3

/// Editorial

Mãe natureza
Sílvia Rodrigues
Farmacêutica, directora da Revista Saúda
Chegou a Primavera. A natureza
desafia homens e animais para
um novo ciclo de aventuras. Há
andorinhas no céu, uma explosão
de flores e muitos pólenes à
solta. Esta estação do ano parece
existir para nos mostrar que a
vida é bela, mas também que não
estamos sozinhos no mundo.
Nem sempre nos adaptamos
com facilidade ao ambiente.
Em Portugal, como na Europa,
estima-se que 30% da população
sofra de doenças
alérgicas.
Em idade pré-escolar,
quase metade
das crianças
apresenta
sintomas mais
ou menos
severos de
rinite.

Esta época do ano é
frequentemente incómoda para
estas pessoas. As alergias,
por vezes desvalorizadas,
são um problema de saúde,
nalguns casos sério. Crises
agudas podem levar a reacções
anafilácticas e até à morte.
O pneumologista Jaime Pina
apresenta nesta edição uma
estratégia para travarmos com
segurança a grande batalha da
Primavera contra as alergias.
Boa notícia: devemos arejar a
casa e deixar entrar o sol.
As reacções alérgicas também
podem ter origens alimentares,
que afectam duas a três
vezes mais as crianças do
que os adultos. O pediatra
Hugo Rodrigues explica que a
exposição precoce dos bebés
à generalidade dos alimentos
favorece a sua resistência.
Claro que a vigilância e o
aconselhamento médico são
imprescindíveis, porque os seres
humanos não são todos iguais
e nem sempre se adaptam à
novidade.
A saúde não é só a prevenção
e o tratamento das doenças.
A Revista Saúda também recebe
a Primavera com vitalidade,
equilíbrio e boa-disposição, os
outros três pilares de acção das
farmácias portuguesas, no seu

apoio personalizado à felicidade
de cada português.
A Primavera é o espectáculo
anual da natureza a renascer?
Neste número, a Sónia Balasteiro
e a Rita Leça contam-nos duas
histórias com um denominador
comum: renascer também é
possível aos seres humanos.
E também é espectacular.
Francisca, mãe, conta como
viveu uma gravidez aterrada
e triste, pelo diagnóstico de
trissomia 21. No entanto,
quando nasceu a Francisca,
filha, sentiu apenas um bebé
lindo nos braços. As duas
aprenderam a desdramatizar
a trissomia 21, ao ponto de a
reduzirem a um «simples traço
de personalidade». A história
de José Carlos Malato é mais
conhecida, mas ele surpreende
ao contá-la de uma forma que
abala os nossos preconceitos:
um enfarte salvou-lhe a vida.
Finalmente, a boa-disposição.
Isso é na Ilha Terceira. O Carlos
Enes começa n’Os Lusíadas,
percorre palcos animados e
cerros verdes onde pastam as
vacas, vai à procissão do Divino
Espírito Santo e assiste ao teatro
que se fazia a bordo das naus.
Se cair na tentação de ler, vai
querer lá ir também. A Páscoa
ou o São João são boas alturas. •

Luz,
câmara,
25% de desconto!
Com o cartão Saúda tem 25% de desconto nos Cinemas NOS*

Por melhor que seja o sofá da sua sala e a sua televisão, ver um
filme em casa não é a mesma coisa que ir ao cinema. O grande
ecrã, o som perfeito, o viver e partilhar de emoções em grupo,
tudo isso torna o cinema uma experiência à parte.
Quem tem cartão Saúda tem vantagens únicas. Uma das mais
valorizadas é o desconto na compra de bilhetes de cinema.
Só em 2016 foram 200.000 bilhetes com 25% de desconto Saúda.
Este número enche-nos de orgulho, pela poupança e pelo prazer
proporcionados aos nossos clientes.
Por isso, faça como milhares de famílias portuguesas e vá ao
cinema com o cartão Saúda. É a receita perfeita para uma vida
cheia de emoções.

farmaciasportuguesas
*Limitado a 4 bilhetes por cartão, não inclui bilhetes para IMAX, 4DX, Upgrade 3D, óculos 3D,
lugares Vip e sessões de conteúdos alternativos.

Cartão Saúda

25%

desconto
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/// Entrevista com José Carlos Malato

«Eu
era
um poço
sem
fundo»
Pode um enfarte fazer bem à vida?
Ele garante que sim e mostra como.
Texto de Rita Leça
Fotografias de Pedro Loureiro

Emagreceu 42 quilos desde o AVC
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«Fiz um bypass
gástrico, tenho
uma vida mais
regrada
e isso nota-se.
Ainda bem!»
Sempre tive vários empregos,
sou de uma geração que
experimentou tudo, as drogas,
as aventuras, as festas… Tudo
o que era pioneiro, eu estava
lá! (risos) Vivi tudo a 150%, era
daqueles que nunca queria ir
para casa. Era um poço sem
fundo. O enfarte obrigou-me a
parar e a repensar a minha vida.
Obrigou-me mesmo, pois não
era uma coisa que eu, sequer,
quisesse muito. Mas tomei
aquilo como um aviso sério.
Aprendi a lição!
Fez agora 53 anos.
Qual é a sensação
e como comemorou?
Normalmente não comemoro.
Tive uma vivência religiosa
que não me permitiu festejar
o aniversário durante
muitos anos e isso ficou.
Habitualmente, faço um
jantarzinho, mas não dou
muita importância. É um dia
como outro qualquer.
A verdade é que está mais
elegante e parece mais jovem.
Acho que estou com a idade
correspondente. (risos)
Fiz um bypass gástrico
por indicação médica,
tenho uma vida mais regrada.
Talvez isso resulte em
melhor aspecto e ainda bem!
Sinto-me bem e isso é
que importa.

Quantos quilos emagreceu?
Tinha 140 quilos e agora tenho
98, portanto emagreci 42 quilos.
Foi obra!
Teve de renovar o
guarda-roupa, imagino…
Todo! É engraçado, tenho uma
série de roupa enorme e
as fotografias… É curioso,
lembro-me de algumas
situações, mas tenho uma
memória muito selectiva desse
tempo. A percepção do corpo
é realmente um mistério.
Sinto-me bastante o mesmo,
apesar de me ver tão diferente.
Às vezes, é preciso apanhar
um susto para sermos
mais saudáveis?
Não deveria ser assim,
mas nunca consegui ter
uma vida muito regrada.

Sente saudades da vida boémia?
Não. Foi um processo natural.
Mudei de cabeça, também.
Deixei determinados excessos.
Hoje em dia deito-me cedo,
se vou sair volto para casa
mais cedo, tenho outro tipo de
responsabilidades. Não se pode
ser eternamente jovem e tenho
53 anos! (risos) Tinha de haver
uma altura em que as coisas
acalmavam.
Há alguma coisa que tenha
deixado de comer ou de fazer e
de que sinta falta?
Não! Faço tudo, mas em doses
controladas. Como de tudo,
tenho uma vida calma, dentro
do que é possível nesta
profissão. Não tenho grandes
nostalgias. É que eu fiz muito
de tudo. Não deixei, que me
lembre, nada por fazer. >
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Infeção
urinária?

Fertilidade
masculina?

Intolerância
ao glúten?

NOVO!

na sua farmácia
1-30
min

®

Veroval

Testes de autodiagnóstico

• Intolerância ao glúten • Deﬁciência em ferro • O antibiótico é indicado? • Infeção urinária
• Prevenção gástrica • Prevenção intestinal • Fertilidade masculina • Gravidez

www.veroval.pt
Estes produtos são dispositivos médicos de diagnóstico in vitro. | Leia atentamente a rotulagem e o folheto informativo. Em caso de dúvida, consulte o seu farmacêutico.

