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/// Editorial

Herói português
Sílvia Rodrigues
Farmacêutica, directora da Revista Saúda
João Almiro de Melo Meneses e
Castro nasceu a 24 de Junho de
1926, dia de S. João, em Canas
de Santa Maria, entre Tondela e
Viseu. Na infância, escondia-se
muitas vezes no consultório do
pai, que era médico-cirurgião.
«Gostava de vê-lo a cortar e a
suturar», recorda ele. Queria
ser médico, mas o progenitor
achou que já havia médicos
suficientes na família e desviou-lhe o destino. Em Coimbra,
fez-se farmacêutico, um dos
mais brilhantes da sua
geração. Viciado em
livros e congressos
internacionais,
experimentou
medicamentos
em si próprio
e fundou um
dos maiores
laboratórios
da indústria
nacional:
Labesfal,

Laboratório de Especialidades
Farmacêuticas Almiro.
João Almiro teve sete filhos
biológicos e um número
interminável de filhos do
coração. Prostitutas, condenados
por homicídio, jovens rebeldes
agarrados à droga e ao crime,
vítimas de doenças severas do
físico, da mente, da alma. Juízes
de todo o país confiaram-lhe nas
últimas décadas os casos mais
difíceis de reintegração social.
Nunca se impôs pela condenação
moral. Sempre recebeu o
respeito de todos. Aos 90 anos,
abriga em sua casa quarenta
homens e mulheres para quem
crescer foi um acto doloroso.
Os farmacêuticos da minha
geração têm orgulho no exemplo
de João Almiro e são inspirados
por ele. Nunca desistiu de
nenhum ser humano à sua
guarda. O programa Saúda existe
para apoiar cada português com
vontade de melhorar de vida.
A incrível história de João Almiro
foi descoberta há dois anos pela
revista Farmácia Portuguesa.
A então directora da publicação,
Maria da Luz Sequeira, escreveu
que «a vida do farmacêutico de
Campo de Besteiros dava um
belo filme». E deu mesmo.
A jornalista Ana Leal produziu

para a TVI a reportagem “Até
Voares”, de imediato premiada
pela UNESCO. Um documentário
mais alargado será em
breve dado a conhecer aos
espectadores de cinema de toda
a Europa.
João Almiro é o pai herói de
um número infindável de
portugueses, como podemos
ler na reportagem de Filipe
Mendonça. Nesta edição da
Revista Saúda queremos que
as leitoras e os leitores parem
um pouco para pensar na
importância dos pais. No século
XXI, a paternidade é exigente,
mas também recompensadora.
O pediatra Hugo Rodrigues
recorda como é essencial
o relacionamento dos pais
com os filhos.
Vamos em breve revelar os três
casais portugueses à espera de
Bebés Saúda. Durante três anos,
acompanharemos essas famílias,
desvendando os seus problemas e
procurando as soluções. Portugal
precisa de mais crianças, mas
também de pais responsáveis,
políticas públicas de fomento
à natalidade e uma economia
que não seja um obstáculo
permanente. As farmácias nunca
esperaram que fosse o Estado
a resolver todos os problemas.
Por isso, vamos à aventura. •
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Cartão Saúda

Saudamos uma
Lisboa cor-de-rosa
No dia 2 de Abril, a Corrida Sempre Mulher estará de volta
às principais avenidas da cidade de Lisboa.
Percorrer 5 km a andar ou a correr por uma boa causa é o desafio
para um dia que se quer inesquecível. O cartão Saúda associa-se
mais uma vez, aliando a promoção do exercício físico saudável
à sensibilização para o cancro da mama. Menos vítimas, mais apoio
concreto e eficaz é o desafio proposto. A Corrida de Competição
é exclusiva para mulheres, a Caminhada e a Corrida de Lazer
são de participação aberta a todos. A receita das inscrições reverte
para a Associação Portuguesa de Apoio à Mulher com Cancro
da Mama. Todas as participantes terão um kit de participação
com t-shirt, n.º frontal, saco mochila promocional e brindes.
Siga a página das Farmácias Portuguesas no Facebook e saiba
de todas as novidades e ofertas em primeira mão!

Saiba mais em:

farmaciasportuguesas

Saudamos as mulheres
que correm por uma boa causa

O Saúda oferece inscrições.
Saiba tudo na página de Facebook
das Farmácias Portuguesas.
Tudo por uma boa causa.
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/// Entrevista com Rodrigo Leão

Um
homem
imperfeito
Sétima Legião, Madredeus, a solo. Rodrigo Leão leva
mais de 30 anos na vanguarda do experimentalismo
sonoro. Sem medo de falhar.
Texto de Pedro Veiga
Fotografias de Pedro Loureiro

Sétima Legião, Madredeus,
a solo e com convidados.
Consegue encontrar pontos
comuns entre todos os
trabalhos que fez?
A simplicidade. Há sempre uma
certa simplicidade na música
que faço. Mesmo nos trabalhos
com arranjos mais complexos,
há, na essência da música,
essa simplicidade. Até
porque eu sou autodidacta,
não estudei música.

Foi a procura dessa
simplicidade que o fez
afastar-se da Sétima Legião
e de Madredeus?
Queria fazer outras coisas.
Foi só isso mas não
houve grandes discussões.
Andava fascinado pelo
computador, por poder ter
à minha frente 30 pistas
onde podia ir gravando
primeiro um piano,
depois um violoncelo...

E com tantos
concertos por ano,
devia ser difícil conseguir
compor.
Isso também acabou por
influenciar. Se, para eles,
que eram músicos mais
virtuosos, tocar ao vivo
era uma coisa importante,
para mim não era tão
importante. Gostava
mais de compor, de ir
para estúdio. >
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«Com 11 ou 12 anos, comecei a ouvir Genesis
e Pink Floyd. Grande parte dos amigos
gostavam de Beatles ou Rolling Stones»
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Considera-se um
perfeccionista?
Perfeccionista? Não, de todo!
Ou seja, quando estou a tentar
descobrir as ideias e as bases,
eu sei que há umas que são
melhores do que outras e,
nesse sentido, eu tenho algum
perfeccionismo em tentar
procurar as ideias boas, depois
sou um grande preguiçoso a
trabalhar os arranjos,

a desenvolver as músicas e
é por isso que tenho pessoas
fantásticas a trabalhar comigo.
Trabalhar com bons músicos
liberta-o para o processo de
composição.
Sim, porque quando sinto
que descobri uma ideia
boa, a minha vontade é
descobrir outra ideia e não
estar ali a perder tempo.

Obviamente, há casos em que
trabalho mais profundamente
uma ideia e outros em que
trabalho menos. Tento sempre
que tudo o que está num álbum
seja o melhor.

«Há sempre uma
certa simplicidade
na música que faço»
Mas é evidente que a perfeição
não está ali: faço o que consigo
fazer e isso deixa-me muito feliz.
Daí até pensar que tudo isto está
perfeito... Não, não está!
Nem tem de estar.
Exacto. Até porque há
imperfeições que fazem
parte deste caminho e até são
saudáveis.
Fazer álbuns em nome próprio
tornou-o um compositor mais
autobiográfico?
Acho que todos os álbuns que
fiz são muito autobiográficos,
muitas vezes sem me
aperceber. Diria que metade da
minha música é influenciada
pelo que me rodeia e a outra
metade são sentimentos que
estão dentro de mim e que não
sei explicar muito bem. E, por
isso, tento passá-los através
da música.

