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/// Editorial

Precisamos falar de Saúde Oral
Sílvia Rodrigues
Farmacêutica, directora da Revista Saúda

Mais de 70 por cento dos
portugueses não tem a dentição
completa. O barómetro da
Saúde Oral, divulgado em
Outubro de 2017, reflectia
dados inquietantes sobre uma
área da Saúde tantos anos
menosprezada. A globalização
trouxe ventos de mudança
neste campo. A chegada de
muitos profissionais brasileiros,
com larga tradição no cuidado
dos dentes, e os efeitos das
séries juvenis, transformaram
as gerações mais jovens.
Mas tanto nas cidades, como
no Interior do país ainda
é frequente vermos bocas
pouco tratadas. Os cuidados
com a higiene oral são
relativamente recentes
em Portugal e o
Programa Nacional
de Promoção da
Saúde Oral

(www.dgs.pt/pns-e-programas/
programas-de-saude/saudeoral.aspx) tem sido um
excelente motor da mudança
sobretudo para quem não
tem condições para aceder
aos preços do mercado.
«As doenças orais, como a
cárie dentária e as doenças
periodontais, são um sério
problema de saúde pública,
influenciam os níveis de saúde,
bem-estar e qualidade de vida»,
pode ler-se na página oficial do
Programa.
Ainda há muito por fazer e todos
os profissionais de saúde podem
ajudar. As farmácias estão na
primeira linha para promover
hábitos de higiene oral. E com
pequenos gestos fazemos
a diferença. Ao aconselharmos
a mãe ou a avó a cuidar da
higiene oral dos filhos ou netos,
estamos a alertá-las a fazer
igual. Nesta sua Revista Saúda
encontra quase um manual de
boas práticas. Leia os conselhos
e sugestões do pediatra Hugo
Rodrigues sobre manter a rotina
de lavar os dentes nas férias.
Mas a Revista Saúda tem muito
mais do que cuidados de saúde.
Como queremos proporcionar
experiências novas e
inspiradoras, trazemos-lhe

a fadista Gisela João para lhe
contar como nasceu para o fado
e o que realmente a faz feliz.
Uma conversa surpreendente
com a jornalista Vera Pimenta,
numa tarde bem passada no
jardim da Estufa Fria de Lisboa.
Do Norte, mais concretamente
de Santa Maria da Feira, Irina
Fernandes revela a tenacidade
de uma mulher com esclerose
múltipla que nunca abdicou dos
seus sonhos. Paula Magalhães
voltou a tocar o piano que o pai
lhe ofereceu há 40 anos e diz-se
uma mãe feliz.
Atentos a todas as esferas de
interesse dos nossos leitores, é
com gosto que damos as boasvindas à nova colaboração da
psicóloga clínica e educacional
Rita Andrade, para desfazer
mitos, abrir caminhos e ajudar
as famílias, crianças e jovens.
Na estreia, escreve sobre os
desafios e as oportunidades de
jogos nas férias. Sem precisar
de telemóveis nem tablets.
Finalmente, temos uma
sugestão de passeio pela
região de Santarém. Os jardins,
castelos e igrejas valem a pena
a visita e terminar degustando
um Pampilho com doce de ovos
e canela vai levá-lo ao céu! •
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/// Cartão Saúda

Um ano
de emoções

Texto de Irina Fernandes
Fotografias de Miguel Ribeiro Fernandes

De mãos dadas com o marido,
Ana Sanches sobe as escadas
do espaço Saúda do NOS Alive
entusiasmada. «Foi aqui que
tudo aconteceu!». Diogo Onofre
olha-a com paixão e entrega-se,
também ele, à emoção de voltar,
um ano depois, ao lugar onde
o filho – Rodrigo, de 12 meses –
quase nasceu. «Nunca iríamos
para o meio da multidão, só
viemos por haver o espaço
Saúda», afiança.
Ana assistia ao concerto da
banda britânica The xx quando
as águas rebentaram. «Se fosse
hoje, teria gritado: “Pessoal, é
agora! Desejem-me sorte!!"».
Poucos dias após o nascimento
de Rodrigo, a família
juntou-se ao projecto Bebés
Saúda que pode seguir em
treshistoriasdeamor.blogs.
sapo.pt.
Um ano depois, Ana, 32 anos,
e Diogo, 31 anos, fazem um
balanço «muito positivo» da
experiência de Pais Saúda.
«A Revista Saúda foi a primeira
a contar a nossa história e,
por isso, estamos em família».
acrescenta: Ana e Diogo
passaram a usar o cartão Saúda

com outra atenção. «Podemos
utilizá-lo em várias farmácias
do país e temos sempre
vantagens. Transformamos uma
necessidade numa oportunidade
de poupar, e isso é muito
bem-vindo na gestão familiar».
Fãs de festivais de Verão,
ambos elogiam as condições
criadas pelas Farmácias
Portuguesas para as futuras
mamãs. «O facto de haver
lugares sentados, casa de
banho, água, fruta… faz com
que as grávidas desfrutem
do festival na sua plenitude e
sem receios», diz Diogo.