PH Veroval_03-2017

A resposta a estas e outras questões acaba de chegar à sua farmácia. Uma nova gama de testes de
autodiagnóstico, que inclui 8 testes para uso doméstico. Baseados em métodos de diagnóstico moderno,
os testes Veroval® são fáceis de utilizar, altamente fiáveis e respondem a importantes questões de saúde
em poucos minutos. Testes Veroval® disponíveis:
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«Sempre tive
vários empregos,
sou de uma
geração que
experimentou
tudo, as drogas,
as aventuras,
as festas…»
E toma medicamentos?
Tomo muitos! (risos) Tomo
um anticoagulante, um
hipotensor, um comprimido
para o colesterol, um protector
gástrico, um antidepressivo…
Contas feitas, tomo cinco de
manhã e quatro à noite. Mas
isso eu gosto! Gosto de tomar
comprimidos!
Isso para um hipocondríaco…
Deixei de ser.
Não me diga!
É verdade! As pessoas têm
muito medo da morte, mas
quando se está perante ela
não é assim tão horrível.
Depois do enfarte fez um
bypass gástrico. Foi difícil
tomar a decisão?
Com o enfarte, tive a indicação
da cardiologista para fazer
um bypass gástrico, porque já
estava perto de ter diabetes e
tinha aquilo a que os médicos
chamam um mal-estar geral.
Apesar de não parecer, eu
estava mesmo mal, até
psicologicamente.
No início, fiquei renitente com
a cirurgia, li muitas coisas e vi
vídeos no YouTube. Mas foi uma
boa experiência e está a ser,
sobretudo, uma boa vida.

Já passaram quase
quatro anos…
Sim, estou muito contente.
Aconselho toda a gente que
tenha a indicação para o
fazer sem medo. Aconselho
também, para as pessoas que
estão à beira do abismo, um
enfartezinho, mas pequeno!
(risos) Para as pessoas não
irem desta para melhor e para,
a seguir, mudarem de vida. Há
coisas que não valem a pena e,
às vezes, só com um susto ou
um abanão é que mudamos.
Mas o problema do enfarte é
que surge sem aviso.
No meu caso não surgiu sem
aviso, eu andava a querer!
Eu queria qualquer coisa
que me fizesse parar um ciclo
mais ou menos suicida.
Para uma pessoa que come três
pratos à refeição, fuma
três maços de cigarros e
trabalha 14 horas por dia,
o que é que se pode esperar?
Também deixou de fumar?
Sim, apesar de dar umas passas
no cigarro electrónico nos
momentos de maior stress.

«As pessoas têm
muito medo da
morte, mas quando
se está perante ela
não é assim tão
horrível»
E, depois, há o desporto. Vi-o
há tempos no ginásio, numa
reportagem televisiva, mas não
me pareceu muito feliz…
Não, de facto, eu não sou feliz
no ginásio. Há pessoas que
acordam cheias de energia, >
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suam endorfinas. Falta-me
isso! Nesse aspecto, os meus
cães ajudam-me a mexer-me.
Também tenho uma máquina
em casa onde faço algum
exercício. Mas gravo três
programas por dia, quatro dias
por semana. Chegar a casa às
22h e ir correr? Não dá!
É apresentador do programa
“A minha mãe cozinha melhor
que a tua”. Lida bem com toda
aquela comida?
Sim. Tenho uma regra que
é: não comer nada do que
ali está. Claro que, às vezes,
penso: “Isto deve ser bom”,
seja por curiosidade ou por não
conhecer, e aí, confesso, vou lá.
Mas é raro.

«A Maratona
da Saúde é
importante
porque há muitas
pessoas a morrer
do coração»
Também vai dar a cara pela
Maratona da Saúde, desta
vez dedicada aos problemas
cardíacos. É um programa
da RTP de alerta e de apelo a
donativos. Sente que faz
a diferença?
Vai ser espectacular! A Maratona
da Saúde é importantíssima
porque há muitas pessoas a
morrer do coração. Desde o
primeiro dia que estou envolvido
e vale muito a pena!
Qual foi a principal lição
que tirou de tudo o que lhe
aconteceu?
Bastava-me não ter feito tanto
disto, tanto daquilo, para não

ter acontecido. Claro que não
é uma regra, mas o facto das
pessoas estarem sempre a
pisar o risco e isso ser fonte
de prazer, é arriscado. Depois,
há uma série de factores que,
juntos, se transformam numa
bomba-relógio aos 50 anos.
Recuperou a sua auto-estima?
Eu não tinha auto-estima! (risos)
Quando dizia que tinha uma
auto-estima péssima, ninguém
acreditava. Mas é verdade.
Ter auto-estima é uma
novidade. E é muito bom!
Agora estou mais perto de ter
momentos felizes e autênticos.
Isso posso agradecer,
curiosamente, ao enfarte,
que desencadeou a minha vida
nova. Encaro isto até como
uma experiencia mística,
como se fosse Deus, o Universo
ou o que for, a chamar-me
a atenção. Eu sabia que se
continuasse era o fim.
E agora estou aqui, óptimo! •

«Ter auto-estima
é uma novidade.
E é muito bom! Estou
mais perto de ter
momentos felizes
e autênticos»
Continue a ler em:
www.revistasauda.pt
• Conheça a dieta de José Carlos
Malato
• O que é mais fácil: emagrecer
ou manter? Saiba a resposta
do apresentador
• Veja os truques para contornar
o stress do dia-a-dia
• «Os meus cães foram uma
grande ajuda», diz Malato.
Saiba porquê
• A importância das farmácias
na vida do apresentador da RTP

VEJA TAMBÉM OS VÍDEOS

Agradecimento: Restaurante Tricana da Barra, Carcavelos
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/// Heróis Saúda

F & F,

felicidade ilimitada
Francisca mãe e Francisca filha superam trissomia 21.
Texto de Sónia Balasteiro
Fotografias de Pedro Loureiro

Foi por amor que iniciou esta
viagem. Por amar Francisca
desde o momento em que soube
que existia vida no seu ventre,
a mãe, também Francisca,
cresceu e tornou-se maior que
si mesma. Ultrapassou o medo
de ter uma filha com trissomia
21. «Foi uma gravidez muito
angustiada. Felizmente, quer
para mim quer para o meu
marido, era absolutamente
assente que este bebé ia nascer.
Já tínhamos dois filhos e uma
certeza muito grande do amor
que íamos sentir».
Mãe de dois rapazes com três e
dois anos, Francisca Prieto tinha
34 quando ficou grávida pela
terceira vez. Era uma menina,
mas os exames e a ecografia
dos três meses revelaram algo
mais. Levantaram a suspeita
de problemas com a bebé – que
a amniocentese, um mês mais
tarde, confirmaria: trissomia 21,

uma doença genética em
que há três cromossomas 21
e que implica um atraso do
desenvolvimento, motor
e mental.
Ao medo do desconhecido,
Francisca respondeu com
coragem: «A partir do momento
em que se confirmou, eu
e o meu marido decidimos
estudar a melhor forma de
lidar com os danos. E fizemos
uma consulta pré-natal no
centro de desenvolvimento
infantil Diferenças, com o
doutor Miguel Palha, que foi
absolutamente extraordinário.
Foi o nosso primeiro contacto
com este mundo».