Rodrigo recorda o nascimento
da Sétima Legião e a Grande Noite
do Rock em 1982

O local onde compõe tem
influência?
Tudo acaba por influenciar, de
certa forma. O dia-a-dia, o que
nos rodeia, as pessoas que
vamos encontrando, tudo isso
acaba por estar directamente
ligado às coisas que eu vou
tentado fazer, ainda que
inconscientemente. >
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Se eu estou a fazer música perto
de Avis, onde tenho uma casa,
com aquele silêncio, aquele calor
no Verão, é diferente
de fazer aqui, com vista para
o rio Tejo. Ou de compor num
quarto de hotel. São ambientes
distintos.
Mas, apesar de viajar bastante e
de a sua música ter um alcance
global, mantém uma certa
portugalidade.
Há, de facto, uma certa
melancolia que está ligada à
saudade, a algum romantismo.
Grande parte dos meus
trabalhos tem essa melancolia
muito presente. É o mesmo
tipo de sentimento que eu por
vezes encontro na pintura, no
fado de Coimbra, na literatura,
em muitas coisas que são
genuinamente portuguesas.
O facto de vivermos junto ao mar,

a comida, acaba tudo por estar
ligado e fazer sentido.
Tantas viagens certamente
obrigam-no a tentar manter-se
em forma. Tem algum tipo de
cuidados com a saúde?
Tenho alguns cuidados. Eu
nunca gostei de fazer desporto,
portanto a única actividade física
que faço são caminhadas, que
gosto muito de fazer. Às vezes,
faço caminhadas aqui junto ao
rio, até Alcântara e voltamos.
Estamos uma hora e meia a
caminhar. Para além disso,
tomo vitaminas com alguma
regularidade. Vitamina C,
vitamina E, vitamina D, magnésio.
E com a alimentação?
Com a comida tenho algum
cuidado, mas não muito. Cometo
alguns disparates mas sinto-me
saudável, de uma forma geral.

«Todos os álbuns
que fiz são muito
autobiográficos,
muitas vezes
sem me
aperceber»
Sentir-se bem, física
e mentalmente, afecta
o seu trabalho?
Claro. Eu acho que uma das
coisas mais importantes é
o humor. A capacidade de
rirmo-nos muitas vezes ao
longo do dia ajuda-nos a ter
mais saúde. E as amizades
também são muito importantes,
o não estarmos muito tempo
fechados em nós próprios.
Isso tudo contribui para que
haja mais saúde. >
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Ouvir música também ajuda?
Sem dúvida. Acho que já está
provado. As músicas podem
provocar estados de espírito.
Quantas vezes não me apetece
ouvir uma música mais alegre
porque sei que me vai fazer
bem. E depois há música que
remete à tranquilidade, como
grande parte da música que
faço, que acho que transmite
alguma paz.
Encontra muitas diferenças
entre o Rodrigo do início de
carreira e o de hoje?
Acho que continua a haver
alguma infantilidade, como
a que existia quando era
adolescente. E também aqueles
picos de entusiasmo que tinha
quando era mais novo, que
surgem quando tento fazer
mais música. Agora, havia
coisas muito simples que eu
fazia e que se calhar não faço
tanto hoje em dia. Pelo menos
de forma tão simples.
E, obviamente, os meus filhos
e a minha família, que são
muito importantes naquilo que
faço. Eu não os tinha há 30 anos
atrás. Mas acho que a essência,
apesar de tudo, se mantém. •

Continue a ler em:
www.revistasauda.pt
• O nascimento
da Sétima Legião

«Continua a haver alguma
infantilidade, como a que existia
quando era adolescente»

• O novo álbum com
Scott Matthew

VEJA TAMBÉM OS VÍDEOS
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/// Heróis Saúda

O segredo
da boina
Luís Filipe Borges fintou o preconceito.
Texto de Sónia Balasteiro
Fotografias de Pedro Loureiro

Chegou ao 21 anos sem saber
que a “neve” que lhe caía da
cabeça, sobretudo quando ficava
mais ansioso, era um sintoma
de psoríase. Estava um homem
feito, a frequentar a Faculdade
de Direito, em Lisboa, quando,
numa consulta de dermatologia,
o médico lhe deu o veredicto.
Recebeu a notícia com
naturalidade.
«Habituei-me à ideia de que
até tinha sorte», desdramatiza
Luís Filipe Borges, conhecido
por apresentar talk shows
como ”A Revolta dos Pastéis de
Nata“ e, mais tarde, o ”5 Para
a Meia-noite“, ambos na RTP2.
«Afecta-me o couro cabeludo;
em situações particulares, as
extremidades: os cotovelos e, uma
vez ou duas, também os joelhos.

Chegou a acontecer-me
nas dobrinhas do nariz. Mas
habituei-me à ideia», diz ele.
Não que mostre ao mundo
esta doença auto-imune que
provoca manchas pelo corpo
todo e para a qual não existe
cura (mas lá iremos). Usa
boina desde a faculdade.
O açoriano deixou Angra do
Heroísmo aos 18 anos para
estudar Direito em Lisboa.
Defender um caso perante os
jurados parecia-lhe semelhante
a actuar perante uma plateia.
«Comecei a gostar muito de
chapéus por causa das fases
piores da doença. Às vezes,
dá imenso jeito. Lembro-me
de ir ao barbeiro e ser quase
uma atracção zoológica. E isso
é um pouco irritante…

Uma pessoa não vai passar
o resto da vida a explicar:
“Não, isto não é caspa, é
psoríase, assim e assado“».
O chapéu dá-lhe muito jeito,
especialmente em alturas
de ansiedade e tensão,
quando sofre crises mais
agudas. «Hoje, por acaso,
só tenho gorro por causa
do frio», ri, bem-disposto. >

Impensável
passar a vida
a explicar:
“Não, isto
não é caspa,
é psoríase”
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«Tinha a
cabeça cheia
de uma coisa
que parecia caspa,
o que é ideal
para os candidatos
a bullying»
Mas nem sempre encarou a
psoríase com tanta leveza,
reconhece. O adolescente
Luís Filipe Borges sofreu as
consequências da diferença.
E de uma forma agressiva até.
Conta ele: «Durante toda a
minha adolescência, eu tinha a
cabeça cheia de uma coisa que
parecia caspa, o que é ideal para
todos os candidatos a bullying».
Na escola, provocavam-no,
gozavam-no. «Levava uns
“calduços” para verem nevar
na minha cabeça. Quando se é
miúdo, é muito desagradável…».
Hoje relativiza: «Muito sorte tive
eu, não era uma coisa que me
impedia de ir à escola». Naquele
tempo, porém, era difícil
ignorar. «Era chato. A diferença
cria sempre essa espécie de
engulhos… É uma parvoíce,
não é? Às vezes as crianças
conseguem ser muito cruéis.
Provocava vergonha, que nessa
idade é chata porque a nossa
personalidade não está formada
e somos mais sensíveis ao
sucesso ou insucesso da
integração num grupo».

«Na adolescência uma pessoa
fica mais tímida, sente-se posta
de parte...»

Porém, e apesar de admitir
que influenciou a forma
como se via a si próprio –
«Na adolescência uma pessoa
fica mais tímida, sente-se
posta de parte… não ganha >
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«Ao fim de
muitas tentativas,
lá encontrei
um champô
que resulta
muitíssimo bem»
propriamente confiança para ir
falar com as meninas…» – as
marcas que o preconceito lhe
deixou «não foram indeléveis».
«Felizmente, tive e tenho
pais que foram magníficos
educadores. A minha mãe
ensinava-me sempre a ver que
podia ser pior. Era um bocado,
para usar uma expressão
inglesa: “Suck it up and grow
up”. “Aguenta porque vais
perceber que isto não é nada
de especial”».
O tempo veio dar razão à
sabedoria materna. À medida
que foi crescendo, Luís foi-se
tornando mais seguro –
de si próprio e da doença.
«Agora é muito mais conhecida.
Encontro inclusivamente
pessoas no meu meio que
têm o mesmo problema e
partilhamos experiências».
Também aprendeu a ter
perspectiva: «É um incómodo,
mas se este for o único
problema de saúde que eu
tiver para o resto da vida,
fantástico».

A boina dá jeito nas fases piores da doença

Pelo caminho, aprendeu
também a controlar a doença.
Em miúdo percebeu que «não
acontecia sempre, havia fases
muito, muito intensas, com
o couro cabeludo escamado».
Era uma questão de gestão
da ansiedade. Mas não só. >

Saúde

Além de ter começado
a utilizar a boina que se
tornaria, na televisão, a sua
imagem de marca (ficou
conhecido como o ”Boinas“),
na faculdade, quando percebeu
que a psoríase não tinha
cura, procurou os produtos
adequados. No seu caso,
um champô. «Ao fim de
muitas tentativas, com todo
o tipo de champôs diferentes,
lá encontrei um que resulta
muitíssimo bem. Quando
acaba, noto logo que fico mais
susceptível aos efeitos
da psoríase».
Aos 40 anos até o efeito
sobre o cabelo é secundário:
«destrói mais rapidamente
a raiz capilar».

