou a caminho da 
quimioterapia”.  
É muito forte!»

E depois há o humor que é 
transversal na sua carreira… É 
muito difícil fazer as pessoas rir?
É muito complicado, sem 
dúvida! Gosto muito de fazer as 
pessoas rir e consigo ver humor 
em tudo na vida. Aliás, o que 
costumam dizer é que o difícil  
é falar comigo a sério.  
É algo que não consigo evitar. 

O humor é um bom  
antidepressivo?
Completamente. A vida, por 
vezes, não é fácil e saber que 
podemos ajudar em momentos 
menos bons é excelente. 
Já aconteceu, por exemplo, 
dizerem-nos «vocês conseguem 
fazer-me rir quando vou a 
caminho da quimioterapia». 
É muito forte! E nós, muitas 
vezes, nem temos essa noção. 
Estamos fechados no estúdio, 
a dizer umas piadas, e nem nos 
apercebemos que podemos  
ser um bálsamo na vida de 
muitas pessoas. •
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/// Heróis Saúda

Parkinson:  
Um jogo  
de equilíbrio
João Belo vive com a doença de Parkinson  
há cerca de duas décadas. Com os primeiros sintomas, 
o seu mundo desabou. Mas ele soube criar um novo, 
em que cada dia é uma conquista.

Texto de Sónia Balasteiro
Fotografias de Pedro Loureiro

Num instante, o mundo foge 
debaixo dos nossos pés. O céu 
desaba. Sabemos que a vida,  
tal como a conhecíamos,  
mudou para sempre. 

O corpo, esse eterno sábio, avisa. 
No caso de João Belo, que convive 
com a doença de Parkinson há 
cerca de 20 anos, o primeiro 
alerta chegou da perna direita. 
Foi em 1991, apenas dois anos 
após o seu segundo casamento.  

No princípio, sentiu uma 
«dificuldade em apoiar o 
calcanhar». Começou a coxear. 

Não soube interpretar o aviso. 
Nem quando várias pessoas 
repararam que lutava por 
manter o equilíbrio e lhe 
perguntaram o que se passava. 
A companheira estranhou,  
um cliente a quem preparava 
uma grande campanha de 
publicidade também.  

Não dera nenhuma pancada, 
nada lhe doía. Não havia nada 
que explicasse aquele coxear. 

O corpo tentou comunicar  
uma vez mais. Estava no  
banco quando aconteceu.  
«De repente, a caneta começou 
a saltar-me da mão,  
não conseguia segurá-la».  
Os seus movimentos  
também começaram a ser  
mais lentos. >
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Em 1992, um especialista em 
desporto, após alguns exames, 
aconselhou-lhe uma actividade 
física de correcção do andar. 
Praticou-a dois anos, mas novos 
sintomas apareceram.  
O médico disse-lhe, por fim, 
para consultar um neurologista. 
O conselho foi repetido por dois 
primos médicos que, no funeral 
da avó, repararam no estranho 
movimento que fazia com a 
perna, numa altura em que 
passou a ter de lidar também 
com uma espécie de espasmos 
que lhe roubavam o controlo do 
próprio corpo. Da sua vida.

Só em 2000 consultou um 
neurologista. Nesse ano, João 
Belo acordou para um pesadelo. 
Percebeu então que o seu 
mundo desabara. «Quando 
descobri que tinha Parkinson já 
estava muito desgastado pelos 
sintomas. Mesmo assim, saber 
o diagnóstico, perceber que  
é irreversível, foi duro,  
um choque», confessa.  
Contava apenas 36 anos.

Tinham sido quase dez anos 
desde que a perna direita 
lhe dera os primeiros sinais. 

«Quando há um sintoma que 
se arrasta, as pessoas devem 
tentar perceber o que se passa. 
Os meus arrastaram-se durante 
muitos anos».  

Encontrou o neurologista 
certo, Castro Caldas, que o 
acompanha até hoje. Inserido, 
pelo casamento, numa família 
em que as quezílias faziam parte 
do dia-a-dia, normalmente 
devido a questões relacionadas 
com dinheiro e património, João 
Pedro Belo decidiu separar-se 
da então companheira de longa 
data. «Estava sempre ansioso, 
era um ambiente demasiado 
tenso», recorda. 

Alterou a lente com que olhava 
o mundo. «Localizei as janelas 
negativas que aceleravam a 
doença». Por exemplo, «Tinha 
muito dinheiro, mas não 
felicidade». Com a medicação 
também estava numa espécie 
de travessia do deserto. «Os 
sintomas eram terríveis, só 
pioravam». Não se sentia bem 
onde quer que estivesse, deixou 
de conseguir andar. Deixou de sair 
de casa. A pressão psicológica 
tornou-se «insuportável».

Alterou a lente 
com que olhava o 
mundo. «Localizei 
as janelas negativas 
que aceleravam 
a doença. Por 
exemplo, «tinha 
muito dinheiro,  
mas não felicidade».
Até que percebeu que a 
doença de Parkinson não lhe 
tinha roubado uma faculdade 
fundamental: a capacidade de 
pensar. E tinha muito tempo para 
fazê-lo. Começou a escrever.  
A escrever sempre que podia.  
Os amigos que o viam alvitraram: 
«Até parece que estás a  
escrever um livro!».

Sem perceberem, mostraram-lhe  
como salvar-se. Estava numa 
encruzilhada: era hora de 
reverter a doença. «Percebi que 
precisava de um psicólogo». 
Surgiram, de repente, duas 
coisas «muito positivas». «Juntei 
as folhas todas, organizei-as  
e comecei a vendê-las. Isso fez 
com que saísse de casa». >
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uma espécie de alter ego que 
o acompanha quando começa 
a hesitar. «Digo: se a doença 
apareceu também tem de ser 
expulsa. Tento ver sempre as 
coisas pelo lado positivo».

E é com esperança que fala.  
«A cura pode estar ao pé de nós 
e não a vermos. Tenho de ir atrás 
dos meus objectivos, evitar que 
me apareçam os sintomas, os 
bloqueios paralisantes.  
A pessoa deixa de saber o que 
fazer, como lidar com os medos,  
que aumentam as tremuras.»