«Para nós, era
absolutamente
assente que este
bebé ia nascer»

Ganhou força. «Descobri
que, no caso da trissomia,
há excelentes técnicos a
trabalhar com estas crianças».
A descoberta mudaria por
completo a sua vida –
mas lá iremos.
Os meses de gravidez
seguintes passou-os a
conhecer a doença ao pormenor.
Chegou a ir a congressos sobre
o tema. Diz, porém, que foi
uma gravidez «triste.
Sabemos que aquele bebé
não é exactamente como
gostaríamos».
Chegados ao momento do
nascimento da Francisca,
hoje já com 11 anos de vida,
«aconteceu um fenómeno
engraçado: o dia do nascimento
foi de um alívio enorme.
Em vez de ser um dia de
tristeza, foi ao contrário, um dia
de alegria», lembra a mãe. >

Franciscas, mãe e filha, na livraria solidária
que a mãe criou a partir da paixão por livros
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«A trissomia 21 é um
traço de personalidade»,
desmistifica a mãe

Francisca tinha passado o “cabo
das tormentas”, era o momento
da esperança. «Criamos aquele
fantasma da deficiência e
depois, de repente, nasce uma
boneca. Temos ali uma filha cor
de rosa ao colo. E aquele mito,
aquele fantasma todo, acaba por
se resumir a uma coisa muito
ridícula… Antes da deficiência,
das incapacidades, antes de
tudo, é o nosso filho que está ao
nosso colo».
Francisca sorri muitas vezes
ao longo da conversa, enquanto
lembra outros tempos. Atenta,
sempre por perto, a filha
escuta-a, tranquila.
Como tinha descoberto uma
«óptima equipa», a bebé
foi acompanhada desde os
primeiros 15 dias de vida

no centro Diferenças, sob o
comando de Miguel Palha.
Ao longo do crescimento,
porém, Francisca não ficou
numa redoma. Lá em casa, a
sua trissomia é encarada como
um «traço de personalidade»,
tanto pelos pais como pelos
irmãos. «Às vezes, até me
esqueço», diz a mãe. «Por
vezes, ela tem comportamentos
de uma criança de seis anos
mas também tem raciocínios
de 11, que é a sua idade».
A menina frequenta o quarto
ano do ensino regular. Tem
amigos e uma vida normal.
«Claro que sempre tive cuidados
especiais com a Francisca,
levava-a à terapia, fazia aquilo,
no fundo, que se faz por
qualquer filho quando precisa.

«Nós criamos
aquele fantasma
da deficiência e
depois, de repente,
nasce uma boneca»
Mas tive a sorte de ela não ser
o único foco». O que foi mais
positivo do que negativo: «Acho
que acabou por fazer com que ela
crescesse mais despachada».
Entretanto, as idas ao centro
Diferenças aproximavam cada
vez mais a mãe da instituição.
Já então estava afastada da sua
carreira. «Antes, trabalhava em
publicidade, que exigia muito
de mim e, na altura, além de
trabalhar muitas horas, tinha
que viajar bastante». >
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A seguir à escola,
as tardes de
Francisca são
na livraria.
Voluntária desde
sempre

Quando pensaram em ter o
segundo filho, veio-se embora.
«Tínhamos um projecto de
família», recorda.
Com as idas frequentes –
chegou a ir duas vezes
por semana – ao centro,
percebeu que «havia
técnicos absolutamente
extraordinários», que percebiam
muito de desenvolvimento de
crianças com trissomia, mas
«eram muito amadores na
angariação de fundos». E essa
era uma área em que Francisca
podia fazer a diferença.
«Eu vinha da publicidade,
do marketing. E comecei a
trabalhar, a construir projectos
de angariação de fundos».
Criou um blogue para vender
livros online. Ajudada pela
amiga Maria, durante cerca de
um ano e meio, vendeu «uma
brutalidade de livros».

«Era um blogue com muita
personalidade e com muito
sentimento». A amiga
deixou o projecto. «Só que
continuavam a chegar caixotes
e caixotes de livros todas
as semanas».

Há dois anos
criou a Déjà Lu.
Cem por cento
das receitas
revertem para
o centro
Diferenças
Surgiu, há dois anos, a ideia
de «um espaço físico onde
estes livros estivessem todos
à disposição». A Déjà Lu, «uma
livraria de livros já lidos», abriu
na Cidadela de Cascais, fruto da
«boa-disposição, boa vontade, e
generosidade de muita gente».

São 50 voluntários, incluindo
Francisca. Cem por cento
das receitas revertem
para o centro Diferenças,
dedicado a perturbações do
desenvolvimento.
É nesta livraria, rodeada
de histórias, que a pequena
Francisca passa as suas tardes
depois de sair da escola. Ajuda
a arrumar os livros, desenha,
escreve e, claro, lê. Sempre
perto da mãe, que abraça com
frequência. Em troca recebe
um sorriso e um elogio. «Sabes
que és uma miúda muito gira,
não sabes?». A menina sorri
também.
Depois de ter vencido o medo do
desconhecido, a mãe Francisca
sente que o mundo não é como
antes. Foi a lugares onde nunca
sonhou chegar. «Muda a nossa
maneira de perspectivar as
coisas, de ver o mundo. >
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A Déjà Lu é uma livraria de livros já lidos,
que fica na Cidadela de Cascais

«O nosso coração
fica mais aberto.
Esta miúda já me
levou pela mão para
sítios a que eu nunca
pensei que iria»
Lembro-me de olhar para
pais que tinham filhos com
deficiência e pensar: “Ah, aquela
mãe parece que finge que está
feliz”. Hoje acho isto tão ridículo
porque é evidente que aquela
mãe estava felicíssima. São
filhos. Portanto, há muita coisa
que muda em nós. O nosso
coração de alguma maneira
fica mais aberto para outras
crianças, para outros problemas

e para outros adultos com
deficiência. Esta miúda já me
levou pela mão para sítios a que
eu nunca pensei que iria».
E a viagem está apenas no início.
Para a fazer, a mãe quer para
Francisca «o mesmo que para
os outros filhos: felicidade e
autonomia, que estão ligadas».
Aproxima-se mais uma etapa.
Francisca vai entrar para o
quinto ano do ensino regular.

«Quero para ela
o mesmo que para
os outros filhos:
felicidade
e autonomia»

Segura, a menina diz que
quando crescer quer ser
cozinheira. A mãe está lá para
ajudá-la, que a vida é feita
de sonhos. E é uma viagem
de amor. •

Continue a ler em:
www.revistasauda.pt
• Conheça melhor a história

da Déjà Lu
• Descubra o dia-a-dia da

menina e os desafios que
se aproximam
VEJA TAMBÉM OS VÍDEOS

Hidratação
profunda,
resultados
visíveis.

É a necessidade e a importância de cuidar,
proteger e hidratar a sua pele que orienta a Decubal
no cuidado especializado em pele seca ou sensível.
Os nossos produtos, altamente eficazes,
bem tolerados e sem perfume, proporcionam uma
agradável utilização, hidratando profundamente
a sua pele, deixando-a macia, suave e aveludada.
Conheça a nossa gama de produtos em decubal.pt e siga-nos no Facebook.

Saúde
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/// Pediatria para todos

JOÃO PEDRO MARNOTO

Não deixe
para amanhã
o que o bebé
pode comer já
Hugo Rodrigues Pediatra
blogpediatriaparatodos.blogspot.pt
A introdução de novos alimentos
é um marco no desenvolvimento
das crianças. É fundamental os
bebés habituarem-se a aceitar
sabores, cores e texturas, mas é
também importante saber como
prevenir possíveis alergias e
intolerâncias alimentares.
ALERGIAS
Tem-se verificado um aumento
de casos de alergias e, por
isso, as recomendações para
a introdução dos diferentes
alimentos têm mudado. Até há
poucos anos acreditava-se que
os alimentos mais alergénicos
deveriam ser introduzidos lenta e
tardiamente na alimentação dos
bebés. Houve, inclusivamente,
recomendações da Academia
Americana de Pediatria que
falavam em introduzir o peixe e
o ovo aos dois anos, e os frutos

secos aos cinco. Verificou-se que
a introdução tardia dos alimentos
provocava uma reacção no
organismo que os reconhecia
como estranhos, reagindo contra
eles. Estudos mais recentes
demonstram que a introdução
precoce dos alimentos induz
uma tolerância no organismo
que previne as próprias alergias.
Com base nessas conclusões,
as recomendações de Janeiro
deste ano da Sociedade
Europeia de Nutrição Pediátrica
(SENP) são claras: deve-se
introduzir precocemente todos
os alimentos, mesmo os mais
alergénicos. A introdução deve
ser cuidadosa e supervisionada,
mas não atrasada.
DOENÇA CELÍACA
A doença celíaca é uma
intolerância ao glúten, proteína

Introduzir os
alimentos mais
cedo é a
melhor forma
de prevenir
intolerância
existente em alguns cereais,
como o trigo, centeio, cevada.
Também nestes casos a prática
aconselhada era a introdução
do glúten por volta dos seis
meses. A SENP defende que
o glúten pode ser introduzido
entre os 4-12 meses de idade,
em pequena quantidade nas
primeiras semanas, dando
tempo ao organismo para se
habituar progressivamente
de modo a ser menos provável
surgir uma intolerância. >

Saúde
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[Diana Sousa]
Tenho uma bebé de 20 meses e
a pediatra aconselhou dar-lhe
a vacina da varicela. Mas fiquei
com dúvidas: ao administrar
a vacina, ela pode desenvolver
a varicela mais cedo?
É mesmo importante
dar esta vacina? Não tem
efeitos secundários?