Ana, Diogo e o Bebé Saúda
Rodrigo são hoje uma inspiração
para muitos festivaleiros. «É
óptimo saber que existem outras
pessoas que viram a nossa
história e, por isso, se sentem
seguras para participar num
festival de Verão». •
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/// Entrevista com Gisela João

«O fado
obriga
as pessoas
a parar»

Texto de Vera Pimenta
Fotografias de Pedro Loureiro

A música acompanha-a
desde sempre?
A minha mãe sempre teve
o cuidado, com o pouco dinheiro
que havia, de comprar
algumas colecções de discos.
Lá em casa havia uma deusa,
Elis Regina. Mas lembro-me
de ser miúda e ouvir a Ella
Fitzgerald, a Billie Holiday,
o Frank Sinatra, o Jobim,
o Vinicius, a Gal Costa
e a Maria Bethânia. E eu fui
ouvindo e conhecendo
essas coisas. Mas nós
éramos muitos, aparecia
tudo partido, discos
desenhados e riscados.

Cresceu a tomar conta dos
seis irmãos.
Sim. E acho que é por ser
a mais velha dos sete e por vir
de uma família de classe baixa
que canto fado como canto.
Se eu não tivesse tido a vida
que tive não o entendia como
entendo.
Como é que o fado apareceu
na sua vida?
Um dia, tinha eu oito ou nove
anos, estava na cozinha e
passou na rádio o “Que Deus
me perdoe”, da Amália.
E, ao ouvi-la cantar, achei que
ela estava a falar sobre mim.

Porque eu era miúda e não
tinha tempo para brincar.
Queria fazer as minhas birras,
mas não podia porque tinha de
ser o exemplo. Depois, ela diz:
«Que Deus me perdoe,
mas quando eu estou a cantar
não há maldade no mundo».
E eu identifiquei-me. Porque,
quando cantava sozinha em
casa gritava contra isso e punha
para fora tudo o que sentia.
O que mudou naquele
momento?
A partir daí comecei a
cantar fado nos intervalos
da escola e em festas. >

«Eu costumo pedir às pessoas que imaginem que
estão no meu jardim e que somos todos amigos»
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Aos oito anos cantava fado nos intervalos da escola

Também participei numa
espécie de “Chuva de Estrelas”,
em Barcelos. Levava os sapatos
da minha avó e umas roupas
prateadas que fazia com
a minha mãe – às vezes
encontro fotografias e penso
que «já naquela altura, gostava
de surpreender». A minha mãe
fazia-me uns papelotes.
Como o meu cabelo era
muito liso, caía tudo (risos).
Os seus amigos também
a apoiavam?
Eu cresci a ouvi-los dizer
que eu cantava música de
velhos. E sempre foi muito
irritante não conseguir explicar
que a poesia é para toda a gente.
Porque eu tinha oito ou nove

anos e aquele poema cantado
pela Amália disse-me alguma
coisa. Para mim, isso era sinal
de que toda a gente conseguia
perceber.

«O fado são
histórias da vida
de toda a gente»

Conseguia lidar bem com isso?
Até à adolescência sim. Mas
depois cheguei à ‘idade do
armário’, em que achamos
que sabemos tudo e o que os
outros pensam de nós é muito
importante. E aí já não era
cool cantar fado. Só as pessoas
mais próximas é que sabiam.
Quando comecei a sair à noite,
no meio da loucura das festas
de techno e house, cantava fado
ao ouvido dos meus amigos.
E foi assim que consegui
mudar a opinião deles.

Hoje acha que qualquer pessoa
pode ouvir fado e identificar-se?
Claro. O fado são histórias
da vida de toda a gente.
Está na sua génese. É uma
música que vem do povo, das
ruas. E para mim só faz sentido
se eu estiver a cantar uma letra
que tanto possa ser entendida
pela minha avó, que fez a
quarta classe, como por um
senhor doutor muito letrado
e viajado pelo mundo inteiro.
Cada um com a sua vivência. >

Saudamos
a Volta a Portugal

1€
=
1 Ponto*
Com mais de 2 milhões de utilizadores
e válido em mais de 2.000 farmácias de
norte a sul do país, o Cartão Saúda está
presente em cada etapa da Volta a Portugal.
Saudamos todos os portugueses neste
grande momento do desporto nacional.
*Exclui medicamentos sujeitos a receita médica.