Acredita que, pelo menos até 
aos 60 anos, não terá mais 
«bloqueios paralisantes».  
Hoje, João sabe quem é. Vive 
sem medo. Publicou o seu livro  
“Sem Medo do Parkinson:  
Apoio Psicológico aos Doentes”, 
que irá ser distribuído no Brasil. 
Aos poucos, a ansiedade, que 
piorava, e muito, os sintomas 
começou a desaparecer.

Deixou as lamentações. 
Aprendeu truques de controlo 
da mente, a tomar sempre os 
medicamentos à hora certa.  
Em 2004, reformou-se. Com  
a separação ficara sem dinheiro. 
Mudou-se para casa da irmã 
e aprendeu a viver com pouco. 
Com muito pouco. De pensão 
passou a receber pouco mais 
de 200 euros mensais. «Tinha 
moedas antigas e comecei a 
trocá-las nas feiras de Algés, 
de Belém». A troca directa e 
a imensa humildade de saber 
estar vivo passaram a fazer 
parte do seu dia-a-dia. 

Em 2007, entregou a carta  
de condução voluntariamente. 
Recuperou-a apenas em 2014. 
Entretanto, foi aprendendo 
a lidar com os sintomas da 
doença. «Aprendi a forma 
de colocar a perna da forma 
certa quando tinha bloqueios 
paralisantes». E aprendeu a 
conversar com o João Pedro, 

Continua a fazer 
terapia e, no monte 
que mantém no 
Alentejo, nada,  
anda de bicicleta,  
faz caminhadas,  
sente-se vivo. 
Tem um projecto: 
divulgar o seu livro.
Continua a fazer fisioterapia 
e, no monte que mantém no 
Alentejo, nada, anda de bicicleta, 
faz caminhadas, sente-se vivo. 
Tem um projecto: divulgar o seu 
livro, dar a cara e ajudar outras 
pessoas cujas vidas mudaram 
para sempre.

E, aos 57 anos, pouco teme. 
Afinal, o mundo fugiu-lhe 
debaixo dos pés. João Belo 
soube, com toda a humildade, 
resistir e criar um mundo novo. 
Sobretudo, aprendeu a viver. •
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/// Utente Saúda

A nova revolução

Mário Beja Santos
Técnico de Defesa do Consumidor

Nasci em 1945 e posso dizer  
que presenciei a transição 
de um sistema de saúde 
assistencial para o Serviço 
Nacional de Saúde (SNS). Dei 
conta dos primeiros centros 
de saúde. Veio o 25 de Abril 
e apareceu o serviço médico 
à periferia e, mais tarde, os 
centros de saúde integrados. 
Recentemente, assisti ao 
nascimento das unidades de 
saúde familiar e das unidades 
de cuidados na comunidade. 

P
ED

R
O

 M
EN

SU
R

AD
O

Nos meus 70 anos, ouvi muitos 
responsáveis políticos dizer que 
os CSP eram uma prioridade. 
Só que tais declarações nunca 
corresponderam à verdade:  
foi sempre ao sector hospitalar 
que coube a fatia de leão. 

O que o poder político parece não 
perceber é que sem cuidados de 
saúde primários (CSP) efectivos, 
próximos do cidadão, capazes de 
tratar e promover a prevenção  
ou mesmo referenciar doentes 
para outros tipos de cuidados,  
a sustentabilidade financeira do 
SNS estará mais comprometida. 

Os CSP são o primeiro ponto  
de acesso ao SNS e é neste nível 
que são precisas boas parcerias. 

Encaro, portanto, com 
enorme expectativa, no 
actual relançamento dos 
CSP, o desenvolvimento da 
participação das farmácias, 
por serem as unidades de 
saúde melhor disseminadas 
pelo país e o seu currículo é 
inquestionável.  

Ali se tratam problemas de 
saúde menores, se procura 
promover a automedicação 
responsável e uma cultura de 
autocuidado consciente. 

A sua inclusão na rede alargada 
de CSP daria aos doentes 
maiores garantias de segurança 
e efectividade na toma dos 
medicamentos, mas também 
possibilitaria o acompanhamento 
dos doentes crónicos, num 
quadro de comunicação com 
a equipa multidisciplinar dos 
centros de saúde. Mais: são 
instrumentos incontornáveis 
de prevenção e promoção da 
saúde, pelos meios ao seu dispor 
que lhes permitem sinalizar 
precocemente os riscos e pela 
capacidade de instruir os doentes 
sobre a gestão da sua doença.

Acredito que uma maior 
integração pode ser geradora de 
sinergias tais que só se poderão 
traduzir num aumento da 
qualidade de vida dos doentes  
e num reforço do SNS, como 
todos desejamos. •

Encaro com enorme expectativa a participação  
das farmácias no relançamento dos cuidados  
de saúde primários.
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A gota úrica, mais conhecida como gota,  
manifesta-se através de uma dor súbita e intensa  
nas articulações, em particular no dedo grande do pé. 

Cristais  
malditos

/// Saúde com ciência

O QUE É?

É uma inflamação muito 
dolorosa das articulações, 
resultante do excesso de ácido 
úrico. 

O ácido úrico é um composto 
orgânico decorrente do 
metabolismo das purinas, 
substâncias que existem  
no corpo humano, mas  
que também são fornecidas 
pela alimentação. 

O excesso e consequente 
acumulação de ácido úrico,  
seja por se verificar  
uma diminuição na sua 
eliminação através da urina, 
seja pelo aumento da sua 
produção pelo organismo, 
levam à formação de cristais 
de monourato de sódio, 
semelhantes a agulhas, que 
se depositam nas articulações 
e provocam uma resposta 
inflamatória.

TRÊS FASES

1. A primeira é a chamada 
artrite gotosa aguda e, 
normalmente, afecta apenas 
uma articulação. As dos 
membros inferiores são as 
mais atingidas, sobretudo 
as do primeiro dedo do pé, 
e com menor frequência 
dos tornozelos, dos joelhos, 
dos punhos, dos dedos 
e dos cotovelos. O facto 
de o pé não ser afectado 
no primeiro episódio não 
significa que não o seja 
nos episódios seguintes. 
Pelo contrário, existe uma 
elevada probabilidade de tal 
acontecer. Habitualmente,  
a crise de gota resolve-se  
por si só, num período  
de cinco a sete dias.