Se der a vacina, em princípio não
desenvolve varicela, porque fica
protegida. No entanto, pensa-se
que a duração da protecção seja
de cerca de dez anos, ou seja, ao
fim desse tempo pode surgir a
doença. Não é costume provocar
grandes efeitos laterais.
As recomendações da Sociedade
Portuguesa de Pediatria são
para administrar essa vacina a
crianças de risco, que tenham
algum tipo de doença crónica.

[Sofia Arcadinho]
Fui mãe pela 1.ª vez há
quatro meses e meio. A Rita é
alimentada a leite industrial
desde que nasceu. A partir
dos três meses, as cólicas
desapareceram, mas voltaram
desde a introdução da papa sem
glúten. As primeiras colheradas
correm bem mas rapidamente
se instala um mal-estar que a
leva a rejeitar a papa. Deverei
começar a dar a sopa?
Ou mudar a marca da papa?

Prefiro iniciar a
diversificação alimentar
pela sopa em vez da papa,
mas as duas opções
são aceitáveis. Se sente
que fica desconfortável
com a papa, experimente
utilizar uma não láctea
e fazê-la com o leite
habitual, em vez de usar
uma papa láctea de
preparar com água.
Provavelmente vai notar
melhorias.

[Ricardo Garcia]
O meu filho tem umas manchas
nas costas, que têm vindo a
alastrar. Não me parece que
tenha comichão ou dor.
O que pode ser?

Podem ser eczemas. O ideal
é utilizar produtos específicos
para pele atópica (champô,
gel de banho e hidratante)
e, se não for suficiente para
os eczemas desaparecerem,
pode aplicar um creme com
corticóide durante 3 dias. •

Pergunte ao pediatra:

pediatria@sauda.pt
O Dr. Hugo Rodrigues responde.

23

Saúde

24

/// Consultório

A batalha
da Primavera
Há medidas simples para evitar alergias.

PEDRO LOUREIRO

Jaime Pina
Médico

Os ácaros do pó da casa são os
principais responsáveis pelas
doenças alérgicas. Embora
sejam omnipresentes,
a Primavera e o Outono
reúnem as condições ideais
de temperatura e humidade
para a sua multiplicação.
O objectivo de qualquer
abordagem de controlo de

alergias é evitar, o mais possível,
o contacto do doente com os
alergénios. Por isso se presta
cuidado particular com a casa e,
sobretudo, o quarto do doente.

A criança pode ler e brincar
no quarto mas os livros e os
brinquedos devem ser guardados
noutro local. É preferível
escolher brinquedos laváveis e
limpá-los uma vez por semana.

O QUARTO

A ventilação diária do quarto
e a aspiração regular com um
aspirador de elevada eficiência
(a água e com filtros HEPA ) são
práticas obrigatórias.

O ideal é evitar carpetes,
tapetes com pêlo, cortinas de
tecidos grossos, tapeçarias e
bonecos de pano ou peluche.
Um pavimento lavável,
de linóleo, cerâmica ou
madeira envernizada, reduz
significativamente a quantidade
de ácaros.
Quanto mais objectos existirem,
maior a quantidade de pó
acumulado. É sempre melhor
optar por uma decoração
minimalista, retirando todos
os objectos não essenciais:
brinquedos, discos, livros,
entre outros.

Recentemente, apareceram
no mercado pequenos
esterilizadores do ar que
incineram os ácaros e os fungos,
reduzindo progressivamente
a respectiva concentração. >

É obrigatório
arejar a casa
e deixar
entrar o sol

Saúde

Um desumidificador do ar pode
ser útil em quartos húmidos.
Outra zona a merecer
particular cuidado são os
armários da roupa.
A CAMA
O colchão e as almofadas
devem ser de fibras artificiais
– evitar penas, lã, sumaúma
ou palha. Cobertores de lã e
lençóis de flanela de lã são
totalmente desaconselhados.
Deve-se optar pelo edredão
sintético e por lençóis de
algodão.
Deve-se cobrir o colchão e as
almofadas com coberturas
antiácaros, que funcionam

como uma barreira entre os
ácaros e o doente, e aspirá-los
com regularidade.
A roupa da cama deve ser
lavada uma vez por semana
a 60 oC e, se possível, estendida
ao sol – o sol elimina os
ácaros. Também os cobertores
eléctricos, ao diminuírem a
humidade na cama, são, a longo
prazo, uma boa arma na luta
contra os ácaros.
Nos últimos anos, tem-se
desenvolvido produtos
químicos acaricidas
que, usados com regularidade
(um a dois meses) no colchão
e nos tapetes, diminuem
a quantidade de ácaros
existentes.

novo
formato
para
beber
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Estas medidas de controlo
ambiental na casa e, em
especial, no quarto do doente
alérgico, são a base do
tratamento e traduzir-se-ão
num melhor controlo da
doença. •

Os lençóis
devem ser
lavados todas
as semanas
a 60 graus
Fundação Portuguesa do Pulmão
www.fundacaoportuguesadopulmao.org

Graças ao magnésio, a proteína
colagénio ajuda-o a conservar em
perfeitas condições a pele, cabelo,
ossos e articulações

CNP 7069138
CNP 7752717

Distribuciones Feliu, s.l
Distribuído em Portugal por: Disfaport
Tel.+34.93.474.42.21
Pq. Emp. Primóvel, Ed. E2
www.anamarialajusticia.pt 2635-595 Rio de Mouro · Tel. 219 251 530

CNP 7069146

CNP 7069153

À base de colagénio hidrolisado de fácil assimilação · À venda em farmácias e parafarmácias
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/// Sexualidade

Conversas
com o
armário
Manual de instruções para pais de adolescentes.
Marta Xavier Cuntim
Psicóloga clínica

PEDRO LOUREIRO

Já não é apenas o crescimento
anual que até era divertido, e se
media centímetro a centímetro
na parede. As mudanças da
puberdade começam no final
da infância para dar início a
algo muito diferente: mudanças
hormonais, desenvolvimento
de caracteres sexuais que
implicam a possibilidade
biológica de se reproduzirem,
uma diferenciação mais
marcada entre ambos os sexos.

Durante a puberdade
acontece algo inevitável –
o corpo muda.

Evidentemente, isto gera
“movimentos” na mente
dos pequenos: fantasias,
medos, buscas, afirmações…
em relação ao sexo, à
homossexualidade, ao futuro,

às responsabilidades, às
mudanças… “Em que me estou
a transformar?”, “O que se
espera de mim?”, “Quanto
tempo isto vai durar?” são
algumas das muitas dúvidas
que passam pela cabeça dos
jovens nesta fase.
É fundamental fortalecer
o diálogo entre pais e filhos
nesta fase. Há estratégias
para tornar estas conversas
mais fáceis. >

Mais do que falar,
os jovens precisam de
quem os saiba ouvir

MANTRASTE

Saúde

1. CONVERSE COM CALMA
Pode ser mais fácil de
dizer do que de fazer. As
conversas devem começar
nos primeiros anos de vida,
permitindo estabelecer
uma relação de confiança
duradoura.
2. SAIBA ESCUTAR
Mais do que saber falar, os
adolescentes precisam de
quem saiba ouvir. Os pais
geralmente não querem
conversar, querem reunir
informação para controlar
melhor a situação.
3. PROTEJA-OS
Proteger é também
deixá-los experimentar a
vida, deixá-los errar para
aprender.
4. ENSINE-OS A DIZER “NÃO”
5. IMPONHA LIMITES
Isto não significa impor
regras só para ‘mostrar
quem manda’. Não deve
ser um braço de ferro, mas
ensinar a ouvir ”não“.
6. ACEITE
Podemos ser apanhados
desprevenidos, porque para
qualquer mãe/pai é muito
difícil aceitar que
o seu bebé já tem 15 anos.
7. SEJA CURIOSO,
MAS RESPEITADOR
Ser curioso não significa
meter o nariz na vida dele/a,
bisbilhotar o Facebook,
ler o diário, investigar

mensagens de telemóvel,
abrir a porta do quarto
sem bater ou aparecer
de repente no café onde
está com os amigos: isso é
invasão de privacidade. Ser
curioso, estar informado
saber quem são os amigos,
onde vai à noite, é normal.
Não para controlar, mas
para acompanhar de forma
positiva.
8. SEJA HONESTO
Os adolescentes detectam
mentiras à velocidade da
luz. Dar uma explicação,
mesmo que não seja o que
querem ouvir, é sempre
melhor do que tratá-los
como crianças.
9. RELAXE
Se o seu filho não se
enquadra neste perfil,
acalme-se: um adolescente
calmo e integrado não tem
nada de patológico.