É para a vida.
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É isso que a encanta no fado?
O género musical que eu canto
e amo tem um poder: obriga
as pessoas a parar. Com este
corre-corre em que vivemos,
deixámos de sentir as nossas
emoções e de ouvir o nosso
corpo. E isso para mim também
é muito importante.
Nos concertos sente que
consegue fazer as pessoas parar?
Seria hipócrita se dissesse que
não. Uma das coisas que eu
penso muitas vezes é "se houver
uma pessoa ali no meio que
esteja atenta, é para essa pessoa
que eu vou estar a cantar".
Isso faz toda a diferença.
Os seus espectáculos são muito
intimistas.
Sim. Eu costumo pedir às
pessoas que imaginem que
estão no meu jardim e que
somos todos amigos. E que eu
estou ali a contar-lhes histórias
sobre o amor e sobre a vida.
Porque eu acredito que a música
só funciona assim. Não pode
haver um distanciamento entre
quem está no palco e quem está
no público.
E qual é a reacção do público
estrangeiro?
Costuma-se dizer que a música é
a linguagem universal e de facto
é. A música ultrapassa a palavra.
As pessoas não percebem o que
eu estou a dizer, mas percebem
a profundidade que o género
tem. Os instrumentos dão poder
ao poema. E o que eu canto
em palavras, as pessoas sentem
em música, exactamente da
mesma forma.
O que mudou do primeiro
para o segundo disco?
Sinceramente, não mudou nada.

O primeiro chama-se “Gisela
João” – sou eu. Na altura foi
tudo tão grande e fugaz que,
quando quis gravar o segundo
disco, confesso que estava
assustada. A expectativa era
muita e só temos o factor
novidade uma vez na vida. Eu sei
que muita gente estava à espera
que eu fizesse algo diferente.
Mas um dos meus maiores
medos é perder-me no processo
e fazer por fazer. Gosto de
arriscar – ou pôr a cabeça no
cepo, como se diz na minha
terra – mas não de forma fácil.
O segundo disco chama-se
“Nua”, porque quando canto
mostro tudo o que sou. É como
se fosse criança outra vez.
E como é o processo de
selecção das músicas?
Muito difícil. Eu não lido bem
com escolhas (risos). Escolher
músicas que vão ficar gravadas
para sempre é complicado.
Eu faço uma lista muito grande
e depois acaba por ser uma
selecção natural. E escolho
sempre músicas que falem do
mesmo tema: o amor.
Porquê o amor?
Nós vimos ao mundo por causa
do amor. E, quando vamos
embora, o que levamos da
vida não é o dinheiro. São as
partilhas de amizade, que é a
forma mais pura de amor, para
mim. A verdadeira riqueza é
a forma como nos damos às
pessoas. Sem capas e sem
filtros. >

«A verdadeira
riqueza é a forma
como nos damos
às pessoas»

A entrevista e sessão fotográfica decorreram numa
tarde de Verão no jardim da Estufa Fria de Lisboa
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«Nós devemos estar em paz
com quem somos»

«O que eu canto
em palavras,
as pessoas sentem
em música»
Tem energia para dar e vender.
O que a mantém equilibrada?
Fazer exercício físico é
fundamental para mim.
Não só porque sou muito
inquieta, mas também porque
melhora a minha capacidade
em palco. Dormir bem e manter
uma alimentação saudável
também é muito importante.
E, acima de tudo, resguardar-me. Se me convidam para
beber um copo numa esplanada
num dia de vento, já sabem que
vou recusar (risos).
O que lhe falta fazer?
Tanta coisa. Todos os dias tenho
mil ideias. Nunca paro. E sou
muito picuinhas, às vezes até
demais. Mas acho que, se não
fosse assim, eu não seria a
Gisela que sou. Nós devemos
estar em paz com quem somos
e não querer ser aquilo que
não somos. •
Agradecemos à Estufa Fria de Lisboa

Continue a ler em:
www.revistasauda.pt
E o que sente ao ver o disco
editado?
Antes são uns nervos
miudinhos, que nem sei explicar.
Quando ele sai, sei que fiz o
meu melhor e aquilo em que
acreditava. Às vezes recebo
mensagens a dizer que alguém
comprou o disco e o enviou

para uma pessoa que está
do outro lado do mundo.
E fico muito feliz.
Há pouco tempo estreou-se no
teatro. Como foi a experiência?
Espectacular. Nem tenho
palavras. Foi super desafiante.
A repetir!

• Como é a Gisela fora do palco?
• O fado de ser fadista
• Fado: orgulho e preconceito
• Cantar o amor

VEJA TAMBÉM OS VÍDEOS

DE

PIOLHOS E LÊNDEAS
NÃO REZA A HISTÓRIA!