«Tenho outras preocupações»,
remata Luís Filipe a rir.
Actualmente dá a cara pela
doença de pele. Utiliza a
visibilidade de que goza
enquanto figura pública:
«Acho que é uma função,
uma responsabilidade dupla.
Para já, acho que uma
pessoa que tem o mínimo
de visibilidade deve
aproveitá-la para causas
que valham a pena. Tendo
eu psoríase, tenho dupla
responsabilidade, não é?
Não vou esconder, não
me sentiria bem comigo
mesmo se não aproveitasse
a oportunidade de esclarecer
e de apoiar. Não é sequer
um esforço».

novo
formato
para
beber
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Até porque considera
«gritante» o preconceito
contra pessoas «com casos
mais graves, que chega a ser
impeditivo. A reacção negativa
da sociedade e o ostracismo
são evidentes. Causa, aliás,
distúrbios psicológicos muito
complicados». >

«Felizmente, tenho
pais que foram
magníficos
educadores.
A minha mãe
ensinava-me
sempre a ver que
podia ser pior»

Graças ao magnésio, a proteína
colagénio ajuda-o a conservar em
perfeitas condições a pele, cabelo,
ossos e articulações
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A psoríase não o impediu de nada.
Percebeu que a alimentação e as horas
de sono fazem toda a diferença

Acredita, porém, que as novas
gerações são «mais informadas
e mais sensíveis… Isso tem
sido um pequeno triunfo da
civilização, há uma maior
tolerância, penso eu».
Luís Filipe Borges, que tem
entre os seus planos mais
queridos a paternidade –
«pelo menos a semente este
ano» – é um homem realizado.
Tem uma peça de teatro e um
filme na forja, e vai-se dividindo
entre a coordenação do
”5 Para a Meia-Noite“ e as
aulas de escrita criativa.

A psoríase não o impediu
de nada. E ele acabou por
perceber que a alimentação e
as horas de sono fazem toda
a diferença. Há cerca de três
anos, começou a frequentar
o ginásio, cerca de cinco vezes
por semana. Perdeu 20 quilos,
reduziu as crises.
Hoje, aos 40, está a viver
uma espécie de «fenómeno
Benjamin Button»: «Estou
muito mais em forma do que
aos 25». Mais: vai retardar
os efeitos do tempo enquanto
puder. Sempre de boina. •

Continue a ler em:
www.revistasauda.pt
• Conheça os projectos

do humorista
• O melhor dos planos:

a paternidade
• Saiba como perdeu

20 quilos e ganhou mais
saúde
VEJA TAMBÉM OS VÍDEOS
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/// Utente Saúda

O estranho caso
das vacinas da gripe
Doentes não têm verdadeira liberdade de escolha.
Mário Beja Santos
Técnico de Defesa do Consumidor

PEDRO MENSURADO

centros de saúde; o resto da
população pode vacinar-se na
farmácia, pagando, como eu,
dois euros. Eu já sou sénior, mas
tenho lá tempo para perder num
centro de saúde? E como
eu, muitas outras pessoas.
A diferença é que grande parte
não vai depois à farmácia.
Não se vacina, ponto.

No final do último ano, passei
uma tarde na urgência do
Hospital de São José. Vi
imensos utentes com máscaras
e tosses nos mais variados
tons: cavernosos, sibilantes,
arrepiantes. A gripe afecta gente
de todas as idades e muitos
casos poderiam ser evitados com
a vacina. Isto se o sistema de
saúde estivesse mais de acordo
com a vida das pessoas.
Os grupos de risco (séniores,
grávidas, trabalhadores de
saúde…) têm vacina grátis nos

A situação é absurda. Mas por
que motivo não posso eu, que
pertenço a um grupo de risco,
vacinar-me comodamente, de
modo gratuito, na farmácia?
O que impede o Estado de o
protocolar? Por que tenho de
fazer médicos e enfermeiros
perder tempo comigo quando
poderiam estar dedicados ao
tratamento de doentes?
Será preconceito? Não faz
grande sentido, já que, de acordo
com a legislação actual, às
farmácias é autorizado, desde
2008, administrar todas as
vacinas fora do Plano Nacional
de Vacinação, pelo que falta
de experiência ou inabilidade
técnica não são argumentos.

Será preconceito?
Não faz sentido.
Desde 2008,
as farmácias
podem vacinar
fora do PNV
Muitos outros países autorizam
a administração de vacinas por
farmacêuticos. É o caso dos
EUA, Canadá, Nova Zelândia,
Reino Unido, Irlanda. Neste
último, dá-se aos doentes a
opção de poderem vacinar-se
contra a gripe no centro
médico ou na farmácia.
E com óptimos resultados:
o número de vacinados
cresceu exponencialmente e
reduziu-se a mortalidade.
Cá continuamos a ver serviços
de urgência entupidos, centros
de saúde à pinha, serviços
hospitalares em alvoroço.
E eu continuo sem perceber
o que significa, na prática,
o doente ser o motor do
sistema de saúde. •

Saúde
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/// Pediatria para todos

JOÃO PEDRO MARNOTO

O pai
faz
falta
Hugo Rodrigues Pediatra
blogpediatriaparatodos.blogspot.pt

A imagem tradicional da
mãe que fica em casa a cuidar
dos filhos e do pai ausente
em trabalho é cada vez
menos habitual. A divisão
de papéis em termos
laborais é muito frequente e,
felizmente, isso verifica-se
cada vez mais nas tarefas
domésticas.
É muito comum encontrar
pais envolvidos activamente
na educação e nas rotinas dos
filhos e isso, do ponto de vista
familiar, traz vantagens
para todos. Ver uma criança
ser levada pelo pai à
escola, ao ballet, ao futebol
ou a uma consulta médica
começa a fazer parte
da rotina e já não causa
estranheza. >
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É claro que, em algumas
situações, isso pode estar
relacionado com casos de
separação ou divórcio, mas
muitas vezes nada têm a ver
com esses casos. São pura
e simplesmente opções
familiares, que permitem um
maior envolvimento dos pais.

A participação
do pai aumenta
a capacidade
cognitiva,
a estabilidade
emocional
e a auto-estima

ainda o caso da sua família, aqui
ficam alguns conselhos para
os pais poderem aumentar
o envolvimento no dia-a-dia
dos filhos:
• Tente assumir algumas
rotinas desde o nascimento
(pode ser dar banho, deitar
à noite ou colocar a arrotar,
por exemplo)
• Conforme vai crescendo,
converse com ele sobre os
amigos e rotinas da escola

Há cada vez mais estudos
que tentam perceber a influência
desta maior participação
paterna no quotidiano dos
filhos e quase todos chegam
às mesmas conclusões: é
vantajosa para todos, pais e
filhos (e também para as mães,
que acabam por poder gerir
melhor o seu tempo). Parece
aumentar a capacidade cognitiva
das crianças, bem como a
estabilidade emocional e a auto-estima, pelo que se esse não é

• Tenha tempo de
qualidade com o seu filho
(um momento de
brincadeira a dois em que
é ele a ditar as regras
aumentará muito a vossa
cumplicidade)
• Envolva-se nas actividades
escolares, procurando estar
presente em reuniões
• Acompanhe as actividades
extracurriculares, tentando
assistir aos treinos e jogos,
sempre que possível
Como é lógico, todos estes
conselhos são válidos também
para as mães, mas geralmente

Os pais devem acompanhar as actividades
extracurriculares dos filhos

são áreas em que a participação
materna acaba por acontecer
de forma mais natural. E, se
se conseguir o envolvimento
de ambos é, sem dúvida,
o ideal para toda a família! >

MOBILIDADE

ACESSIBILIDADES PARA EDIFICIOS E VIATURAS

Modelos em Stock para entrega e montagem até 72 horas:

Cadeira elevador para
escada recta
desde 2,250.00€

Elevador com plataforma
de escada recta desde
6,900.00€

Banco rotativo para
viaturas desde
2,450.00€

Catálogo com outras soluções: www.ergometrica.pt

Telef. 210 191 250 / 933 128 272

Scooter 4 rodas
Eléctricas desde
1,096.04€

info@ergometrica.pt
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CONSULTÓRIO

Tenho um filho de 19 meses.
Eu e o pai não vivemos juntos
e ele está à minha guarda.
No entanto, o meu filho
está praticamente todos os
dias com o pai na ida para a
escola. Passa muitos fins-de-semana na casa dos avós,
que é também a casa do pai.
Estou a afectar o meu filho
com este “pingue-pongue”
entre estar comigo e com o pai?
Não é rotineiro nem combinado,
acontece espontaneamente.
É uma criança saudável e
super sociável. A fala está
bem desenvolvida, interage
demonstrando compreensão.
Pode aconselhar-me, por favor?
Este tipo de situação não
tem uma solução universal,
que se adapte a todos, pelo que
o mais importante é sempre
o bem-estar da criança.