12. REFLICTA BEM
Muitas vezes, obrigam-nos a
pensar. Quando nos fazem
perguntas (dizemos que são
‘perguntas parvas’ porque
não sabemos responder),
podemos aproveitar para
reflectir com eles sobre
aquilo de que é feito o nosso
mundo.
13. APRENDA COM ELES
14. DIVIRTA-SE COM ELES •

Bisbilhotar
o Facebook
ou mensagens
é invasão de
privacidade

10. PARE PARA PENSAR
Principalmente antes de
lhes dar tudo o que querem,
sem que eles percebam
o que custa a ganhar.
11. NÃO DELEGUE
NA ESCOLA
Os pais passam cada vez
menos tempo com os
filhos. Apesar de estes
passarem lá o dia, não
é a escola que tem a
missão de educar.
Procure saber o que
se passa na escola,
vá às reuniões de pais,
converse com
os professores.

MANTRASTE
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/// Saúde com ciência

Aprenda
a evitar feridas
nos doentes
acamados
© GETTYIMAGES
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As úlceras de pressão
desenvolvem-se na pele que
reveste as áreas mais “ossudas”
do corpo, como calcanhares,
tornozelos e ancas, mas
também na pele das nádegas,
e têm origem em dois factores:
a pressão resultante da
imobilidade e a fricção.
Perante o primeiro sinal
de risco – a vermelhidão
– é fundamental aliviar a
pressão sobre a região afectada,
o que passa pela mudança
frequente de posição e/ou
colocação de uma superfície
de apoio (uma almofada, por
exemplo) entre a pele e a
cadeira de rodas ou a cama. >

Lavar com água
morna e sabão
neutro, e cobrir
com um penso,
evita infecções

Saúde

Se a pele já tiver fissuras,
tem de ser lavada com água
morna e sabão neutro, de forma
suave (sem esfregar), e ser coberta
com um penso, que manterá a
ferida húmida, funcionando como
barreira contra a infecção.
Há uma variedade de
pensos, incluindo filmes,
gazes, geles e espumas, que
ajudam à regeneração da úlcera.
É comum estes doentes
terem pouco apetite, mas
é importante evitar a perda
de peso. Deve-se assegurar
a ingestão de proteínas,
vitaminas e minerais.
É fundamental estar atento a
sinais de desidratação, como a
diminuição da produção de urina
ou a produção de urina mais
escura, boca seca ou pegajosa,
sede, pele seca ou prisão de
ventre. Optar por alimentos
menos consistentes (sumos,
sopas, purés) pode favorecer
a ingestão de nutrientes.
O conforto da pessoa
acamada começa no
ambiente do quarto, que deve ser

arejado e espaçoso. Quando for
possível, a cama deverá estar no
meio do quarto, o que facilita o
acesso por ambos os lados. Para
este tipo de doentes, uma cama
articulada é mais confortável:
permite facilmente comer, ler,
ver televisão e receber visitas,
assim como a prestação dos
cuidados de higiene.

Aplicar um
creme hidratante
adequado ajuda a manter
a pele saudável e permite
uma massagem suave,
para além de momentos
importantes de atenção extra.

Os lençóis,
preferencialmente
de algodão, devem ser
mudados com frequência
e estar bem esticados,
evitando rugas e vincos
que possam ferir a pele
fragilizada do doente.
É importante ter um resguardo
impermeável por cima
do colchão.

Lavar o cabelo
regularmente e
pentear todos os dias,
e, no caso dos homens,
fazer a barba sempre
que necessário, são outras
rotinas a não esquecer.

O banho diário com
água morna, sabão
neutro, gel ou solução
de limpeza permite uma
massagem suave. Após o
banho, é preciso assegurar
que a pele fica bem seca, sem
esquecer a zona entre dedos
e as pregas da pele. Mude a
roupa pessoal após o banho.

Mantenha um
registo actualizado
dos medicamentos a
ser tomados.

As unhas devem ser
cortadas semanalmente.

Após cada refeição é
fundamental a lavagem
dos dentes e da boca.

Antes e depois
de cuidar de um doente,
o cuidador deve ter a
preocupação de lavar
muito bem as mãos. •

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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/// Suplementos na farmácia

Planta dos índios
A equinácea reforça o sistema imunitário.
Carlos Pires
Farmacêutico

A planta medicinal foi
tradicionalmente utilizada
pelos índios americanos
e é amplamente usada
em fitoterapia devido
às suas propriedades
imunoestimulantes. Estimula
os mecanismos de defesa do
organismo e tem características
antibacterianas, antivíricas,
anti-sépticas, anti-inflamatórias
e fortificantes.
PRINCIPAL UTILIZAÇÃO
• Prevenção e redução
dos sintomas associados
às infecções do tracto
respiratório alto: constipações,
gripes, faringites, rinites e
sinusites
INTERACÇÕES
• Cafeína e equinácea: a toma
em simultâneo pode provocar
um aumento dos níveis de
cafeína no sangue
• Imunossupressores e
equinácea: a toma com
medicamentos para reduzir a
resposta imunológica, como
os corticosteróides, pode
provocar uma redução da
eficácia destes medicamentos

CONTRA-INDICAÇÕES
• Crianças com menos
de 2 anos
• Mulheres grávidas e/ou
a amamentar
• Doentes com historial
de alergias
• Pessoas com doenças
auto-imunes (esclerose
múltipla, artrite reumatóide,
lúpus)
São vários os suplementos
alimentares que apresentam
na sua composição equinácea.
Aconselhe-se com o seu
farmacêutico. Ele sabe
qual o melhor para si. •

Tem
características
antibacterianas,
antivíricas,
anti-sépticas,
anti-inflamatórias
e fortificantes

© KAREN ARNOLD
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/// Nutrição

Amor à pele
Alimentação e exercício evitam
envelhecimento precoce.
Graça Raimundo
Nutricionista

Uma nutrição adequada
é essencial não só para prevenir
as doenças crónicas, como as
cardiovasculares e alguns tipos
de cancro, mas também no que
respeita à saúde da pele.
Manter uma pele jovem e
saudável é uma ambição
comum. Contudo, à medida

que envelhecemos, a pele tem
maior dificuldade em lidar com
o desgaste do dia-a-dia.
Para além dos nossos genes
poderem ter influência na
qualidade da nossa pele,
existem factores externos que
podem ajudar a manter uma
pele jovem durante mais tempo.
O envelhecimento da pele é um
processo contínuo, fortemente
determinado pelas influências
decorrentes do envelhecimento
intrínseco, do ambiente
(exposição ao sol) e do estilo
de vida (factores como o fumo
do cigarro e a alimentação).
No que se refere à alimentação,
é importante salientar que,
para manter a saúde
da pele, não é necessário
evitar completamente
qualquer alimento, nem
ingerir um em particular.
O importante é saber que
uma dieta variada fornece
os nutrientes necessários

Frutas e
legumes,
carnes magras,
peixes e ovos
são a dieta
certa
para a manutenção de uma
pele bonita e saudável.
Os nutrientes que
desempenham um papel crítico
no normal funcionamento
da pele são a vitamina A,
a vitamina C, a riboflavina,
a niacina, a piridoxina,
a vitamina E, o zinco e
o selénio.
Uma dieta rica em frutas e
legumes, com uma adequada
ingestão de carnes magras,
aves, peixes, ovos e ainda
outras fontes de antioxidantes,
é uma base fundamental. >

Equilíbrio

Existem outras estratégias
que pode adoptar para ajudar
a reduzir os danos na pele,
nomeadamente:
Ingestão de líquidos
Ingerir no mínimo
6 a 8 copos de água ou
infusões não açucaradas
diariamente.
Sono reparador
Demasiado stress pode
afectar a saúde da pele. O sono
é essencial para ajudar a evitar
que a pele pareça cansada.