-2€
NO CHAMPÔ DE
TRATAMENTO1

100% EFICAZ

CONTRA PIOLHOS
E LÊNDEAS EM APENAS

1 TRATAMENTO

1
Promoção válida de 1 de Agosto a 31 de Agosto de 2018. Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. Limitado a 5 utilizações por cartão. Disponível
na Revista Saúda de Agosto. “100% eficaz numa só aplicação”- Ensaios clínicos demonstraram 100% de eficácia de Paranix Champô de Tratamento no tratamento contra piolhos e
lendêas, numa infestação de nível europeu. O produto também foi clinicamente testado após uma aplicação de 15 minutos. “Marca número 1 em Portugal e na Europa contra Piolhos e
Lêndeas”- Portugal: Dados HMR, Mercado Anti-parasitárioCapilar, MAT Abril 2018, Farmácia + MassMarket, Valor e Volume; Europa: IMS Health, Data of HeadLice Europe, MAT Q4 2017,
Pharmacy, Value and Volume. Paranix Champô de Tratamento é um Dispositivo Médico para o tratamento da pediculose. Apenas para uso externo. Evitar o contacto com os olhos ou
as mucosas. Em caso de contacto com os olhos, lavar abundantemente com água. Não usar em caso de alergia a algum dos ingredientes. Paranix Champô de Tratamento está indicado
para crianças com mais de 2 anos. Leia cuidadosamente a rotulagem e as instruções de utilização. Manter fora da vista e do alcance das crianças.
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/// Heróis Saúda

A pianista
a cavalo
A hipoterapia fê-la renascer para a música.
Texto de Irina Fernandes
Fotografias de Miguel Ribeiro Fernandes
Tinha dez anos quando a vida
a pôs diante daquele que viria
a ser um ‘amigo’ para a vida:
um piano «velho e a precisar
de restauro». A interpretação
de uma das mais icónicas
melodias de Beethoven,
“Für Elise”, encheu o pai de
orgulho, que decidiu, logo nesse
dia, oferecer o instrumento
à filha. Desde então a música
faz parte da vida de Paula e
é uma das fontes de superação
da esclerose múltipla, doença
diagnosticada aos 21 anos.
Quarenta anos depois, lá está
ele. O mesmo piano na sala
de estar. «Não lhe toco há
uns bons meses… isto exige
treino», antecipa-se, ajeitando
as mãos sobre as teclas.
Os dedos, sempre muito
dançantes, foram os primeiros

a denunciar que algo não estava
bem com o corpo. «Tinha
formigueiro numa mão, em dois
ou três dedos, e não passava».
A esclerose múltipla afecta
o sistema nervoso central mas
não impediu Paula Cristina
Magalhães de ter uma família.
Aos 51 anos, é casada e mãe
de uma rapariga, Ana Jorge,
14 anos, e de Pedro, de 12 anos.
«Sempre fui muito exigente
comigo. Obrigava-me a saber
sempre mais, a tocar muito bem
piano. Em condições normais
seria uma mãe exigente, mas
hoje só quero que eles sejam
muito felizes».
Paula atribui à música muita
da recuperação que conquistou
«graças às memórias das
músicas que tocava, dos sons»
revela, suspirando:

A esclerose múltipla
começou por lhe
atacar os dedos.
Quarenta anos
depois, é uma mulher
forte a apaixonada
«Ai, meu Deus, e tanto que
eu tocava». Antes de a doença
dar sinal, a música preenchia
as horas e os dias de Paula.
Estudou na Academia de
Música de Espinho, já adulta
completou o curso superior
de Piano, no Conservatório
de Música do Porto. Pelo
caminho, teve ainda um
acordeão na Tuna de Engenharia
da Universidade do Porto
(TEUP), de que foi fundadora. >

O piano foi oferecido pelo pai há 40 anos. A música faz parte
da vida de Paula desde sempre
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A esclerose
múltipla não é uma
fatalidade: «tenho
limitações, mas
vivo com elas»
bastante tempo». A carreira
como engenheira electrónica
no INESC, Instituto de
Engenharia de Sistemas e
Computadores, ficou para atrás.

Disciplinada, Paula Cristina Magalhães insiste nas terapias que mais a
ajudam: nadar na piscina e a hipoterapia

Paula tem saudade e paixão
na voz mas não se vitimiza.
É com muito pragmatismo que
se refere à doença que a afecta
desde os «20 e poucos anos».
«A ordem que dou aqui em cima
[aponta para a cabeça] para aqui
para baixo [aponta para as mãos
e pernas] não é executada.
Tem falhas».
Nunca viu, no entanto,
a esclerose múltipla como
uma fatalidade. «É claro que
tenho estas limitações, mas
vivo com elas! Não vivo como
as outras pessoas, mas vivo».