[Marlene Cardoso]
Sou mãe de primeira viajem
e, como tal, tenho algumas
dúvidas. O meu filho Duarte vai
iniciar agora a sopinha, pelo
que gostava de lhe colocar
algumas questões:
• Devo fazer a sopinha para
quantos dias?
• Posso utilizar legumes
congelados ou devo optar
sempre pelos frescos?
• No caso de congelar a sopa,
devo fazê-lo por quanto tempo?

No vosso caso, parece que
o seu filho está muito bem
adaptado e isso significa
que a vossa opção está
a funcionar bem. Não é
uma garantia de que vai
continuar assim no futuro, mas
de momento parece-me uma
boa opção. Devem continuar

com a preocupação de ele ter
um contacto frequente com os
dois (pai e mãe) e mantenham
um acompanhamento próximo,
de forma a perceber se ele
manifesta algum desconforto.
Enquanto estiver bem não me
parece que haja motivo para
preocupação.

• Quando começar a beber
água, mesmo a comprada,
devo fervê-la?

No entanto, de um modo
geral, a sopa pode ficar
congelada por 3 meses
sem se estragar (esta duração
pode variar consoante os
ingredientes que usar).
No caso da água
engarrafada, não
precisa de ferver. •

A sopa pode ser feita para
3-4 dias, desde que esteja
devidamente guardada no
frigorífico, para não se estragar.
Os legumes frescos têm mais
sabor e maior valor nutricional,
pelo que devem ser a primeira
opção, mas não há problema
em usar legumes congelados.
No caso de congelar, deve
tentar consumir a sopa com
a maior brevidade possível,
idealmente no primeiro mês.

Pergunte ao pediatra:

pediatria@sauda.pt
O Dr. Hugo Rodrigues responde.
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/// Estudo da Universidade de Aveiro

Cruzes
vermelhas

Dispensa de medicamentos dá prejuízo às farmácias.
Texto de Sónia Balasteiro

A dispensa de medicamentos
causa a cada farmácia um prejuízo
médio de dez mil euros por ano.
O acesso da população aos
medicamentos comparticipados
pelo Estado deixou de ser
sustentável para a rede de
farmácias, de acordo com
as conclusões de um estudo
económico da Universidade
de Aveiro.
«A dispensa de medicamentos à
população é assegurada por uma
rede de farmácias que presta um
importante serviço de interesse
público, disponibilizando um
vasto conjunto de serviços de
saúde de proximidade, garantindo
a equidade da cobertura e da
assistência farmacêutica em todo
o território nacional», salientam
os autores do estudo, lembrando
que «a rede de farmácias é
constituída por 2.919 micro,
pequenas e médias empresas,
com um mercado caracterizado
por forte concorrência local».
No documento, os autores
alertam para o risco de
desagregação enfrentado pelo

sector farmacêutico, devido
ao facto de cerca de 70% das
farmácias portuguesas terem
registado prejuízos em 2014 e
2015. Intitulada “Sustentabilidade
da Dispensa de Medicamentos
nas Farmácias em Portugal”,
a investigação agora divulgada
baseou-se nas demonstrações
financeiras e nos volumes
de facturação reais de 1.927
farmácias nos últimos dois anos.
«Os indicadores económicos e
financeiros da farmácia média»,
esclarecem os autores, «são
essenciais para compreender
a sustentabilidade da dispensa
do medicamento em Portugal»,
cujo acesso «é um dos direitos
fundamentais dos cidadãos na
protecção da saúde».
Em 2014, a dispensa
farmacêutica tinha o valor médio
de 13,51 euros. «Isto significa
que a farmácia média perdia
0,17 euros por cada serviço de
dispensa de medicamentos».
Em 2015, manteve-se «um
resultado líquido negativo,
muito semelhante ao de 2014.

Os resultados encontrados
demonstram que o serviço
de dispensa de medicamentos
não é sustentável».
O aviso é claro: «Estes resultados
vêm reforçar outros estudos
que evidenciam as dificuldades
no acesso ao medicamento e a
insustentabilidade económica
da assistência farmacêutica
à população». Em causa,
concretizam os investigadores,
está uma «realidade de
resultados sistematicamente
negativos no período em análise
(de 2013 a 2015)», que tem como
consequência «dificuldades no
acesso ao medicamento devido
ao possível encerramento
de farmácias, mas também
devido a redução de stocks por
dificuldades de obtenção de
crédito por parte das farmácias».
Para os autores, a manter-se
«o modelo económico actual,
a dispensa em Portugal de
medicamentos sujeitos a receita
médica e não sujeitos a receita
médica comparticipados não é
economicamente viável». >

Saúde

A situação é preocupante –
continuam – uma vez que está
«em causa a sustentabilidade
de um serviço de saúde de
proximidade, que garante a
qualidade e equidade da cobertura
farmacêutica à população
portuguesa». Sublinham o
papel da farmácia enquanto
«espaço de saúde essencial
para responder às necessidades
em saúde das comunidades
locais, particularmente em
localidades do país de menor
densidade populacional, onde
não há acessibilidade a outros
profissionais de saúde».

Outro dado alarmante diz respeito
ao encerramento de farmácias.
Segundo dados do Relatório da
Primavera do OPSS, «os anos de
2013 e 2014 foram aqueles em que
se observou um maior número de
encerramentos de farmácias».
Em Dezembro de 2014,
492 farmácias – 16,9% das
farmácias do país – encontravam-se em situação de insolvência
ou penhora, o que representa um
crescimento de 102 farmácias
face ao ano anterior. Dados
da Associação Nacional das
Farmácias (ANF) apontam para

um cenário ainda pior: em 2015,
quase 512 farmácias (17,5% do
total) estavam em situação de
insolvência ou penhora.
A Universidade de Aveiro conclui
que «a tendência de resultados
negativos que se verifica no
sector das farmácias põe em
causa o acesso da população
ao medicamento e
à assistência farmacêutica,
um dos pilares fundamentais
do Serviço Nacional de Saúde e
do direito à Saúde, consagrado
na Constituição da República
Portuguesa». •

Foram analisadas demonstrações financeiras e volumes de facturação reais de 1.927 FARMÁCIAS

2014

2015 [PROJECÇÕES]

1.331 [69%]
FARMÁCIAS

AS FARMÁCIAS
REGISTAM
PERDA DE

0,17€

apresentaram
resultado líquido negativo

por cada serviço
de dispensa de medicamentos

CADA FARMÁCIA
TEVE UM PREJUÍZO DE

Os anos de 2013 e 2014
foram aqueles em que se
observou um maior número de
encerramentos de farmácias:

10.000€
por ano

O resultado operacional
mantém-se negativo,
sem variação significativa

-870€
O resultado líquido mantém-se
negativo, com um agravamento
de 0,2% face a 2014

FECHARAM

46 FARMÁCIAS
REABRIRAM

13 FARMÁCIAS

-9.768€
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/// Suplementos na farmácia

Pele de pêssego
Fórmulas que revertem os sinais do tempo.
Mónica Pires
Farmacêutica

PEDRO LOUREIRO

pele clara), aumentando
a produção de melanina.
Com efeito protector sobre
as células, reforça a
resistência cutânea aos
raios UV. Tem ainda uma
acção cicatrizante em casos
de problemas de pele, como
eczemas, dermatites e acne.