2. A segunda fase corresponde 
ao período entre crises, 
durante o qual o doente não 
apresenta sintomatologia.

3. A terceira é a chamada gota 
tofácea crónica. Ocorre em 
doentes com níveis elevados 
de ácido úrico não tratado 
durante anos e caracteriza-se  
pela formação de lesões 
ósseas causadas por erosão, 
devido à elevada acumulação 
dos cristais de monourato de 
sódio nas articulações. >
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PREVENIR E CONTROLAR AS CRISES DE GOTA 

Cuidados essenciais

1. Evite alimentos ricos em purinas (por exemplo: vísceras, carne  
de animais jovens, marisco)

2. Faça uma dieta baixa em calorias 

3. Mantenha o seu peso dentro dos valores normais 

4. Evite bebidas alcoólicas, em particular a cerveja 

5. Beba água em abundância (cerca de dois litros por dia)

6. Consuma leite e produtos lácteos magros, porque ajudam a 
reduzir o ácido úrico

7. Pratique exercício físico moderado e adequado à sua condição 
para não forçar as articulações

8. Evite medicamentos e outros produtos que possam favorecer 
a acumulação de ácido úrico. Informe-se na junto do seu 
farmacêutico

9. Controle o ácido úrico

TRÊS CONSEQUÊNCIAS

1. A gota compromete o 
movimento das articulações 
afectadas e interfere no  
dia-a-dia, limitando a 
qualidade de vida do doente.

2. Com o tempo, a agressão 
constante das articulações 
pode causar deformidades, 
sobretudo nas mãos, pés, 
cotovelos e joelhos.  
No limite, a gota agrava-se  
e afecta o osso.

3. Num estado avançado,  
a gota ameaça os rins.  
Os cristais de ácido úrico 
podem acumular-se no 
aparelho urinário e formar  
a dolorosa “pedra”.

Sinais de crise: inchaço, 
vermelhidão, calor, dor 
articular com início frequente 
durante a noite e tão intensa 
que a pessoa acorda.

PREVENIR AS CRISES

Para que as crises sejam 
evitadas, o doente deve ter 
alguns cuidados, sobretudo 

ao nível da alimentação.  
É importante ingerir dois a 
quatro litros de fluidos por  
dia, dos quais pelo menos 
metade deverão ser água. 
Deve evitar-se as bebidas 
açucaradas, assim como  
o álcool.

A dieta deve ser 
equilibrada e variada, 
assegurando a 

ingestão adequada de fruta, 
vegetais, cereais integrais  
e derivados do leite sem 
gordura ou pobres em gordura 

(este tipo de produtos lácteos 
tem vindo a demonstrar  
um efeito protector em  
relação à gota).

A carne e o peixe devem 
ser ingeridos, mas em 
quantidades limitadas e 

devidamente controladas.

A manutenção de  
um peso adequado  
é essencial.  

Perder peso, quando 
necessário, diminui a pressão 
exercida sobre as articulações 
e, consequentemente, evita 
o agravamento da situação. 

Contudo, é de evitar jejuns 
prolongados ou perdas muito 
rápidas de peso, pois podem 
causar elevações temporárias  
do ácido úrico.

        Cuidado com…
Alguns alimentos e 
medicamentos tendem a 
aumentar os níveis de ácido 
úrico e podem causar crises 
de gota: mariscos, carnes 
vermelhas, álcool, bebidas 
açucaradas, Aspirina®  
(e todos os medicamentos 
contendo ácido acetilsalicílico), 
alguns diuréticos e 
imunossupressores. •
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/// Desporto

MEXA-SE 
Sofia Silva,  
Master Trainer  
Holmes Place Portugal

Nuno Cerdeira,  
Regional Master Trainer,  
Holmes Place Portugal

Conheça os exercícios para manter  
as articulações saudáveis.

De uma forma geral, as 
palavras-chave para articulações 
saudáveis são: movimento, 
amplitude, mobilidade, 
estabilidade e regularidade. 
A prática de exercício deve 
respeitar estes princípios, 
adaptando-os em função  
de cada objectivo. >

É importante perceber que o 
sistema osteoarticular deve 
ser visto de forma global, ou 
seja, a perda de uma destas 
capacidades afecta todo o 
sistema (ex.: se o tornozelo 
perde mobilidade gera dor 
no joelho, o que aumenta a 
propensão para a lesão).

DIREITOS RESERVADOS
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PREDOMINÂNCIA ESTABILIDADE/MOBILIDADE ARTICULAR

Região Cervical
Estabilidade

Região Toráxica
Mobilidade

Região Lombar
Estabilidade

Anca
Mobilidade

Joelho
Estabilidade

Tornozelo
Mobilidade

1. Encare o corpo como  
a porta de casa 
geralmente assente em 
três dobradiças.

2. Agora imagine que 
uma das dobradiças da 
porta começa a ficar 
desgastada e a ganhar 
atrito, a ficar desafinada. 

3. Como tem de ser 
constantemente aberta 
e fechada para permitir 
que as pessoas entrem e 
saiam de casa, o desgaste 
vai aumentando;  
a porta começa a  
perder estabilidade  
no movimento de  
abrir e fechar.

4. Chega ao ponto em que, 
já tem de dar “aquele 
jeitinho à porta” para 
a abrir sem danificar 
o chão.  Já faz algo 
para ajudar a porta a 
mobilizar-se de forma 
estável.

5. Se nada for feito,  
mais cedo ou mais  
tarde vai ter de chamar 
um especialista para 
afiná-la ou mesmo  
para a trocar.

6. Com o corpo, a analogia 
é semelhante: a perda 
de mobilidade diminui a 
estabilidade, reduzindo 
a capacidade de 
movimentaçao correcta. 
Daí a sentir dores, ou 
acumular doenças 
articulares, vai uma 
linha muito ténue.

As dobradiças do corpo

Exercícios a considerar

Estabilidade da coluna cervical: 
Exercícios específicos de 
fortalecimento no ginásio ou 
aulas de grupo.

Mobilidade da coluna torácica:  
Trabalho de respiração  
(que pode ser conseguido  
em aulas de treino intervalado 
de alta intensidade,   
exercícios cardiorrespiratórios 
como é o caso da elíptica, 
corrida ou natação);  
exercícios específicos no 
ginásio que mobilizam toda  
a coluna e cintura escapular.

Estabilidade da coluna lombar: 
Exercícios específicos no ginásio 
ou aulas de grupo (ex.: pilates).

Mobilidade da anca: Exercícios 
específicos no ginásio ou aulas 
de grupo, que mobilizam toda a 
cintura pélvica.