O diagnóstico chegou após
muitas dúvidas e um ano
depois de Paula acabar o
ensino superior. «Os médicos
falavam que eram problemas
de coluna».
Desses dias Paula Magalhães
guarda «quase nada».
Porque, bem vistas as coisas,

pouco interessam. «Em boa
verdade, tento esquecer.
Acredito que fazemos da vida
o que queremos».
Por causa da doença, enfrenta
dificuldades na fala, visão,
andar e ao nível do equilíbrio.
Escrever é uma tarefa que só
faz ao computador, «onde passo

Tem feito das adversidades
a sua maior força. O ginásio e
as barras de equilíbrio, que tem
em casa, em Paços de Brandão,
a poucos quilómetros de Santa
Maria da Feira, são prova disso.
Faça chuva ou sol, quando o
calor ou o frio não lhe trazem
dor aos músculos, faz exercícios
desafiando o corpo. «Tudo o
que faço não é para evoluir
muito. É para não andar muito
para trás», lança, consciente
da inexistência de cura.
A fisioterapia e a ginástica
contribuíram para a evolução
mas foi Papoila, uma égua >

Saúde

de pêlo cor-de-mel e porte
pequeno, quem mudou
«radicalmente» a sua vida.
Há nove anos a hipoterapia
«fez-me renascer», diz.
No Clube Equestre de Loureiro,
Equit Loureiro, em Oliveira de
Azeméis, participou em sessões
que foram um «virar de página»
na vida de Paula. «Antes da
hipoterapia não falava e quando
o tentava fazer ficava logo
muito cansada. Agora? Bom,
agora, falo pelos… cotovelos!»
[gargalhadas].
«Braços esticados para cima
e à frente. E, agora, atrás
das costas», ordenam os
terapeutas. E Paula executa.
Os momentos no picadeiro
eram, como ainda hoje gosta
de descrever, um «casamento
perfeito». «Mal me sentava,
a Papoila sabia logo quem
eu era e quais as minhas
dificuldades e necessidades.
Eu nem precisava de falar…».
A separação de Papoila foi
motivada por um «fecho
inesperado» do local onde
decorriam as sessões.
«Ela está no meu coração,
para sempre. Tenho tantas
saudades…».
Graças à hipoterapia
conseguiu progressos no
desenvolvimento físico,
psíquico e motor. «Recuperei
comandos importantes no
meu corpo. Ainda tremo um
bocadinho mas, globalmente,
tenho domínio das minhas
capacidades», afirma,
revelando orgulhosa «Tenho
força, e até já sou capaz de
empurrar coisas!». >

A terapia com cavalos permitiu
grandes progressos: «Ainda tremo
mas, globalmente, tenho domínio
das minhas capacidades»
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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.
Quem tem Cartão Saúda tem vantagens únicas.
Uma das mais valorizadas é o desconto na compra
de bilhetes nos cinemas NOS.
Faça como milhares de famílias portuguesas
e vá ao cinema com o Cartão Saúda e 25% de desconto!

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

25%

desconto
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«A vida é nossa
amiga, temos é de
dar-lhe uma ajuda»
De dia para dia, conseguiu
distanciar-se das limitações
que a doença lhe foi trazendo.
«Com a hipoterapia agilizei todo
o meu corpo. Não sou como
era antigamente, mas renasci
de outra forma».
A perseverança trouxe-lhe uma
generosa recompensa: nadar.
Algo de que era incapaz há dois
anos. Dentro de água, o mundo
volta a ser seu. Não existem
obstáculos, só alegrias. «Eu
caminho, canto e até consigo ir
ao fundo da piscina! E faço tudo
isto sozinha! Não preciso de
ninguém», relata efusivamente.
É com uma enorme alegria
e vivacidade que fala dos
momentos em que está dentro
de água. «Ali, sinto-me
como diz aquela música
“1…2…3… / Vou nascer outra
vez”», evocando o tema
“Nascer Outra Vez”, da banda
portuguesa Ritual Tejo,
dos anos 90.
Há menos de um mês voltou
à luta: reiniciou a hipoterapia.
Desta vez na Quintinha
Pedagógica de Canelas, uma
vez por semana. Em fase de
adaptação a Lucky, o cavalo
com que fará a terapia, Paula
desabafa: «Andar a cavalo
é muito bom para mim».
O pensamento positivo tem
sido a maior arma para viver.
«Se eu for a pensar: “Isto é
muito mau”, então tudo fica
péssimo. É preciso dar a volta»,

A magia da música no sorriso de Paula

justifica. «A vida não pode
ser assim tão má. A vida
é nossa amiga, temos é
de dar-lhe uma ajuda.
É preciso acreditar».
A esclerose múltipla afecta
8 mil pessoas em Portugal.
A todos, Paula faz um
apelo: é preciso lutar, lutar,
lutar. «Ser insatisfeitos».
O próximo desafio?
Saltar de pára-quedas. •