A preocupação com a aparência
física levou ao desenvolvimento
de produtos de beleza e
fórmulas que prometem
reverter os sinais do tempo.
A Cenoura é um verdadeiro
depósito de betacaroteno, que,
convertido pelo organismo
em vitamina A, dá mais beleza
à pele, prepara o corpo para
a exposição ao sol, ajuda a
prevenir as alergias solares
(especialmente nas pessoas de

A Bardana, raiz rica em inulina,
é um hidrato de carbono com
uma acção semelhante à da
penicilina. Contém polienos,
substâncias com propriedades
antibacterianas e antifúngicas,
úteis no tratamento de
problemas de pele, como
o acne, eczema, furúnculos,
e psoríase.
O Óleo de borragem,
proveniente da prensagem a
frio das sementes da planta
Borago officinalis, é rico em
ácidos gordos essenciais,
como os raríssimos ácidos
gama-linolénico e
linoleico. Tomado por via
oral, o óleo hidrata a pele
e combate eficazmente a
desidratação responsável
pelo envelhecimento precoce.

O óleo de
borragem é rico
em ácidos gordos
essenciais
É utilizado para prevenir as rugas
e para devolver elasticidade
e tónus à pele. Também pode
ser muito eficaz no combate às
estrias.
O Ácido hialurónico (AH) é um
polímero de origem natural
encontrado em todos os tecidos
do corpo. Particularmente
concentrado na pele, é uma
das moléculas mais hidrófilas
na natureza, que pode ser
descrita como o ”hidratante da
natureza“. Para as células da
pele, a capacidade de atrair AH
e reter a água é essencial para
uma correcta comunicação
celular, hidratação, tonificação
e eliminação de resíduos de
toxinas. A suplementação oral
com AH promove a renovação
dos queratinócitos (reduzindo
rugas e manchas), facilita
a cicatrização e a regeneração
da pele. •
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/// Sexualidade

A ditadura
do prazer
Liberte-se dos orgasmos de consumo imediato.
Nuno Monteiro Pereira
Urologista e Andrologista

PEDRO LOUREIRO

Existem contracções reflexas,
rítmicas e involuntárias
(3 a 8 contracções com
0,8 segundos de intervalo).
A libertação súbita da tensão
muscular envia ondas
de prazer para a área genital
e, por vezes, para todo o
corpo. A intensidade do prazer
orgásmico pode variar de
mulher para mulher: desde
uma estimulação média,
com capacidades cognitivas
intactas, até ao êxtase
que pode levar à perda
momentânea da consciência.
A sociedade da satisfação
imediata valoriza o orgasmo
como a representação máxima
do prazer sexual. Esta ditadura
do prazer pode gerar equívocos,
mal-entendidos e frustrações.

Em média, o orgasmo da
mulher sucede 6 a 8 minutos
após o início da excitação
sexual e da penetração;
nos homens demora cerca
de 2 a 4 minutos. Mas...

Na mulher, o orgasmo não é
um fenómeno vascular, mas
sim cerebral e neuromuscular.

• Cerca de 8 a 10% das
mulheres nunca tiveram
um orgasmo, nem vão ter

• Cerca de um terço das
mulheres referem problemas
orgásmicos
• Os orgasmos múltiplos são
raros: a maioria das mulheres
só consegue um orgasmo

A valorização
do orgasmo pelo
homem é o
motivo que leva
muitas mulheres
a fingirem
Os inúmeros estudos que
quantificam a satisfação sexual
indicam que, para a maioria
das mulheres, os aspectos não
genitais do encontro sexual
(intimidade, proximidade,
ternura e sensualidade) são
factores mais determinantes >

Equilíbrio

da satisfação sexual do que
a presença ou ausência
de orgasmo. Ou seja, uma
relação sexual pode ser
gratificante para a mulher
sem haver orgasmo. Isso é
quase incompreensível para
os homens, em que o orgasmo
é um componente quase
sempre presente e considerado
obrigatório para se atingir o
prazer sexual. Essa exigência
masculina é o motivo que leva
muitas mulheres a fingirem o
orgasmo, sabendo a valorização
do orgasmo pelo homem.
E nos homens? Também existem
contracções reflexas, rítmicas
e involuntárias da região
pélvica e de todo o corpo,
com características
semelhantes às das mulheres,

ou seja, com aumento do
ritmo cardíaco e respiratório,
contracções musculares
pélvicas e de todo o corpo, perda
da compostura do rosto, com
esgares e eventualmente alguns
gemidos ou sons guturais.
Mas os homens sentem o
orgasmo de forma diferente
das mulheres. Ainda que a
sensação de prazer seja, em
ambos, controlada pela mesma
zona cerebral, o orgasmo
masculino, contrariamente
ao que acontece na mulher, é
acompanhado pela ejaculação
do esperma, que é um
mecanismo neuromuscular
reflexo com origem na medula
espinal. As mulheres não têm
esse componente da resposta
sexual dos homens e isso
faz diferença.

A intensidade e o prazer
orgásmicos são variáveis
de pessoa para pessoa e
conforme as circunstâncias.
O objectivo do orgasmo
simultâneo, perseguido com
dificuldade por muitos casais,
só é conseguido com
uma gestão adequada
dos preliminares sexuais. •

A maioria das
mulheres dá
mais importância
à intimidade
e à sensualidade
para a satisfação
sexual
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/// Bem-estar

Pratique
saúde
Mente sã, corpo são. A ioga(1) une corpo e mente.
Carla Paulo
Intrutora de ioga e coach

A palavra deriva do sânscrito
yuj, que significa juntar, unir,
adequar o corpo e a mente.
Com origem na Índia, a prática
milenar de ioga recorre
a técnicas de respiração,
posturas, meditação e outras,
para atingir a plenitude de
consciência mental e física.
Outra das vantagens da ioga1
é que não tem limites, isto é,
todas as pessoas, crianças,
jovens, adultos e idosos,
saudáveis ou não saudáveis,
podem aprender e exercer
este tipo de disciplina.
No entanto, é importante
reter alguns conselhos:
O QUE É?
Ioga é um sistema constituído
por oito passos e requer
disciplina constante.

Os oito passos (segundo o estilo
asthanga ioga) são:
1. comportamento ético (yama)
2. regras (niyama)
3. postura (asana)
4. respiração (pranayama)
5. recolher dos sentidos
(pratyahara)
6. concentração (dharana)
7. meditação (dhyana)
8. união (samadhi)
Todas as etapas devem
estar presentes numa sessão.
A maioria das vezes inicia-se
a ioga pela etapa da asana,
quando se procura a prática

física, mas só isso não é ioga.
Ioga é uma disciplina
que leva ao autoconhecimento,
é um caminho solitário onde
cada um é responsável por si.
A ioga revela a força que cada
um tem e que desconhece,
levando-o a superar-se. >

Ioga é
um caminho
solitário
onde cada
um é
responsável
por si

Equilíbrio

PRÁTICA CONSTANTE
E COM DESAPEGO
A prática constante de ioga,
permite ajustar o modo
de vida, os pensamentos,
as emoções, as palavras,
as acções, a alimentação,
os comportamentos, as atitudes
consigo mesmo e para com
os outros. A ioga estabelece o
desafio exigente de sair da zona
de conforto e ficar estável nas
posturas. A respiração é uma
das etapas importantes.

Não pratique sozinho em
casa, tenha um professor que
o oriente. Os retiros podem
ser locais ideais para iniciar
e aprender. Se necessitar de
recomendações específicas,
procure um professor coach
que o ajude de acordo com as
suas características físicas e
mentais. As aulas colectivas
podem ser uma forma de se
iniciar, mas não se esqueça
de que a ioga não é só
actividade física.

(1)

NÃO CURA
Como a ioga é muito mais
do que actividade física,
não é recomendada como
forma de ultrapassar uma
depressão ou alguma doença.
A ioga ajuda a diminuir a
agitação mental, mas não
é adequado para pessoas
com depressão. Evita
o desiquilíbrio do corpo
e da mente, por isso,
quando praticada de
forma constante, previne
a doença. •

A ioga ajuda a diminuir a agitação
mental, mas não é adequada a pessoas
com depressão

GETTYIMAGES

O apego a pessoas, pensamentos,
ideias e coisas materiais causa
sofrimento, consciente ou
inconsciente. O desapego leva-nos a desprender do que nos
faz sofrer: os desejos, as
repulsas, os medos...

COMO PRATICAR?