Estabilidade do joelho: 
Fortalecimento em máquinas ou 
exercícios funcionais no ginásio.

Mobilidade do tornozelo:  
O próprio movimento de andar 
promove uma boa mobilidade 
desta articulação. Caminhar com 
regularidade •
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/// Nutrição

Alimentar 
os ossos

Clara Matos 
Nutricionista, Directora do Serviço de Nutrição  
do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro

O leite, claro.  
Mas há outros alimentos 
essenciais para evitar  
fracturas e melhorar  
a mobilidade. 
Saiba quais são.

os seus derivados, seja por 
alergia, intolerância ou aversão, 
importa referir que o cálcio 
necessário também se pode 
encontrar, embora em menor 
quantidade, na sardinha em 
lata, em hortícolas de cor 
verde escura, como as couves, 
brócolos e nabiças, nas 
leguminosas, principalmente no 
feijão, e em frutos gordos, como 
as nozes, amêndoas e avelãs. >

O aporte adequado de cálcio, 
principal mineral envolvido 
na saúde óssea, pode ser 
obtido com facilidade, 
dada a sua abundância e 
biodisponibilidade, através 

da ingestão de leite, queijo, 
requeijão e iogurte. 

Perante situações de 
pessoas que não bebem 
leite nem consomem 
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É importante alertar para o facto 
de que a presença de fitatos 
(que se encontram nos cereais 
integrais) e de oxalatos (que se 
encontram, por exemplo, nos 
espinafres) pode diminuir a forma 
como o organismo consegue 
aproveitar o cálcio. E de que a 
cafeína (presente no café, chás e 
alguns refrigerantes) e o sal (que 
também por este motivo deve ser 
substituído por ervas aromáticas) 
potenciam a eliminação de cálcio 
pelo organismo. 

A vitamina D é também um 
nutriente crítico na saúde 
óssea, porque se não existir em 
quantidade suficiente o cálcio 
proveniente da alimentação não 
será absorvido, comprometendo- 
-se assim a boa calcificação. 

As fontes alimentares de 
vitamina D são limitadas e 
incluem essencialmente os 
peixes gordos, como o atum,  
as sardinhas e o salmão, e os 
óleos de peixe, fígado e ovos.  
Na verdade, a principal forma 
de sintetizar a vitamina D 
necessária é através da vida  
ao ar livre, com exposição  
da pele à luz solar. 

A mineralização óssea  
é mais completa e  
a desmineralização que 
acontece com a idade adulta 
pode ser retardada se a 
uma alimentação completa, 
equilibrada e variada, aliarmos 
a prática de actividade física 
regular. Na prática, um  
estilo de vida saudável! •
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Paulo Miguel Simões de Nóbrega e Sousa 
Farmacêutico

/// Suplementação

Cálcio: todos nós, nos últimos 
dias, o ingerimos várias vezes, 
nas mais variadas formas.  
É um mineral essencial a várias 
funções do corpo (contracção 
muscular, vasoconstrição, 
vasodilatação, condução nervosa, 
funcionamento apropriado de 
inúmeras enzimas) e é também  
o mais abundante: encontramo-lo  
armazenado nos ossos, nos 
dentes, nas células e no sangue.

Em condições normais, o nosso 
organismo consegue controlar 
com precisão a concentração de 
cálcio no sangue e nas células 
recorrendo a duas hormonas, a 
paratiróide e a calcitonina, sendo 
a absorção pelo aparelho digestivo 
promovida pela vitamina D. 

As necessidades são maiores  
na infância e vão decrescendo  
até à idade adulta, mas quando  
o aporte de cálcio é deficiente 
pode dar origem a:

Cálcio q.b.
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• Osteoporose: os ossos perdem 
densidade, ficam mais frágeis e 
sujeitos a fracturas.  

• Osteomalacia: carência de 
vitamina D e mineralização 
deficiente da matriz óssea.

• Raquitismo: semelhante à 
osteomalacia, mas ocorre nas 
crianças.

• Tétano: surge quando os 
valores séricos no sangue 
estão muito baixos e 
caracteriza-se pela ocorrência 
de espasmos musculares.

O excesso pode ser igualmente 
problemático, tendo como 
potenciais consequências a 
formação de pedras nos rins e 
na vesícula e, de forma menos 
comum, a ocorrência de ataques 
cardíacos, anorexia, dificuldades 
cognitivas, depressão e fraqueza 
muscular.

Recomenda-se a ingestão diária 
de entre 500 a 1.000mg, mas se 

tivermos em conta que um  
copo de leite assegura  
o fornecimento de 281mg, 
equivalendo a cerca de 35%  
das necessidades diárias de  
um adulto, percebemos que 
através de uma alimentação 
variada e equilibrada facilmente 
se atinge os valores adequados.

Para os casos em que é 
necessária uma ajuda extra, 
existem vários suplementos  
na farmácia. Nesta matéria,  
é no seu farmacêutico, no seu 
médico ou no seu nutricionista 
que deve confiar. É verdade que 
muito se fala sobre estas coisas 
em anúncios de televisão, mas o 
seu farmacêutico, o seu médico 
e o seu nutricionista são os 
profissionais de saúde com maior 
formação nesta matéria.  
E no que às farmácias diz respeito, 
estou à vontade para dizer que 
encontra sempre nelas um amigo 
disponível e perto de si. •
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/// Suplementação 

Envelhecer sem dor
A partir de certa idade, é natural sentir algumas dores  
nas articulações. Mas sabia que pode travar a deterioração 
e abrandar as dores com duas substâncias naturais? 

Margarida Genro 
Farmacêutica

de sulfato, como suplemento, 
favorecem a síntese da 
cartilagem, impedindo  
deste modo a progressão  
da sua degradação. 

Há alguns anos, um grupo  
de médicos reumatologistas  
e outros profissionais de saúde 
europeus (ESCEO) decidiu 
fazer uma revisão de todos os 
estudos científicos realizados 
com sulfato de glucosamina. 
Ficaram admirados com  
a solidez e a amplitude da 
documentação, pelo que 
decidiram recomendar o 
sulfato de glucosamina como 
terapêutica de primeira 
linha da osteoartrose  
do joelho, ligeira a 
moderada, num novo 
protocolo elaborado  
para médicos. 