Continue a ler em:
www.revistasauda.pt
• Piano: o «grande ensinamento»
• Hipoterapia: uma ajuda para
«renascer»
• Stephen Hawking: uma fonte
de inspiração

VEJA TAMBÉM OS VÍDEOS
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/// Pediatria para todos

A escova
não pode
parar

D. R.
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Nas férias é normal
relaxarmos e a higiene oral
pode ser descurada.
É importante não ceder neste
ponto. Veja como acautelar
erros normais:
• Mantenha como prioridade
a lavagem dos dentes das
crianças, mesmo que o
tempo seja mais reduzido
ou as crianças estejam
mais cansadas. Bastam
dois minutos. Se o seu filho
estiver muito cansado,
pode ajudá-lo, ou até escovar
os dentes por ele, mas não
deixe que se habitue a
não o fazer. O objectivo
não é ‘massacrá-lo’ mas

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

demonstrar a importância
da higiene, porque os dentes
também ‘trabalham’ todos
os dias.
• Compre um kit de viagem.
Há algumas opções de
escovas e pastas de
dimensões reduzidas,
que pode levar consigo,
pelo que não se justifica
a desculpa de não ter
uma escova de dentes
no local onde janta.
Eu sei que pode parecer
estranho lavar os dentes
numa casa de banho pública,
mas acho que pode e deve
ser um hábito a incentivar,
logo desde a infância

• Tenha cuidado com os doces
em demasia. Nesta altura do
ano é frequente haver algum
excesso no consumo de gelados
e sumos, que são alimentos
muito ricos em açúcares e com
um potencial cariogénico muito
elevado. É fundamental não
abusar e, quando o fizerem,
deve reforçar a necessidade de
escovar os dentes
Para manter os dentes
saudáveis aconselha-se lavar
os dentes pelo menos duas
vezes por dia (sendo uma
dessas vezes obrigatoriamente
antes de dormir). O dentífrico
tem de conter 1000-1500 ppm
de flúor, no mínimo. •

JOSÉ CARDOSO
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CONSULTÓRIO: DORES DE BARRIGA
[Cristina Sousa]
O meu filho tem quatro anos
e não está a comer bem,
queixando-se de muitas
dores na barriga. O que
pode ser?
O apetite das crianças dessa
idade varia essencialmente
em função dos seguintes
factores:
• velocidade do crescimento
• o crescimento não é linear,
tem picos e momentos em
que fica mais estagnado,
o que faz variar as
necessidades energéticas,
e isso reflecte-se no
apetite
• estado de saúde – quando
as crianças estão doentes
comem menos; trata-se
de uma resposta normal
do organismo
• preferência da criança
– como é lógico, elas
acabam por comer melhor
o que gostam mais e pior
o que gostam menos

JOSÉ CARDOSO

[Tiele Andrade]
Tenho um filho de seis anos
que se queixa frequentemente
de dor de barriga sempre que
come alguma coisa. Às vezes
dou simeticona para os gases
mas não sei se poderá ser
alguma coisa mais.
As dores de barriga são muito
frequentes em crianças e
é importante perceber se
existem sinais de alarme
(acordar de noite por causa
das dores de barriga, dores
que interferem claramente no
dia-a-dia e nas brincadeiras,
associação a emagrecimento,
palidez ou vómitos repetidos
ou então diarreia frequente
e com sangue). Se não
estiverem presentes estes
sinais, pode efectivamente
ser devida à acumulação
de gases. Nesse caso pode
fazer sentido testar uma dieta
sem lactose, para ver se
melhora. Outra causa possível
é a existência de parasitas
(nesses casos deve falar com
o médico assistente para
ponderar a administração de
um desparasitante).
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/// Suplementos na farmácia

Gostamos
do seu sorriso
Teresa Barreiro
Farmacêutica
• Consumo de álcool em excesso
• Higiene oral deficitária
Não os vemos, mas os dentes
estão presentes desde o
nascimento e nutrientes como
cálcio, fósforo, e vitamina C são
importantes para as grávidas,
uma vez que são necessários à
formação dos primeiros dentes.
Desde o aparecimento da
primeira dentição, a higienização
da boca é fundamental:
Saúde oral significa saúde
da boca e uma boca saudável
permite falar, sorrir, provar,
tocar, mastigar, engolir
e transmitir emoções
com confiança e sem dor,
desconforto ou doença. Há
factores de risco relacionados
com hábitos, comportamentos
e estilos de vida que podem
ser modificados, ou mesmo
abandonados, de modo a manter
a saúde da boca:
• Dieta rica em açucares
• Consumo de tabaco