Ioga é uma palavra do género feminino, por isso o artigo ‘a’.
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Vitalidade

Pai
Herói
/// Portugal Saúda

João Almiro é o melhor português vivo. Na Casa
das Andorinhas, abriga quarenta pessoas com vidas
marcadas pela droga, a prostituição e o crime.
Texto de Filipe Mendonça
Fotografias de Júlio Lobo Pimentel

Podia ser como qualquer outro,
farmacêutico feito, fundador e
gestor do laboratório Labesfal,
pai de seis filhos, homem de
família que agora brincaria com
os 15 netos e sete bisnetos. Mas
isso não chegava a este homem
que sentiu o impulso de dar aos
outros uma família. Em 1999
começou a construir o sonho

abrindo uma primeira casa que
acolheu centenas de rapazes e
raparigas, o Convívio Jovem.
Abriu a casa de família a quem
a sociedade virou as costas.
São muitos os casos de sucesso
e João Almiro não esconde o
orgulho de ver que o Amor
faz mesmo milagres.

Assume-se como um irmão
mais velho, mas quem por lá
passou sente-o como pai.
Um pai de coração para estes
filhos que apenas temem
o futuro do projecto quando
o farmacêutico desaparecer.
Rafael é uma andorinha.
Já não vive lá em casa. >

Vitalidade

37

38

Vitalidade

«Sabe como
funcionam as
andorinhas,
não sabe? Elas vão
e vêm. Quando
estão preparadas
voam, mas depois
voltam»
Mas, quando a fome aperta,
a porta continua aberta.
«Sabe como funcionam as
andorinhas, não sabe? Elas
vão e vêm. Quando estão
preparadas voam, mas depois
voltam. Este é uma andorinha.
Encontrou uma miúda e voou».
A explicação de João Almiro
ajuda a perceber a inscrição
na varanda que dá para a rua
principal: «Andorinhas».
Foi assim que o farmacêutico
baptizou a casa de família,
onde agora vive com cerca
de quarenta pessoas. O número
varia consoante os voos,
mas já por lá passaram
centenas. Eram alcoólicos,
ladrões, prostitutas, dementes,
criminosos a aguardar
julgamento, outros em
cumprimento de pena suspensa,
encaminhados pelos tribunais.

João Almiro à porta da sua farmácia

«Gente como nós», enfatiza o
dono da casa, enquanto espera
pelo almoço. No quarto,
tem um armário dedicado
aos processos judiciais dos
seus filhos do coração. Faz
centenas de quilómetros para
ir acompanhá-los ao tribunal,
gasta fortunas com advogados,
não os quer entregues
a defensores oficiosos.
Visita-os nas prisões. >

Vitalidade

Aqui não há luxo. Pratos e copos
de inox. Sustentar a casa, só a
casa, custa cerca de cinco mil
euros por mês. Falta o resto.
Com os medicamentos para
todos, a despesa mensal
atinge perto de 10 mil euros.
«O dinheiro que ganho na
farmácia não chega.
Mas, enquanto for vivo,
vou continuar».
Marina tem medo do fim, apesar
da morte não assustar o homem
que a criou. «Quem me mandou
para aqui, que resolva isto no
dia em que eu cá não estiver.
Eu sou só um instrumento»,
afirma João Almiro, um homem
cheio de fé. «Estou aqui até
durar e são eles que fazem com
que eu não fique à espera do
fim. Para me levantar preciso
deles, para me vestir preciso
deles. Sou eu quem precisa
deles».
Ao volante da carrinha de João
Almiro, Jorge sente-se útil e
com responsabilidade. «Está a
ver estas árvores? Foram todas
plantadas por nós. Agora vou
levá-lo ali a ver as nossas vacas
e depois vamos às batatas.
Estamos na fase de tirar a erva
para elas poderem crescer.
Mas também temos milho e
feijão», orgulha-se o homem
que chegou aqui menino.
Tinha 9 anos quando entrou
no Convívio Jovem, fugido
dos maus tratos do padrasto.
«Encontrei o pai que
nunca tive».
Já lá vão vinte anos. Jorge
tem agora 29 e vários
instrumentos para cavar
a terra da vida. «Tirei dois
cursos, um de cozinha e
outro de serralharia. >

Reencontro emocionado com a irmã de
Betinha, menina resgatada num hospital
aquem davam meses de vida

Os filhos de Marina adoram o “avô”
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Jorge tirou dois cursos,
um de cozinha
e outro de serralharia

Samuel trabalha
num matadouro e quando
pode vai almoçar à Casa
das Andorinhas

O “doutor” ofereceu-me a carta
porque fui apanhado a conduzir
sem ela e depois estive quatro
anos fora, mas voltei». É uma
andorinha, como João Almiro
gosta de dizer. «Podemos ir tentar
a nossa sorte lá fora porque
sabemos que, se não correr bem,
a porta está aberta», explica.
É fácil reconhecer João Almiro
na cabeça e no coração de Jorge.

«Nós somos como irmãos. Temos
de nos ajudar uns aos outros.
Quem somos nós para julgar a
pessoa que vem? Roubou? Bebeu?
Esteve preso? E daí?». E daí?
Tinha 13 anos quando decidiu
escrever, pelo próprio punho,
uma carta ao “doutor” a pedir-lhe
ajuda. «Queria sair da miséria.
Em casa passava fome, levava
porrada e não me deixavam

estudar», recorda Samuel.
Já passaram 22 anos. Hoje,
tem 35 e poucas dúvidas:
«Se não tivesse encontrado
o “doutor”,ou estava preso
ou no cemitério».
João Almiro e Samuel recordam
com sorrisos o primeiro dia.
«O ”doutor“ foi buscar-me numa
Renault Trafic e depois estava
toda a gente à minha espera.
Foi mesmo bom». É bom quando
as coisas mudam, assim, e nunca
mais voltam a ser o que eram.
«Comecei a estudar, tirei a carta,
fui a Itália, à Grécia, à Croácia…
Eu sei lá. Sempre com a ajuda do
“doutor”, claro». Samuel conta a
sua história na hora de almoço.
No matadouro, onde trabalha,
pára-se das 13h às 14h. Tempo
suficiente para ir a casa de
João Almiro matar o bicho.
É lá que ainda vive, mas agora
com uma companhia especial.
O pai, em guerra com o álcool,
vive debaixo do mesmo tecto.
«Já lhe perdoei tudo e ele aqui
está melhor, não está sozinho.
É bom voltar a viver com ele»,
sorri, fintando a ironia da vida.
A vida de quem coabita com
João Almiro está cheia de
testemunhos destes. Todos por
todos é o lema, até porque há um
medo partilhado pela família do
coração: «Quando acabar o Dr.
Almiro, acaba tudo.»
Betinha é uma mulher
mongolóide que João Almiro
foi buscar ao hospital, ainda
menina, porque os médicos lhe
davam poucos meses de vida.
«Mandaram-na para casa para
morrer. Teve de dormir na minha
cama, encostada a mim, por
causa do frio. Foi há vinte anos.
Ainda está viva». >

Vitalidade

Marina, até aos 3 anos, viveu
fechada num curral com o irmão.
O mundo era aquela imensa
escuridão, onde alguém a
alimentava com restos de comida
atirados para o chão. Tinha
medo de tudo, até da luz que mal
conhecia. Não sabia falar. «Se não
fosse o ”doutor“, eu estava morta.
Foi um pai. É um pai. Deu-me
tudo, tudo, tudo e esteve sempre
ao meu lado». O farmacêutico
de Campo de Besteiros mudoulhe a vida e o destino. «Até me
deu mimo a mais. Deu-me casa,
educação, levou-me a conhecer
a Holanda, a Alemanha, Roma,
a fazer um cruzeiro… Também
fomos a Paris com o dinheiro que o
”doutor“ juntava», recorda Marina.
Casada e com dois filhos a quem
quer dar o amor que recebeu,
Marina continua a visitar a
Casa das Andorinhas. Os filhos
insistem. «Querem vir ver o avô.
Sim. Não lhe chamam ”doutor“
Almiro. É o avô. Deitam-se para
cima dele, pedem chocolates,
chupas, nem imagina!».
Marina vive com Rui Pedro.
Conheceram-se no Convívio
Jovem. Cresceram juntos. Quando
quiseram abraçar o mundo,
encontraram outra vez a ajuda do
pai do coração. «Estamos numa
casa dele e ele não nos deixa
pagar renda. É por isso que eu
estou sempre a pensar: quando
o ”doutor“ morrer, o que vai ser
desta gente toda?
O ”doutor“ podia estar com os
filhos e com os netos a gozar
a vida e está aqui com eles».