Não fumar
O tabagismo acelera
o envelhecimento da
pele, contribuindo para o
aparecimento de rugas.
Beber álcool
com moderação
O consumo excessivo de álcool
pode causar desidratação.
A pele desidratada é mais
propensa a desenvolver rugas.
Ser activo
Fazer actividade física dá
mais brilho à sua pele.

Fazer
desporto
dá mais
brilho
Para ter a pele com
que sempre sonhou, tenha
um estilo de vida saudável!
Comece já hoje! •
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/// Desporto

Barriga lisa
Mais do que estética, é essencial à saúde.
Paulo Quin - Holmes Place
Fotografias de D.R.

Hoje em dia valoriza-se a aparência da zona
abdominal, seja em percentagem de gordura,
ou no relevo da musculatura. Os exercícios da
parede abdominal têm um papel central no corpo,
independentemente do efeito estético. A principal
função dos vários grupos musculares abdominais
é estabilizar o tronco, exercer força durante os
movimentos, compensar desequilíbrios, permitir

flexões de frente e laterais, e rotação do tronco.
Têm ainda a capacidade de proteger/segurar os
órgãos na cavidade abdominal.

PRANCHA FACIAL:

MONTANHISTA:

Nível 1 – De barriga para baixo, apoie-se nos
cotovelos e joelhos, alinhando o corpo (dos
joelhos à cabeça) e mantendo as curvaturas
neutras da coluna.

Nível 1 – Partindo da posição de prancha facial
(nível 2), avance e recue os ombros, sem levantar
a bacia.

Nível 2 – Apoie-se entre os cotovelos e as pontas
dos pés, mantendo as pernas esticadas e o corpo
alinhado. Mantenha as posições o tempo que
conseguir.
Modelos: Alfredo Coelho e Fernanda Ramos – Holmes Place Algés

Por isso é tão importante trabalhar esta zona
do corpo, para estabilizar a coluna vertebral,
prevenir lesões, melhorar o desempenho
desportivo e a postura.

Nível 2 – A partir de prancha facial (nível 2),
leve um joelho o mais perto possível
do cotovelo e regresse à posição inicial;
alterne a perna. Tente não oscilar a bacia
durante o movimento. >

Vitalidade

FLEXÃO LATERAL DA BACIA:

FLEXÃO DO TRONCO:

Nível 1 – Deitado de barriga para cima com as
pernas flectidas, os pés apoiados no chão e as
mãos nas orelhas, levante os ombros do chão
(levando o nariz e em direcção aos joelhos).
Nível 2 – O mesmo movimento do nível 1, mas com
as pernas suspensas no ar em ângulo recto.
Nível 1 – A partir de prancha lateral (apoio num
cotovelo e nos pés), desça a bacia na direcção do
chão e volte à posição inicial.

ABDOMINAL INVERTIDO:

Nível 2 – Partindo de prancha lateral, realize uma
rotação do tronco, passando o braço livre por baixo
do tronco e voltando à posição inicial. Este exercício
pode ser executado com uma carga adicional
(haltere) na mão em movimento.
BICICLETA:

Nível 1 – Deitado de barriga para cima com
as pernas flectidas em ângulo recto, as mãos
apoiadas (ao lado do tronco), levante a bacia do
chão (como se fosse dar uma cambalhota para
trás) e regresse devagar à posição inicial.

Nível 1 – Deitado de barriga para cima com as
pernas flectidas em ângulo recto e as mãos nas
orelhas, leve o cotovelo direito ao joelho esquerdo e
regresse à posição inicial. Alterne os lados.
Nível 2 – Na mesma posição do nível 1, estique a
perna livre quando o cotovelo toca no joelho.

Nível 2 – O mesmo movimento do nível 1, mas
quando está no ar realize uma rotação da bacia,
apontando os pés para o lado. Regresse devagar
à posição inicial e alterne o lado. •
Lembre-se que em caso de dor
ou impossibilidade de realizar
os movimentos deve pedir ajuda
a um profissional de actividade física.

37

38
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/// Saúda convida

Oásis
do mar
A Ilha Terceira é um poderoso
antidepressivo.
Texto de Carlos Enes
Fotografias de António Araújo

Andavam as naus de Camões
«cortando a larga via do mar»
e a fronteira entre realidade
e fantasia quando a encantadora
Vénus, deusa do amor e
da beleza, soprou às velas
ventos alísios, daqueles
que ainda hoje fazem aviões
aterrar de emergência
no Aeroporto das Lages.
Uma anástrofe, recurso
estilístico de antecipar as
palavras-chave, revelou
ao longe terra à vista.
De longe a Ilha viram, fresca
e bela,
Que Vénus pelas ondas lha levava
(Bem como o vento leva branca
vela)

A Ilha Terceira seduz à distância
e insinua-se ao perto como uma
mulher fatal. Angra convida, com
o seu decote na costa em forma
de concha, desenhado com um G
nalguns mapas antigos. Séculos
de marinheiros ansiosos por terra
e sedentos de carne abordaram
aquela enseada de águas
profundas. Dos Descobrimentos
até hoje, Vénus perdeu umas
noventa embarcações para
os braços de morte de Plutão.
Um ‘cemitério’ de 44 âncoras atrai
agora os amantes do mergulho
e da pesca desportiva.
Onde a costa fazia ua enseada
Curva e quieta, cuja branca areia
Pintou de ruivas conchas Citereia. >
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Três fermosos outeiros se mostravam,
Erguidos com soberba graciosa,
Que de gramíneo esmalte se adornavam,
Na fermosa Ilha, alegre e deleitosa
Os Lusíadas

Poderá a Ilha Terceira dos
Açores ter inspirado a Ilha dos
Amores d’Os Lusíadas? Teófilo
Braga, escritor e líder político
da Primeira República, deixou
essa tese escrita. Como ele
nasceu em São Miguel, a ilha
rival, a tese ou é insuspeita ou
um presente envenenado. Que
espécie de fundição pode haver
entre as obras de um poeta e
de um vulcão? Posta cruamente
a questão, a resposta está nos
olhos de cada um, ou talvez
no coração. Por exemplo,
do historiador Maduro Dias.
Quando regressa a casa
de barco, até vê os versos
aparecerem-lhe à frente.
Três fermosos outeiros
se mostravam,
Erguidos com soberba graciosa,
Que de gramíneo esmalte
se adornavam,
Na fermosa Ilha, alegre e
deleitosa
O farmacêutico Bruno Machado
também nos convidou para

o mar, a avistar golfinhos
brincalhões ou baleias azuis
de 30 metros e 170 toneladas.
As águas dos Açores são um
jardim zoológico de grandes
cetáceos, com 24 espécies
residentes ou em cruzeiro
migratório. É preciso alguma
sorte e muita atenção.
Os turistas não tiram os olhos
da água. Ao aparecimento de um
cachalote – há muitos, porque
passou a ser proibido caçá-los
há 30 anos – erguem em coro
cabeças e telemóveis. A nós, a
terra chama-nos. A península
do Monte Brasil, à frente de
Angra, exibe três colinas verdes
e harmoniosas. Parecem
mesmo desenhadas pelo verso
de Camões. Enquanto o barco
regressa à baía, envolvido
numa nuvem de praticantes
de remo e windsurf, a conversa
entra n’Os Lusíadas. O nosso
farmacêutico-guia tem um
remédio muito prático para
o dilema literário.
- Venham à ilha para namorar.