• Escovar os dentes 2x2x2, isto
é, pelo menos duas vezes ao
dia, durante dois minutos e
evitando comer duas horas a
seguir à escovagem; uma delas
deve ser, obrigatoriamente,
antes de dormir
• Utilizar um dentífrico
suplementado com flúor, com
pelo menos 1000 a 1500 ppm,
a concentração indicada para
prevenir a cárie e bochechar
com um colutório de flúor
• Use uma escova de tamanho
adequado, com uma cabeça

pequena e macia, de modo a
evitar lesões nas gengivas
• Substituir a escova de três em
três meses, porque as cerdas
ficam gastas e deformadas
• Utilizar diariamente
escovilhões, fita ou fio
dentário para remover a placa
bacteriana interdentária.
Assim conseguirá uma
limpeza mais eficaz dos
espaços entre os dentes
• Fazer gargarejos com
colutórios próprios para alívio
de desconforto e desinfecção
da boca
• Visitar regularmente o
profissional de saúde oral
Suplementos de ferro e
vitaminas do complexo B são
também muito importantes para
a manutenção da mucosa oral,
evitando as desagradáveis aftas
da boca e da língua.
Não importa a idade; cinco, 25, 65
ou 85 anos: a saúde oral é crucial
para a saúde e o bem-estar. •
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/// Saúde com ciência

Os dentes
de leite
A formação dos dentes começa
na gestação e só termina com a
dentição definitiva. A alimentação
da grávida é decisiva para
fornecer os nutrientes essenciais
ao adequado desenvolvimento
da dentição, nomeadamente
cálcio, fósforo e vitaminas C e D.
Amamentar até aos quatro/
seis meses de idade ajuda
a prevenir futuras cáries.
Muitos bebés não têm problemas
com o nascimento dos dentes
mas outros podem mostrar-se
mais agitados, irritáveis e com
alterações do apetite ou do sono.
Há medidas para aliviar
o desconforto:

dentição permanente
saudável. É certo que vão ser
substituídos mas mantêm-se
na boca vários anos: alguns
podem cair só aos 13 anos,
o que justifica que se cuide deles
como se fossem definitivos.
Estes dentes desempenham
funções importantes no
desenvolvimento: ajudam
a mastigação, contribuem
para a manutenção do
espaço em que vão nascer
os dentes definitivos, facilitam
a articulação dos sons,
intervêm na respiração,
deglutição e no crescimento
dos maxilares.

• Anéis de dentição. Podem
ser colocados no frigorífico
para refrescar mas não
no congelador, pois ficam
demasiado duros e podem
magoar as gengivas

• dos zero aos três anos: a
escovagem deve ser realizada
pelos pais com uma gaze
humedecida com água (no
nascimento e erupção),
dedeira ou escova macia de
tamanho adequado à boca
da criança. A quantidade de
dentífrico deve ser do tamanho
da unha do dedo mindinho
da criança

• Alimentos duros, como côdea
de pão, maçã ou cenoura,
vigiando para evitar que se
engasgue. Pode aplicar um
bálsamo ou gel refrescante
apropriado para acalmar e
proteger as gengivas
Os primeiros dentes (ou ‘de leite’)
são fundamentais para uma

• dos três aos seis: a escovagem
é progressivamente realizada
pela criança, sob supervisão
dos pais, utilizando uma
escova macia de tamanho

adequado. A quantidade
de dentífrico é igual ao
caso anterior
• a partir dos seis anos:
a escovagem é realizada
pela criança com escova
macia ou média.
A quantidade de dentífrico
é de aproximadamente 1 cm
As crianças devem utilizar
um dentífrico fluoretado de
1000-1500 ppm (partes por
milhão). Ensine a criança a
lavar os dentes pelo menos
duas vezes ao dia, após o
pequeno-almoço e antes
de deitar.
Dê o exemplo: as crianças
aprendem por imitação.
• Evite alimentos com elevado
teor de açúcar, sobretudo
entre refeições
• Não adicione açúcar ou mel
à chucha nem promova a
utilização passiva do biberão
enquanto a criança dorme:
aumenta o risco de cáries
• A primeira consulta ao
dentista deve acontecer até
aos quatro anos de idade •

Equilíbrio
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/// Sexualidade

O triunfo da
cana-de-açúcar
Disfunção eréctil não é uma fatalidade
para os diabéticos.
Nuno Monteiro Pereira
Urologista e Andrologista
Há vários tratamentos mas é
preferível uma terapêutica oral,
caso resulte.

A disfunção eréctil, como
incapacidade persistente para
obter e manter uma erecção
satisfatória para o coito, afecta
muitos homens diabéticos e pode
ser o primeiro sinal de diabetes.