«Se não fosse o
“doutor”, eu estava
morta. Foi um pai.
É um pai»,
comenta Marina
«Vivo feliz e tranquilo,
aguardando ser chamado ao
encontro de Deus, com o coração
cheio de amor e serviço que dei
e que também recebi, sem me
preocupar em demasia com a
conta bancária». As palavras
estão escritas num pedaço de
papel que João Almiro guarda
no bolso. Está ali tudo: 90 anos,
em quatro linhas.
João Almiro de Melo Meneses
e Castro nasceu a 24 de
Junho de 1926, em Canas de
Santa Maria, entre Tondela e
Viseu. Aluno médio, dado às
«revoltas e às borracheiras»,
queria ser médico, mas o pai
(cirurgião) achava que já havia
médicos suficientes na família
e desviou-lhe o destino. Fez-se
farmacêutico, em Coimbra, para
lhe cumprir a vontade. Casou-se,
separou-se. Teve sete filhos,
mas um morreu ainda com
poucos meses.
João Almiro fez nascer a
farmácia no rés-do-chão
da casa de família. Hoje,
a Farmácia Almiro situa-se em
Campo de Besteiros. Trocava o
atendimento ao público
pelos livros. «Para estar ao
balcão é preciso ser relações
públicas», brinca.
Quem diria.

Seja solidário
Ajude a obra social de João Almiro
através do IBAN PT50 0007.0257.00158.300005.08

Foi vereador na Câmara
Municipal de Tondela e presidente
da Junta de Freguesia de Campo
de Besteiros. Criou a Labesfal,
Laboratório de Especialidades
Farmacêuticas Almiro, que
acabou por entregar aos filhos.
«Agora tenho uma riqueza
maior. São estes homens e estas
mulheres que vivem comigo». •

Reportagem vence
prémio da UNESCO
“Até Voares”, a reportagem
sobre o trabalho de
intervenção social do
farmacêutico João Almiro,
emitida pela TVI em Junho
de 2015, ganhou o Prémio
de Jornalismo “Direitos
Humanos & Integração”,
da UNESCO. «Este
prémio é, acima de tudo,
um reconhecimento do
trabalho do Dr. João Almiro
e da Casa das Andorinhas.
Não conheço ninguém que
faça o mesmo que o Dr.
João Almiro: partilhar a
casa com pessoas de que
ninguém quer saber e, ao
mesmo tempo, dar-lhes
instrumentos para viverem
com dignidade», disse
a jornalista Ana Leal.
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/// Saúda convida

Óbidos:
cruzados
e ginjinha
Entre conquistas e influências muçulmanas, a vila
renasceu como espaço de lazer e cultura.
Texto de Rita Leça
Fotografias de Pedro Azevedo

São 9h da manhã e já saem
dos autocarros dezenas de
turistas. Desta feita, são sul-coreanos (sabemo-lo mais
tarde), de máquina fotográfica
ao peito e olhar curioso. Mas à
vila chegam turistas, muitos,
de todo o país e do mundo.
Um turismo crescente, que
ganhou força na última década.
O percurso é quase sempre o
mesmo: passada a Porta da Vila,
caminha-se sinuosamente pela
rua principal, a denominada

Rua Direita, conhecida pelas
lojas de artesanato e da famosa
relíquia da região: a ginja. No
final, está o castelo – do tempo
dos mouros, conquistado por
D. Afonso Henriques a 10 de
Janeiro de 1148 – com as suas
muralhas e vista panorâmica
para as aldeias limítrofes.
Mas não é isto o principal que
Óbidos tem para oferecer,
apesar da beleza do passeio.
Uma descoberta fácil de fazer

quando somos acompanhados
por Fernando Correia, médico
de Medicina Geral e Familiar e
director do Centro de Saúde
de Óbidos.
Começamos a caminhada pelo
Espaço Ó, antes mesmo de
entrar no centro histórico. «Esta
era a antiga casa de um paciente
meu. Entretanto, ele faleceu e a
Câmara aproveitou o lugar
para criar um espaço cultural»,
diz Fernando Correia. >
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Antiga igreja recuperada e
transformada em livraria

É o Espaço de Activação
Comunitária, um grande
edifício com um jardim nas
traseiras onde há oficinas
de trabalho, uma horta,
um restaurante e uma livraria,
das três na posse da autarquia
e da Ler Devagar. Há a livraria
do antigo mercado biológico,
na Rua Direita, e a de Santiago,
uma igreja recuperada,
paredes-meias com o castelo
com o qual - dizem - em
tempos esteve ligada.
As três livrarias fazem
parte do projecto público-privado “Vila Literária de
Óbidos”, que inclui também
o Folio – Festival Literário
Internacional de Óbidos,
«o melhor da região», na
opinião do nosso guia.

Três livrarias
fazem parte
do projecto
“Vila Literária
de Óbidos”
Avançamos, então, para o
coração da vila. À entrada,
um músico vestido à época
medieval cria o ambiente
perfeito para passar a Porta
da Vila, construída por volta
de 1380. Lá, encontramos o
varandim barroco com azulejos
azuis e brancos, datados
de 1740-1745, com motivos
alegóricos à Paixão de Cristo,
e o oratório principal, dedicado
à padroeira da região,
Nossa Senhora da Piedade. >
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Fernando Correia faz uma pausa
na livraria que também é um mercado

Música medieval com traje a rigor leva-nos
para um passado distante
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O bar enchia só para ouvir
as histórias e peripécias
do senhor Montez

À esquerda, a Casa da Música,
local de ensaios regulares
da Filarmónica de Óbidos,
cujo marco histórico data de
Dezembro de 1973, quando ali
se fez uma reunião clandestina
do Movimento Capitães.
Entramos pela Rua Direita, para
caminhar apenas alguns passos
e, rapidamente, virar à esquerda
para subir até ao miradouro.
De frente, a Várzea da Rainha,
onde «há muitos anos era
tudo água». Depois, Fernando
Correira vira-se e aponta para
o local onde todos os anos,
a 17 de Janeiro, se cumpre
a Festa da Ermida de Santo
Antão, «festa semipagã, semi-religiosa, a que ninguém gosta
de faltar». Do outro lado do
miradouro, Óbidos com as suas
fontes, antigamente abastecidas
pela água de Usseira, através do
extenso aqueduto.
Descemos pela Calçada do
Lidador, alcunha de Gonçalo

O primeiro bar
da vila era do
«senhor Montez»,
que rapidamente
percebeu
o sucesso
da ginjinha
Mendes da Maia, líder
dos cavaleiros que
participaram na derradeira
noite da conquista do castelo.
Ali perto, «o primeiro e mais
emblemático bar da vila»,
com um nome peculiar:
Ibn Errik Rex, ou seja,
Filho de Henrique, o Rei.
O dono, o «senhor Montez»,
ainda hoje é lembrado
com admiração, pelo carisma
de bom contador de histórias.
O bar começou por ser um
antiquário, «para conquistar
a D. Corália, que trabalhava

num outro antiquário da vila»,
mas Montez rapidamente
percebeu que ganhava mais
dinheiro a cobrar pela ginja
que, normalmente, oferecia
aos clientes. Contam-se às
dezenas as espadas comuns
que vendeu por dizer que foram
de D. Afonso Henriques.
Seguimos então até
ao castelo, passando pela
Casa das Recordações,
do «senhor Albino», pintor
autodidacta que abriu ali
a loja de artesanato em 1961.
Do lado oposto, a mouraria,
onde, em tempos, viveu
Fernando Correia. >

O aqueduto
da Usseira
abastecia água
às fontes
de Óbidos
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De ruela em ruela, chegamos ao
largo da Igreja de Santa Maria e,
de frente, na Rua Direita, vemos
o pelourinho. De um lado,
a casa da família Botelho,
ainda hoje ponto de encontro
dos habitantes da vila e,
do outro, a Loja do Lagar, de
João Ramos, conhecido como
o «João das Mantas».
Ali, houve em tempos dois
teares do pai de João,
oferecidos depois a Seia.