Na Terceira há
uma quaresma
para a Páscoa
e outra para…
o Carnaval
Bruno Machado sugere uma noite
no mar a casais apaixonados.
Há barcos especializados nessas
luas-de-mel ao luar.
O aconselhamento farmacêutico
completo compreende romance,
prática desportiva, caminhadas
por trilhos, um passeio de jipe ao
cume da Serra de Santa Bárbara,
peixe fresco na mesa, cultura
e muito divertimento.
A Terceira é provavelmente
o território português com
maior densidade de músicos,
marchantes e actores
populares. Há uma quaresma
para a Páscoa e outra para…
o Carnaval. Nas quatro
quintas-feiras que o antecedem,
os bailinhos enchem
os salões recreativos. >
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Grupos amadores, mas muito
bem ensaiados, combinam
teatro, escárnio em rimas,
danças e música com
instrumentos de sopro e de
cordas. Este ano, exibiram-se
62. E a Páscoa, na realidade,
prolonga-se por oito domingos,
com as coroações e comezainas
colectivas das festas do Espírito
Santo. De 1 de Maio a 31 de
Outubro, há touradas à corda.
Como no Minho, cada uma
das trinta freguesias tem a
sua romaria. O ponto alto são
as Sanjoaninas, em Angra do
Heroísmo. Imagine um mar de
gente, como no São João do
Porto, dezenas de marchas na
rua, como em Lisboa no Santo
António, só que doze noites e
doze dias sem parar. Este ano,
o São João de Angra do Heroísmo
vai durar de 22 de Junho a
2 de Julho. De 4 a 13 de Agosto,
responde a cidade da Praia da
Vitória. Em Angra há sardinhas
à borla para toda a gente, nas
Festas da Praia a maior feira
de gastronomia. De um lado e
do outro, turistas e emigrantes
têm direito a doses generosas
de vinho e das tradições da ilha.
Serão os Açores oito ilhas e um
parque de diversões?
- Eles, lá em São Miguel, não sabem
o trabalho que dá fazer a festa.
Na Terceira, as vacas desfilam
na estrada e os seres humanos
sobem ao palco ou sentam-se à mesa. A banda sonora
é garantida pelos ensaios das
24 bandas filarmónicas em
actividade. Em São Mateus,
o Restaurante Beira Mar é
um festival permanente de
lapas, cracas, mariscos e
peixes fresquíssimos. Quem
fica à espera de mesa vai ali

Bailinho de Carnaval: este ano, 62 grupos exibiram-se por toda a ilha

Sanjoaninas: a grande festa de Angra do Heroísmo
vai-se realizar entre 22 de Junho e 2 de Julho

ao lado, ao pequeno museu
do porto, ver barcos, arpões,
fotografias e outras memórias
impressionantes do tempo dos
baleeiros. Sem sair de Angra,
Bruno Machado recomenda
a tradicional Adega Lusitânia,
o moderno Q.B. e a requintada
Tasca das Tias. O Ti Choa,
na Serreta, destaca-se na
gastronomia regional e na
alegria de receber pessoas.
As doses são tão boas – e tão
fartas – que se recomenda
a estômagos continentais a
repartição das provas por várias
visitas. Por alguma razão a casa
oferece Rennie e Kompensan,
licor de amora e aguardente
caseira. Mistura-as a gosto
o cliente. A proprietária,
Denise, é uma das melhores
guias-turísticas da ilha.

- Deus nos livre de irem embora
sem provar a alcatra.
Este saboroso prato de carne
é confeccionado em potes
de barro cobertos com folha
de inhame. Fica a cozinhar
de um dia para o outro nas
dispensas comunitárias dos
Impérios, coloridos altares
ao Divino Espírito Santo que
polvilham a ilha. É distribuída
a todos nas festas em que
homens, mulheres e crianças
abençoados encabeçam alegres
procissões de coroa na cabeça,
evocando a Terceira Pessoa
da Santíssima Trindade. Vinho
verdelho seco local, folha de
louro da Europa, pimenta
da Jamaica, cravinho
e pimenta preta da Índia.
A paz no mundo é para comer. >

AO FAZER O SEU IRS
AJUDE A DIGNITUDE
SEM QUALQUER
CUSTO PARA SI.
1 em cada 5 portugueses
não pode pagar
os medicamentos
de que precisa.
Ajude os doentes que não
têm dinheiro para comprar os
medicamentos de que precisam.
O Estado permite-lhe transformar
0,5% dos impostos que paga
em donativos a instituições de
solidariedade social. Este ano,
antes de submeter a sua declaração
de IRS, faça a consignação ao
Programa Abem da Associação
Dignitude. Já ajudamos perto de
duas mil pessoas, das quais um
terço são crianças e jovens. Com
o seu contributo, chegaremos
a muitas mais.

Ao fazer o seu IRS ajude
a Dignitude sem qualquer
custo para si.

NIF 513 696 628

abem.pt

Faça a Consignação do IRS à Dignitude

TROQUE OS
SEUS PONTOS
POR UM CHAMPÔ
290
pontos
400ml

185
pontos
200ml

Aproveite os pontos do seu cartão Saúda
e dê o melhor da natureza aos seus cabelos.
Tire partido das vantagens do catálogo de pontos Saúda.

Saiba tudo em farmaciasportuguesas.pt
Ou pela Linha Saúda 707 273 273

Farmacêutico Bruno Machado no interior
do vulcão do Algar do Carvão
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Este prato é o resultado da
condição histórica da Ilha
Terceira, no centro das rotas
de navegação dos impérios
português e espanhol. Cada
um deixou a sua fortificação
à entrada de Angra, como o
império americano a Base das
Lages. O historiador Maduro
Dias explica que a Ilha Terceira
sempre foi «a estação de
serviço» dos homens do mar.
Até os bailinhos de carnaval,
como refere Luiz Fagundes
Duarte, têm flagrantes
semelhanças com o teatro que se
representava a bordo das naus. •

Bula
Aguiatur
Observação de baleias /
Passeios de jipe
T. 917 553 111
www.aguiaturazores.com

A alcatra reúne especiarias que os portugueses
trouxeram da Índia e os espanhóis da América

Quinta do Espírito Santo
Turismo de habitação
com História
T. 295 332 373
www.quintadoespiritosanto.com
Pousada de Angra
do Heroísmo
Forte de São Sebastião,
Angra do Heroísmo
T. 295 403 560
Restaurante Ti Choa
Grota do Margaride, 1
Serreta
T. 295 906 673
Restaurante Beira Mar
Porto de São Mateus
da Calheta
T. 295 642 392

As vacas andam à vontade: 60% da ilha é área agrícola

Sailtours
Aluguer de veleiros
www.pt.sailtours.pt
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URGO Aftas Filmogel
e URGO Aftas Spray

GAMA SERUM7

Na compra de uma embalagem de URGO Aftas
Filmogel ou URGO Aftas Spray

Na compra de um produto da gama Serum7

CNP Vários

CNP Vários

vale

vale

24

64

vale saúda

vale saúda

Validade: 1 de Abril a 30 de Abril 2017
Desconto válido para uma única utilização por cartão Saúda,
apenas nas Farmácias Portuguesas.

Validade: 1 de Abril a 30 de Abril 2017
Desconto válido para uma única utilização por cartão Saúda,
apenas nas Farmácias Portuguesas.

Bomba Tira Leite
Manual

Yperton®, Yper
desempenho cerebral

Na compra de uma Bomba Tira Leite Manual Philips
Avent com oferta de copos de armazenamento

Na compra de uma embalagem de Yperton®,
Yper desempenho cerebral

CNP 6161729

CNP 7067835

vale

vale

154

34

vale saúda

vale saúda

Validade: 1 de Abril a 30 de Abril 2017
Desconto válido para uma única utilização por cartão Saúda,
apenas nas Farmácias Portuguesas.