É possível encontrar 
suplementos alimentares com 
outras substâncias, como o 
ácido hialurónico, o colagénio 
e o metil-sulfonil-metano, 
mas não existe documentação 
científica que comprove  
a sua eficácia na 
reconstrução da cartilagem.  

Por vezes tem dores quando 
subitamente se levanta da 
cadeira, ou quando sobe ou 
desce escadas? Provavelmente 
está a sentir os efeitos  
de osteoartrose, deterioração 
progressiva da cartilagem 
articular que surge com a idade 
e provoca atrito ósseo e dor. 
Normalmente, a cartilagem 
serve de amortecedor ao 
choque e ao atrito e quando  
se desgasta perde a capacidade 
protectora. Mas isto pode ser 
evitado, sem medicamentos 
nem cirurgia.

Soluções naturais 

A ciência descobriu que a 
combinação de sulfato de 
glucosamina e condroitina 
permite travar a deterioração 
da cartilagem articular e até 
recuperar parte da degradada. 

A glucosamina é extraída do 
marisco (normalmente, da 
casca do camarão), ao passo 
que a condroitina pode ser 
produzida a partir da cartilagem 
do tubarão ou ter origem bovina. 
Quando tomadas na forma  

O sulfato de glucosamina 
juntamente com a condroitina 
representam uma solução 
eficaz e com efeitos 
comprovados na prevenção  
e tratamento da osteoartrose. 
Fale com o seu farmacêutico. •
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/// Cuidados Saúda

Guia 
para doentes acamados
Há situações de saúde que obrigam a longos 
períodos na cama. Com cuidados simples é possível 
promover o bem-estar dos doentes, ultrapassando 
o desconforto e a fragilidade do corpo. 

AMBIENTE CONFORTÁVEL 

O zelo pelo conforto da 
pessoa acamada começa 

no ambiente do quarto. Este deve 
ser arejado e espaçoso 

A cama deve estar no meio 
do quarto, para facilitar o 

acesso por ambos os lados 

Deve ser dada 
preferência a uma cama 

articulada, pois torna mais fácil 
comer, ler, ver televisão  

e receber visitas, assim como  
a prestação dos cuidados 

Ter materiais antiescaras, 
resguardo impermeável  

e dispositivo de chamada,  
sempre que necessário 

Os lençóis devem ser 
de algodão. Devem ser 

mudados com frequência e estar 
sempre bem esticados, para 
evitar rugas que possam ferir  
a pele fragilizada >
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+   À venda em farmácias

PARA MAIS INFORMAÇÕES CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO 21 413 11 30, DAS 9H00 ÀS 18H00.

A combinação documentada de sulfato de glucosamina 
e condroitina. BioActivo Glucosamina Duplo actua do 
seguinte modo:

• apoia a formação do colagénio

• fornece elasticidade e  
resistência à tracção nas  
articulações

• apoia o funcionamento  
de ossos e cartilagens

BioActivo Glucosamina Duplo contém vitamina C que 
contribui para a normal formação de colagénio para 
funcionamento normal das cartilagens. BioActivo 
Glucosamina Duplo é um suplemento alimentar e deve 
ser enquadrado numa alimentação equilibrada.

Preserva as suas 
articulações!

Ganhe suplementos BioActivo em www.bioactivo.pt

Disponível também em embalagem de 30 comprimidos
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CUIDADOS DE HIGIENE

Dê banho todos os dias, com 
água morna, sabonete suave, 

gel ou uma solução de limpeza 

Seque bem a pele, 
sobretudo entre os dedos 

e em todas as pregas 

Aplique creme 
hidratante, massajando 

o corpo com suavidade 

Corte as unhas todas as 
semanas, evitando a lesão 

da pele 

Lave o cabelo com 
frequência e penteie  

todos os dias 

Faça a barba com 
regularidade 

Lave os dentes e boca após 
as refeições 

Mude a roupa pessoal 
após o banho 

ZELAR PELA SAÚDE DA PELE 

A imobilidade do corpo favorece 
o aparecimento de feridas, as 
tão temidas escaras. Surgem 
sobretudo na cabeça, ombros, 
cotovelos, ancas e calcanhares.  
A pele fica vermelha e formam-se  
bolhas que podem evoluir para 
feridas. Previnem-se: 

Mantendo a pele limpa  
e bem seca 

Protegendo-a com 
creme hidratante, 

fazendo massagens suaves  
nas áreas de risco 

Utilizando almofadas 
para diminuir a pressão 

exercida sobre o corpo 

Mudando de posição 
com frequência 

ALIMENTAÇÃO  

Forneça alimentação 
variada e equilibrada, 

dividida em várias refeições  
ao longo do dia

Ofereça água em 
abundância, para 

prevenir a desidratação; 
recorra a uma palhinha,  
se necessário

Promova uma ingestão 
lenta e em pequenas 

quantidades; o uso de uma 
colher, pode facilitar a tarefa

Há situações que podem 
beneficiar de uma 

alimentação especial.  
Os produtos estão disponíveis 
na farmácia e devem ser 
tomados sob orientação de um 
profissional de saúde 

Mantenha um registo 
actualizado dos 

medicamentos tomados. 
Sempre que necessário, os 
medicamentos devem ser 
líquidos, para facilitar a 
ingestão – fale com o médico  
e/ou o farmacêutico

CUIDADOS DE QUEM CUIDA

O primeiro gesto de um 
cuidador deve ser lavar 

muito bem as mãos, antes e 
depois do contacto com o doente. 

» É recomendável 
mudar o doente  
de posição  
a cada duas  
horas. 

» Estar deitado 
sobre um lençol 
atravessado na 
cama facilita: 
quando se puxa,  
o corpo desliza. 

» Para uma melhor 
posição, pode  
colocar almofadas  
ao longo do corpo.

E enquanto cuida, procure 
dialogar para obter  
colaboração e estimule a 
realização de movimentos. 
É importante que a pessoa 
acamada se sinta útil e 
integrada na família. •

Tome nota
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Enquanto avó, tenho o privilégio de estar muito 
presente na vida das minhas netas. Sei que é um apoio 
importante às minhas filhas, mas é infinitamente  
mais aquilo que recebo do que o que dou. 

/// Mães, Pais e Filhos 

«Sou a mulher mais 
feliz do mundo»

Sália Tiago 
Farmacêutica
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Sou a mulher mais feliz do 
mundo: sou mãe há 40 anos, 
farmacêutica há 34 e avó há 10, 
nove e cinco anos.