A verguinha, de barro
branco, é uma das
relíquias da região

E o mar aqui tão perto, com
a Foz do Arelho no horizonte

Hora do almoço e Fernando
Correia leva-nos ao Alcaide,
onde encontramos o grupo
de sul-coreanos do início do
passeio e ficamos a saber, pelo
dono do restaurante,

que são muitos os que ali
chegam, «pedem sempre
peixe, mas a maioria não
come até ao fim».
Tempo ainda para visitar o
Museu Municipal de Óbidos –
Eduardo Malta e, em frente, ver
como a artesã Luísa Duarte faz
a típica verguinha, com barro
branco, na Oficina do Barro.
Última paragem: Loja do
Arménio, onde a tímida entrada
não faz adivinhar o bar que se
esconde nas traseiras, refúgio
de escritores e artistas que ali
convivem até altas horas durante
o Folio e onde se pode degustar
uma deliciosa ginjinha artesanal. •

Bula
Espaço Ó
Rua da Porta da Vila, 16-18
www.espacoo.com

Livraria do Mercado
Biológico
Rua Direita, 27
T. 262 103 180

Bar Ibn Errik Rex
Rua Direita, 100
T. 262 959 193

Restaurante Alcaide
Rua Direita, 60
T. 262 959 220

Hotel Casa das Senhoras
Rainhas
Rua do Padre Nunes Tavares, 6
www.senhorasrainhas.com
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/// Passatempos

NUMÉRICO
CruzadexCRUZADEX
Numérico
4 DÍGITOS
4 DÍGITOS
4705
4705
6457
6457
5 DÍGITOS
5 DÍGITOS
12137
12137
16729
16729
18969
18969
21785
21785
36617
36617

46825
46825
50553
50553
59929
59929
59945
59945
72857
72857
76185
76185
84889
84889
87753
87753
97113
97113

FICHA TÉCNICA

www.puz.pt

6 DÍGITOS
6 DÍGITOS
267143
267143
385478
385478
7 DÍGITOS
7 DÍGITOS
2474831
2474831
5153387
5153387
7512711
7512711
8 DÍGITOS
8 DÍGITOS
14788644
14788644

N. 4
29961875
29961875
38985288
38985288
55577458
55577458
99174927
99174927
DÍGITOS
1010DÍGITOS
4192978857
4192978857
8590547337
8590547337
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Klorane Capilar

Gama Decubal

Na compra de um champô de 400ml ou de cuidados
após-champô Klorane

Na compra de uma embalagem de Decubal
CNP Vários

CNP Vários

vale

vale

34

24

vale saúda

vale saúda

Validade: 11 de Março a 30 de Abril
Desconto válido para uma única utilização por cartão Saúda,
apenas nas Farmácias Portuguesas.

Validade: 11 de Março a 30 de Abril
Desconto válido para uma única utilização por cartão Saúda,
apenas nas Farmácias Portuguesas.

Mitosyl Tri-Active
Loção Corporal

Escovas e acessórios
Elgydium

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

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

CNP 6953166

CNP Vários

vale

vale

34

14

vale saúda

vale saúda

Validade: 11 de Março a 30 de Abril
Desconto válido para uma única utilização por cartão Saúda,
apenas nas Farmácias Portuguesas.

Validade: 11 de Março a 30 de Abril
Desconto válido para uma única utilização por cartão Saúda,
apenas nas Farmácias Portuguesas.
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Gama Decubal

Klorane Capilar

Decubal foi especialmente desenvolvido para cuidar da pele seca.
A sua formulação tem vindo a evoluir ao longo dos últimos anos,
mantendo a sua excelente eficácia. Decubal protege a pele e
ajuda a reparar a barreira cutânea, proporcionando um conforto
instantâneo e uma hidratação intensa e duradoura.
Sem perfume, nem parabenos.

Há mais de 50 anos que a Klorane trabalha para lhe trazer
o melhor da ciência botânica para os seus cabelos.
Com uma vasta gama de cuidados capilares, Klorane utiliza
uma planta para cada indicação, de forma a propor cuidados
capilares mais eficazes, mais inócuos.
Descubra mais sobre os nossos cuidados em www.klorane.pt.

Decubal 200ml Loção (CNP 6428516)
Decubal Facial 100gr (CNP 6550079)
Decubal 100gr Creme (CNP 6807263)
Decubal 250gr Creme (CNP 6807271)
Decubal 100ml Creme Pés (CNP 6829226)
Decubal Creme Corpo 475g (CNP 6574707)
Decubal Creme Corpo 1kg (CNP 6461764)
Decubal Creme Corpo Recarga 1kg (CNP 6461970)

Validade: 11 de Março a 30 de Abril

CNP Vários

Validade: 11 de Março a 30 de Abril

CNP Vários

Escovas e acessórios
Elgydium

Mitosyl Tri-Active
Loção Corporal

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.

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.

Não acumula com outras campanhas e promoções.

Validade: 11 de Março a 30 de Abril

CNP Vários

Validade: 11 de Março a 30 de Abril

CNP 6953166
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Termómetro de
infravermelhos

Meritene

Na compra de um termómetro “3-em-1”
Thermoval baby

Na compra de uma embalagem de Meritene (15x30g)

CNP 6966291

CNP Vários

vale

vale

104

54

vale saúda

vale saúda

Validade: 11 de Março a 30 de Abril
Desconto válido para uma única utilização por cartão Saúda,
apenas nas Farmácias Portuguesas.

Validade: 11 de Março a 30 de Abril
Desconto válido para uma única utilização por cartão Saúda,
apenas nas Farmácias Portuguesas.

NAN OPTIPRO 2, 3, 4

Mitosyl Bálsamo
Primeiros Dentes

Na compra de uma embalagem de NAN OPTIPRO 2
(800g), NAN OPTIPRO 3 (800g) ou NAN OPTIPRO 4 (800g)

Na compra de uma embalagem de
Mitosyl Bálsamo Primeiros Dentes 25ml

CNP Vários

CNP 6673483

vale

vale

34

14

vale saúda

vale saúda

Validade: 11 de Março a 30 de Abril
Desconto válido para uma única utilização por cartão Saúda,
apenas nas Farmácias Portuguesas.

Validade: 11 de Março a 30 de Abril
Desconto válido para uma única utilização por cartão Saúda,
apenas nas Farmácias Portuguesas.
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Meritene

Termómetro de
infravermelhos

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

CNP Vários

Validade: 11 de Março a 30 de Abril

Mitosyl Bálsamo
Primeiros Dentes
O nascimento dos primeiros dentes do seu bebé representa
um grande desafio!
Mitosyl Bálsamo Primeiros Dentes reduz o incómodo causado
pela erupção dentária, contribuindo para o bem-estar do bebé
nesta fase.
Com um efeito calmante e um sabor agradável, permanece
na gengiva do bebé, proporcionando uma sensação de frescura
e alívio.

Thermoval baby sense é um termómetro de infravermelhos sem
contacto. Ideal para bebés, é também indicado para medição
da temperatura corporal, temperatura do ar e de objectos.
Permite resultados exactos em 3 segundos, enquanto a medição
de temperatura é efectuada sem ruído: não incomoda o bebé
enquanto dorme. Dispõe de memória (x10).
Este produto é um dispositivo médico. Leia cuidadosamente
a rotulagem e as instruções de utilização. Em caso de dúvida,
consulte o seu farmacêutico.

Validade: 11 de Março a 30 de Abril

CNP 6966291

NAN OPTIPRO 2, 3, 4
NAN OPTIPRO 2 é um leite de transição para lactentes a partir dos
6 meses de idade.
NAN OPTIPRO 3 é um leite de transição para lactentes a partir dos
10 meses de idade.
NAN OPTIPRO 4 é uma bebida láctea infantil – “leite de
crescimento” – para crianças a partir dos 12 meses de idade.
NAN OPTIPRO 2, NAN OPTIPRO 3 e NAN OPTIPRO 4 têm uma
tecnologia proteica única, a pensar na saúde futura do seu bebé.
Saiba mais em www.nestlebebe.pt.
NAN OPTIPRO 2 (CNP 6502088)
NAN OPTIPRO 3 (CNP 7366054)
NAN OPTIPRO 4 (CNP 7374751)
Nota importante: O leite materno é o melhor alimento para o bebé. Antes
de utilizar uma fórmula infantil, consulte um profissional de saúde. Não
acumulável com outras campanhas e promoções. Limitado ao stock existente.

Validade: 11 de Março a 30 de Abril

CNP 6673483

Validade: 11 de Março a 30 de Abril

CNP Vários