Validade: 1 de Abril a 30 de Abril 2017
Desconto válido para uma única utilização por cartão Saúda,
apenas nas Farmácias Portuguesas.
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GAMA SERUM7

URGO Aftas Filmogel
e URGO Aftas Spray

Serum7 é a gama antienvelhecimento desenvolvida por
especialistas em cuidados da pele da Boots Laboratories.
Serum7 oferece-lhe, em toda a gama, produtos inovadores
de elevada qualidade e eficácia, para diferentes idades e
necessidades da sua pele. Serum7, pele mais jovem em apenas
4 semanas.

URGO Aftas, graças à tecnologia Filmogel, forma um filme
protector que isola a ferida dos alimentos e da saliva até
4 horas; alivia a dor de forma rápida e prolongada; favorece
a cicatrização. Indicado para aftas, feridas e irritações causadas
por ortodôntia ou próteses dentárias. Colocar 3 a 4 vezes ao dia.
Pode ser usado por crianças a partir dos 3 anos (se spray) e 6
anos (se filmogel – penso líquido).

Serum7 Serum de Beleza (CNP 6836585)
Serum7 Creme Dia Protetor Pele Mista (CNP 6853549)
Serum7 Creme Noite Regenerador Pele Mista (CNP 6853556)
Serum7 Creme Contorno dos Olhos (CNP 6836635)
Serum7 Serum Protetor de Corpo (CNP 6889782)

Validade: 1 de Abril a 30 de Abril 2017

CNP Vários

URGO Aftas Filmogel, 6ml (CNP 6412841)
URGO Aftas Spray, 15ml (CNP 6304915)

CNP Vários

Validade: 1 de Abril a 30 de Abril 2017

Bomba Tira Leite
Yperton®, Yper
desempenho cerebral Manual
Yperton® é um suplemento alimentar que contém extractos
naturais de Ginkgo biloba, rico em flavonóides de elevada
capacidade antioxidante, e Panax Ginseng, rico em
ginsenósidos com diferentes actividades a nível do organismo.
Contém também vitamina B5, vitamina B6, vitamina B12,
vitamina E, vitamina C, magnésio, ferro, zinco e iodo,
contribuindo para um melhor desempenho mental e
uma função cognitiva normal.
YPT 09_01_17

Validade: 1 de Abril a 30 de Abril 2017

CNP 7067835

Bomba tira leite manual Natural
Posição de extracção mais confortável graças ao design exclusivo
Estimula suavemente a saída natural e o fluxo do leite
• Almofada massajadora suave com sensação de calor
• Fácil de combinar alimentação a peito e biberão
• Inclui 3 copos de armazenamento de leite versáteis
• Fácil de utilizar, de armazenar e de transportar
• Design leve e compacto
• Compatível com outros produtos de alimentação Philips Avent
• Limpeza fácil graças ao pequeno número de peças separadas

Validade: 1 de Abril a 30 de Abril 2017

CNP 6161729
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STILNOITE
Tripla Ação

Veroval

Na compra de uma embalagem de Stilnoite

Na compra de uma embalagem de testes de
autodiagnóstico Veroval

CNP 7011320

CNP Vários

elsaescaja | tm. 914 084 811 | mail. elsa.escaja@sapo.pt
Obra_Logotipo.STILNOITE

Data_Abril.2016

Cliente | SANOFI, LDA.
Produto | Logotipo_STILNOITE
Cores | PMS 274, PMS 2756, Cyan
Illustrator CC - iMac . OS X - 10.10.1

vale

vale

14

34

vale saúda

vale saúda

Validade: 1 de Abril a 30 de Abril 2017
Desconto válido para uma única utilização por cartão Saúda,
apenas nas Farmácias Portuguesas.

Validade: 1 de Abril a 30 de Abril 2017
Desconto válido para uma única utilização por cartão Saúda,
apenas nas Farmácias Portuguesas.

Aftaspray®

Pureté Thermale

Aftas? Diga adeus às aftas!

Na compra de 1 Leite 3-em-1 ou 1 Solução Micelar 3-em-1

CNP 6138883

CNP Vários

vale

vale

24

34

vale saúda

vale saúda

Validade: 1 de Abril a 30 de Abril 2017
Desconto válido para uma única utilização por cartão Saúda,
apenas nas Farmácias Portuguesas.

Validade: 1 de Abril a 30 de Abril 2017
Desconto válido para uma única utilização por cartão Saúda,
apenas nas Farmácias Portuguesas.
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Veroval

STILNOITE
Tripla Ação

Na azáfama da vida diária, adiamos lidar com questões de saúde
urgentes durante muito tempo. Arriscamos ao negligenciar
sintomas ou não os encarar de forma suficientemente
séria. Será que a minha indisposição pode ser causada por
intolerância ao glúten? A minha apatia será causada por uma
baixa concentração em ferro? Muitas pessoas desejam obter
respostas rápidas e clinicamente fiáveis a questões como estas.
Os testes de autodiagnóstico Veroval são fáceis de executar e
permitem resultados em alguns minutos. Estes produtos são
Dispositivos Médicos de Diagnóstico In Vitro. Leia cuidadosamente
a rotulagem e as instruções de utilização. Em caso de dúvida,
consulte o seu farmacêutico. Prevenção gástrica (CNP 7472001),
Prevenção intestinal (CNP 7472019), Intolerância ao glúten
(CNP 7471995), Gravidez (CNP 7471979), Fertilidade masculina
(CNP 7471961), Infecção urinária (CNP 7471987), Antibiótico é
indicado (CNP 7471946), Deficiência em ferro (CNP 7471953)

Validade: 1 de Abril a 30 de Abril 2017

CNP Vários

O Stilnoite é um suplemento alimentar com uma fórmula
inovadora, com tripla acção sobre o sono, sem habituação nem
dependência.
1 - ACÇÃO RELAXANTE – devido ao Extracto de Passiflora
2 - ACÇÃO SOBRE A FASE DE INÍCIO DO SONO – devido à
Melatonina
3 - DIMINUIÇÃO DOS DESPERTARES NOCTURNOS – devido
ao Extracto de Papoila da Califórnia e Melissa
Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como
substitutos de um regime alimentar variado e de um modo de
vida saudável.

Validade: 1 de Abril a 30 de Abril 2017

CNP 7011320

Pureté Thermale

Aftaspray®

Todos os dias a sua pele está exposta à poluição, poeiras, ar
condicionado e outras agressões. A limpeza do rosto é o 1.º e mais
essencial passo para uma pele saudável e cuidada. Pureté Thermale,
da Vichy, proporciona limpeza adaptada para todos os tipos de pele,
mesmo a mais sensível.

Aftaspray é um dispositivo médico de classe IIa, constituído por
ácido hialurónico a 30mg/100g, indicado para o alívio imediato da
dor, cicatrização e regeneração em caso de aftas e outras úlceras
da mucosa oral. Aftaspray é fácil de aplicar em todos os tipos de
aftas devido à sua cânula multidireccional.

O leite integral 3-em-1 junta o benefício de 3 produtos num só: leite,
tónico e desmaquilhante de olhos. Num único gesto, desmaquilha
eficazmente o rosto e os olhos e tonifica a pele. Já a solução micelar
3-em-1 junta os benefícos de uma água de limpeza, uma loção
apaziguante e desmaquilhante de olhos numa fórmula que apazigua,
limpa e desmaquilha eficazmente olhos e rosto.

Leia atentamente a rotulagem e as instruções de uso no folheto.
Se tiver dúvidas, consulte o seu médico ou farmacêutico.

AFT 02_01_17

Vichy Pur Thermal Desmaq Integ 200ml (CNP 6475848)
Vichy Pur Thermal Desmaq Integ 200ml (CNP 6856864)
Vichy Pur Thermal Sol Mic 200ml (CNP 6843334)

Validade: 1 de Abril a 30 de Abril 2017

CNP Vários

Validade: 1 de Abril a 30 de Abril 2017

CNP 6138883