Os meus dias são cada vez mais 
curtos (já não têm 24h!) de tão 
preenchidos que estão das tarefas 
mais diversas. Tenho, e exerço, 
a melhor profissão do mundo e 
o meu ego é sistematicamente 
afagado pelos que me rodeiam. 
Sobretudo pelas minhas três 
netas, que tenho o privilégio de 
acompanhar com frequência. 

As minhas filhas, uma também 
farmacêutica, outra médica, têm 
vidas profissionais e pessoais 
muito ocupadas, e deixam-me 
ajudá-las. Permitem-me ficar 
regularmente com as meninas 
e assim, por um lado, contribuir 

para a sua formação e, por outro, 
melhorar muito os meus dias. 
Sem todas estas mulheres,  
a minha vida não seria a mesma! 
Eu e o meu marido Adriano 
estivemos um pedacinho à espera 
que as netas chegassem à nossa 
vida, mas se soubéssemos que 
seria assim tão bom teríamos 
pedido para virem mais cedo!  
Elas são a nossa riqueza.  
Rimos tanto juntos! 

Vivemos em Setúbal, onde está 
toda a família, de modo que nos 
organizamos para prestar apoio 
às meninas durante toda  
a semana. A mim calham-me as 
segundas e sextas-feiras, dias 
em que toda a gente na farmácia 
sabe que a partir das 17h30 
a minha atenção está virada 
exclusivamente para elas. 

Nessas alturas posso ter de as 
acompanhar às actividades (as 
manas Mariana e Beatriz fazem 
patinagem artística no Clube  
de Patinagem do Sado;  
a mais novinha, a Joana, ballet; 
e as três têm aulas de música) 
ou às competições. Este ano, 
Setúbal é a Cidade Europeia 
do Desporto. O clube tem feito 
muitas apresentações solenes 
e, sempre que participam, 
as minhas netas são as mais 
lindas!

Mas elas também me 
acompanham. Gosto de me 
manter activa e, para além 
da minha prática regular 
de ioga, que é também um 
contributo muito significativo 
para a forma como interpreto 
a vida, o bom tempo convida 
a caminhadas e passeios de 
bicicleta, e nós estamos numa 
zona privilegiada para isso. 
Passeamos frequentemente 
pelas zonas ribeirinhas, 
gostamos muito de visitar o 
Parque Urbano de Albarquel…

Nas férias, o esquema de apoio 
mantém-se. A diferença é que, 
por vezes, as meninas têm de 
passar um pouco mais de tempo 
na farmácia. Mas elas adoram. 
As mais velhinhas ajudam com 
tarefas menores, percebem 
como as coisas funcionam…  
Não lhes faz mal nenhum! 

No Verão, aos fins-de-semana 
e nalguns dias de férias, toda a 
família fica na praia do Portinho 
da Arrábida, e adoro mostrar-
lhes os camarões nas rochas, 
os peixinhos… elas ajudam-me  
a cozinhar e brincamos muito.  
São dias por que ansiamos  
e que recordamos sempre  
com alegria! •
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FOZ CÔA,
o lugar onde o homem quis ser lembrado

/// Farmacêutico convida

 A região exibe com orgulho a marca do Homem  
do Paleolítico, que escolheu estas terras para viver  
e em cujas pedras gravou filmes de uma vida distante.

Texto de Rita Leça
Fotografias de João Pedro Marnoto
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Contornamos o monte. Imensidão 
de verde. No topo, o Museu do 
Côa, cimento pintado de xisto 
para não sobressaltar a vista 
à distância. O museu como 
testemunha e memória de 
tempos distantes, na região que 
os primeiros homens escolheram 
para se expressar; herança eterna 
para a Humanidade. 

Raquel André, a directora técnica 
da Farmácia Moderna, de  
Vila Nova de Foz Côa, guia-nos  
os passos na descoberta do 
homem antigo que ainda existe em 
nós. Nada é ao acaso. Aprendemos, 
à medida que percorremos 
as altas salas do edifício, que 
enfrenta agora graves problemas 
financeiros: traços seguidos, 
repetidos, em réplicas do passado, 
e vemos, sobrepostos, cavalos, 
bovinos, veados, cabras, homens, 
mulheres. A quotidianidade desde 
o Paleolítico em diante. 

Saímos das salas frescas do 
museu para a terra quente,  
mais de 30 graus centígrados. 

«E isto é só o começo do Verão», 
avisa Raquel André. 

Para ver as gravuras reais, em 
Castelo Melhor ou em Muxagata, 
é preciso reservar com muita 
antecedência. É o que os turistas 
mais procuram por estas terras, 
berço de algumas das melhores 
vinhas do país. E o turismo 
aumenta. Exemplo disso foi 
quando, ao abrandarmos o carro 

para perguntar uma indicação, 
a senhora de idade já avançada 
disse logo, orgulhosa, antes de 
nos deixar falar: «Querem que 
fale em inglês? Também sei». 

Seguimos a estrada:  
esquerda, direita, esquerda. 
Vemos os rios Côa, Douro, Sabor. 
Altos montes, extensas vinhas. 
Há várias indicações  
de percursos pedestres. > 

Museu do Côa
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De regresso a Vila Nova de Foz 
Côa, Raquel André conta-nos 
que nasceu em Moçambique, 
viveu em Lisboa e só mais tarde, 
já casada e com a primeira das 
duas filhas, se mudou. «Quando 
cheguei, não era nada assim. 
A estrada era pequena, de 
areia, ainda com mais curvas. 
Mas adaptei-me facilmente. 
Das primeiras coisas que vi foi 
a creche para a minha filha. 
Gostei muito das condições e 
isso tranquilizou-me». Agora, é 
proprietária das duas farmácias 
da cidade, onde todos a conhecem 
e cumprimentam amavelmente, e 
uma outra em Freixo Numão. 

Na praça principal, a do 
Município, encontramos 
referências à antiguidade da 
região: a Igreja Matriz, um dos 
oitos pelourinhos existentes, 
símbolo ancestral da vida 
comunitária, e a estátua de  
D. Dinis, de quem a cidade 
recebeu o primeiro foral a 21 de 
Maio de 1299. 

Avançamos pelo chamado 
“caminho da costa”, descendo 
sempre até à capela de 
Nossa Senhora da Veiga, a 2,5 
quilómetros do Pocinho. Lugar 
de oração e peregrinação. 
Todos os anos, em Março e 
Agosto, os foz-coenses vão a 
pé buscar a estátua da santa 
e levam-na para a cidade, 
dando início a uma semana de 
devoção à sua padroeira, com 
as ruas cheias de flores, as 
mais belas mantas nas janelas 
das casas e uma procissão a 
rigor. Segundo dizem, a tradição 
começou durante a guerra 
colonial (durante o Estado Novo) 
para pedir protecção aos filhos 
da terra que iam para África 
combater.

Metros depois, encontramos 
o moderno Centro de Alto 
Rendimento de Remo do 
Pocinho. Visitamos, de seguida, 
o cais fluvial, lugar privilegiado 
para a prática desta modalidade 
desportiva.

Paramos o tempo suficiente para 
contemplar a paisagem e seguir 
rumo à casa senhorial do Visconde 
de Almendra. Perguntamos a 
sua história às senhoras que 
aproveitam o fresco do final da 
tarde para dar seguimento às 
suas rendas na rua: «A última 
moradora foi a Dona Márcia, que 
morreu há uns 15 anos. Agora está 
para ali, à espera que a família se 
decida sobre que futuro lhe dar.»

Paragem obrigatória em 
vários miradouros, sempre 
impressionantes: o da Costa,  
o da Mata dos Carrascos (Santo 
Amaro), o de S. Gabriel (Castelo 
Melhor), o de Nossa Senhora do 
Viso (Custóias), o de Sta. Bárbara 
(Mós), o de S. Martinho (Seixas)  
e o de Arnozelo (Numão). 

Mas não é apenas de paisagem 
que se compõe a região.  
No Poio vêem-se as pedreiras 
de xisto e sabe-se um pouco 
mais sobre a árdua vida dos 
trabalhadores de outrora. > 

Praça do Município e Pelourinho Estátua de D. Dinis
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Bula

Museu do Côa
Rua do Museu
5150-610 V. N. de Foz Côa
T.  279 768 260 / 1
museu@arte-coa.pt

A.C.D.R. de Freixo de Numão  
(circuito arqueológico)
Avenida Professor 
Guilherme Cunha
5155-235 Freixo de Numão
T. 279 789 573 / 184
www.acdrfreixodenumao.pt

Restaurante Aldeia Douro
Rua Dr. José Augusto 
Saraiva de Aguilar, n.º 19, 
5150-616 V. N. de Foz Côa
T. 279 094 403

Quinta da Ervamoira
Muxagata 
5150-338 V. N. de Foz Côa
T. 279 759 229
www.ramospinto.pt

Um contraste com a vida 
actual da população idosa, 
frequentadora da Universidade 
Sénior e da Escolinha de  
Artes de Vila Nova de Foz Côa.  
Já para os jovens as ofertas  
de lazer são limitadas:  
«Há o cinema e, à noite,  
dois bares, o Jó e o Cohiba», 
diz Raquel André, justificando 
que «aqui não há a oferta  
de trabalho que se gostaria de 
ter e, por isso, a maioria  
é obrigada a sair». 

Última nota para os amantes 
da História: imperdível o 
circuito arqueológico de Freixo 

Numão, que remonta aos 
tempos medievais e romanos.

A memória sempre presente  
na região que sabe bem por que 
é mais conhecida: as gravuras 
rupestres que travaram a 
construção da barragem na 
década de 1990. E a rima dos 
estudantes da escola secundária 
da Foz Côa, inspirada pela 
canção dos Black Company, 
em voga na altura, ainda é 
repetida, com sorriso, nos dias 
que correm: «As gravuras não 
sabem nadar!» O passado  
versus o presente. O passado  
e o presente. •

Ruínas Arqueológicas 
em Freixo de Numão

Pocinho – Marina
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Nutribén  
Crescimento 800g

Green Freeze Gel

24
desconto

vale saúda

vale saúda

Na compra de uma embalagem de  
Nutribén Crescimento 800g

CNP 7391250

Na compra de uma embalagem de Green Freeze Gel 

CNP 6949461

Validade: 16 de Julho até 31 de Agosto 2016
Desconto válido para clientes cartão Saúda,  
apenas nas Farmácias Portuguesas, excepto compras online.

Validade: 16 de Julho até 31 de Agosto 2016
Desconto válido para clientes cartão Saúda,  
apenas nas Farmácias Portuguesas, excepto compras online.

Elgydium

14
desconto

vale saúda

Na compra de uma unidade de escovas ou acessórios 
da Marca Elgydium

CNP Vários

Validade: 16 de Julho até 31 de Agosto 2016
Desconto válido para clientes cartão Saúda,  
apenas nas Farmácias Portuguesas, excepto compras online.

Perspirex

14
desconto

vale saúda

Na compra de uma embalagem de antitranspirantes 
de alta eficácia Perspirex 

CNP Vários

Validade: 16 de Julho até 31 de Agosto 2016
Desconto válido para clientes cartão Saúda,  
apenas nas Farmácias Portuguesas, excepto compras online.

34
desconto
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Validade: 16 de Julho até 31 de Agosto 2016

Nutribén  
Crescimento 800g

Green Freeze Gel

CNP 7391250

CNP 6949461

Nutribén® Crescimento é ideal para ser utilizado como base de 
uma alimentação mista.
Os especialistas em alimentação infantil (ESPGHAN) 
recomendam as fórmulas de crescimento até aos 3 anos de idade.
Nutribén® Crescimento está enriquecido com FERRO, que 
contribui para o desenvolvimento cognitivo dos bebés, CÁLCIO 
e VITAMINA D, necessários para o correcto crescimento e 
desenvolvimento dos ossos dos bebés.
Nutribén® Crescimento está indicado a partir dos 12 meses.
Nutribén® Crescimento é ideal para introduzir antes do leite de 
vaca e depois do leite de transição.
Não acumulável com outras campanhas e promoções.

Validade: 16 de Julho até 31 de Agosto 2016Validade: 16 de Julho até 31 de Agosto 2016

Elgydium

CNP 6138883

Elgydium é uma marca francesa, líder do mercado da higiene oral 
em farmácia, em Portugal.
As escovas e acessórios Elgydium obedecem às mais estritas 
regras de qualidade, garantindo aos seus utilizadores um 
desempenho e eficácia adaptados.
Na gama Elgydium poderá encontrar respostas para quase todas 
as situações, incluindo escovas específicas para ortodontia, 
periodontologia, etc.
Não deixe de experimentar também todos os outros produtos 
complementares desta marca líder.

Não acumula com outras campanhas e promoções.

Validade: 16 de Julho até 31 de Agosto 2016

Perspirex

CNP Vários

Perspirex é uma marca de antitranspirantes de alta eficácia para 
pessoas com dificuldades em controlar a transpiração.
Usa um ingrediente activo que é considerado o mais eficaz na prevenção 
da sudação excessiva e odor. Clinicamente testado para proporcionar 
uma protecção superior e duradoura, Perspirex está formulado para 
resolver qualquer problema de transpiração e mau odor.

PROTECÇÃO SUPERIOR - Controla a transpiração excessiva e o odor
EFICÁCIA DE 3-5 DIAS - Assegura máxima protecção por vários dias
SISTEMA DE CUIDADO DA PELE - Assegura a sensação de conforto da pele

Perspirex Comfort Roll-On 20ml (CNP 7465526)
Perspirex Roll-On 25ml (CNP 6835405)
Perspirex Loção 100ml (CNP 6835413)

Em formato tubo de 100ml, utiliza o método da crioterapia muito 
usado em fisioterapia. 
Este tipo de terapia consiste na aplicação terapêutica no corpo de 
qualquer substância que resulte na remoção do calor corporal, 
diminuindo assim a temperatura dos tecidos. 
É principalmente indicado para o alívio temporário de dores 
de músculos e articulações associadas à artrite, luxações e 
distensões.



34
desconto

44
desconto

vale saúda
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Meritene

Venocaps® activ

vale saúda

vale saúda

Na compra de uma embalagem de  
Meritene Active Senior Nutrition

CNP Vários

Validade: 16 de Julho até 31 de Agosto 2016
Desconto válido para clientes cartão Saúda,  
apenas nas Farmácias Portuguesas, excepto compras online.

Validade: 16 de Julho até 31 de Agosto 2016
Desconto válido para clientes cartão Saúda,  
apenas nas Farmácias Portuguesas, excepto compras online.

54
desconto

Validade: 16 de Julho até 31 de Agosto 2016
Desconto válido para clientes cartão Saúda,  
apenas nas Farmácias Portuguesas, excepto compras online.

Protecção Solar 
Avène
Na compra de um produto Solar Avène

CNP Vários

Mitosyl Tri-Active 
Loção Corporal

34
desconto

Na compra de uma embalagem de Mitosyl Tri-Active 
Loção Corporal 200ml

CNP 6953166

Validade: 16 de Julho até 31 de Agosto 2016
Desconto válido para clientes cartão Saúda,  
apenas nas Farmácias Portuguesas, excepto compras online.

vale saúda

Na compra de uma embalagem  
de venocaps® activ 

CNP 7751321
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Mitosyl Tri-Active 
Loção Corporal

Meritene

Protecção Solar 
Avène

CNP 6953166CNP Vários

CNP Vários

Mitosyl Tri-Active Loção Corporal é um hidratante diário completo 
para pele muito seca ou atópica. 
Os seus ingredientes activos restauram a barreira protectora 
epidérmica, regeneram a estrutura lipídica natural da epiderme, 
assegurando a hidratação prolongada e reforçam as defesas 
naturais da pele. 

Meritene é uma bebida solúvel em pó, rica em proteínas, vitaminas e 
minerais, que contribui para ter força e vitalidade.
Força, pois é rico em proteínas que contribuem para o crescimento 
e manutenção da massa muscular. E vitalidade, pois Meritene é 
rico em vitaminas B2, B6 e B12, que contribuem para a redução 
do cansaço e da fadiga. Dissolve-se o conteúdo de uma saqueta 
Meritene em 200ml de leite ou água.
É importante realizar uma dieta variada, equilibrada e praticar 
exercício físico regularmente.

Meritene Baunilha (CNP 7325969)
Meritene Morango (CNP 7325951)
Meritene Chocolate (CNP 7325944)
Meritene Café (CNP 7325977)

Os Laboratórios dermatológicos Avène oferecem à sua pele uma 
protecção solar UVB-UVA optimizada, com um número mínimo 
de filtros solares para uma elevada tolerância e uma protecção 
celular prolongada. 
Creme Incolor (20: CNP 6575191; 30: CNP 6826800; 50+: CNP 6575100)
Creme com Cor (30: CNP 6927863; 50+: CNP 6560599)
Creme sem perfume (50+: CNP 6826818)
Emulsão (20: CNP 6576082; 50+: CNP 6576074)
Emulsão sem perfume (50+: CNP 6869925)
Cleanance Solar (30: CNP 6848176; 50+: CNP 6941245)
Leite (30: CNP 6826842; 50+: CNP 6575118)
Spray (20: CNP 6575217; 30: CNP 6833244; 50+: CNP 6587485)
Óleo Solar (30: CNP 6930958)
Creme Mineral Incolor (50+: CNP 6575126)
Leite Mineral (indicado para Bebé) (50+: CNP 6892083)
Creme Mineral Zonas Sensíveis (50+: CNP 6575134)
Compacto Mineral 50 (Dourado: CNP 6576199; Areia: CNP 6595777)
Spray Criança (30: CNP 6839712; 50+: CNP 6825877)
Leite 50+ Criança (100ml: CNP 6825869; 250ml: CNP 6941732)

Validade: 16 de Julho até 31 de Agosto 2016

Validade: 16 de Julho até 31 de Agosto 2016

Validade: 16 de Julho até 31 de Agosto 2016

Validade: 16 de Julho até 31 de Agosto 2016

Venocaps® activ

CNP 7751321

Venocaps® activ é um suplemento alimentar constituído por uma 
combinação cuidada de Vitis vinifera, Sophora japonica, vitamina C 
e magnésio, que contribui para a normal formação  
de colagénio para funcionamento normal dos vasos sanguíneos,  
para a protecção das células contra as oxidações indesejáveis  
e para o normal funcionamento muscular.
 
Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como 
substitutos de um regime alimentar variado e equilibrado.  
É importante para a saúde manter um estilo de vida saudável 
e um regime alimentar variado e equilibrado. Não deve ser 
excedida a toma diária recomendada. Leia atentamente o folheto 
de informação ao consumidor. Em caso de dúvida, consulte o seu 
médico ou farmacêutico.  VEN 02_08_16.