A diabetes provoca obstrução
das artérias do pénis por
diminuição do aporte de sangue.
Ao mesmo tempo provoca
lesão do tecido muscular
peniano, o que dificulta o
mecanismo de encerramento
das veias do pénis e perturba
a função dos nervos periféricos.
É essa causa que determina a
gravidade da disfunção eréctil.
O problema apresenta-se
cinco vezes mais no diabético:
entre 35 a 50 por cento dos
homens com diabetes têm
problemas erécteis.
Existem factores que aumentam
o grau de risco de um diabético

Há terapêuticas
orais com
excelentes
resultados
vir a sofrer de disfunção eréctil.
O tempo de duração da doença
é dos mais marcantes. Quase
todos os diabéticos com mais
de 15 anos de doença, mesmo
equilibrada com terapêutica
oral ou insulínica, têm algum
grau de disfunção eréctil,
frequentemente grave.
Os doentes com diabetes
apenas controlada por dieta
têm menos probabilidades
de ter problemas do que os
diabéticos com terapêutica
oral ou insulina. >
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Entre os diabéticos a fazer
terapêutica oral ou insulina
a incidência é semelhante.
As terapêuticas orais que
surgiram nos últimos
20 anos vieram trazer uma
nova esperança. Em geral
os comprimidos são tomados
cerca de uma hora antes
do início da actividade sexual
e os preliminares eróticos
devem ser estimulados.
A janela de acção dura entre
oito e 36 horas, conforme o tipo
de fármaco. Os efeitos colaterais
são muito raros. Apenas está
absolutamente contra-indicada
a co-administração de
terapêutica cardíaca com
nitratos, sob qualquer forma.
Os estudos clínicos realizados
mostram uma eficácia clínica
de 40 a 50 por cento.
Quando a medicação oral falha,
existem alternativas. A injecção
no pénis de uma substância
vasoactiva, administrada
pelo próprio doente, é eficaz
em muitos casos, tendo um
risco mínimo. A cirurgia de
implantação de prótese peniana
representa o último recurso
para os diabéticos com disfunção
eréctil grave. Só quando existe
a certeza da irrecuperabilidade
do tecido cavernoso é que se
pondera a implantação de uma
prótese, mas isso é frequente
acontecer nestes doentes.
Independentemente do tipo
de prótese, a sua aplicação
proporciona uma vida sexual
normal em 80 a 90 por cento
dos doentes. •

A prótese permite
uma vida sexual
normal

MANTRASTE
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/// Nutrição

Comer na praia
Refeições leves e divertidas abrem o apetite.
Rodrigo Abreu
Nutricionista
Uma das preocupações quando
se leva comida para a praia
deve ser a higiene e segurança
dos alimentos. Dependendo das
condições climáticas, considere
o transporte em bolsas
térmicas, que permitem manter
uma temperatura adequada.
Acondicione os alimentos
cozinhados (por exemplo, peito
de frango grelhado ou ovo

cozido) em recipientes separados
dos alimentos crus (fruta
ou legumes) e mantenha os
alimentos perecíveis (iogurtes,
queijo fresco) mais perto dos
acumuladores de frio e no fundo
da bolsa/caixa térmica. Abra a
bolsa apenas quando necessário,
para manter a temperatura
mais baixa durante o máximo de
tempo possível.

Há muitas opções saudáveis
e saborosas. Fonte de água,
as frutas trazem sabor e
frescura, sem muitas calorias.
Leve fruta em peça (pêssegos,
ameixas, maçãs, pêras, uvas)
que não precise de arranjar
e, se gostar ou quiser variar,
alterne com fruta arranjada
e acondicionada em frascos
de vidro – melão, melancia,
manga, papaia ou ananás
podem ser cortados em cubos
e saboreados com a ajuda de
um palito ou garfo. Acompanhe
com alguns frutos secos (nozes,
amêndoas, cajus, avelãs) sem
sal, para garantir a saciedade
sem ficar com o estômago
muito cheio. Pipocas simples
feitas em casa sem adição de
gordura (evite as de compra
que, geralmente, têm mais
gordura e/ou açúcar), biscoitos/
bolachas simples (pouco
açucaradas, sem cremes,
recheios ou coberturas) ou
barras de cereais pouco
açucaradas também podem
acompanhar a fruta se precisar
de mais energia para nadar ou
jogar raquetes. Lembre-se
de fazer várias refeições, >
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comendo menos de cada vez,
mas a intervalos regulares.
Se o dia de praia for longo, leve
refeições mais substanciais.
Prepare sandes em pão de
mistura ou wraps de farinha
integral, incluindo uma fonte
de proteína. Peito de peru/
frango grelhado, atum ao
natural, ovo cozido ou queijos
magros são boas opções.
Umas folhas de alface iceberg
(mais firme) ou rodelas de
tomate dão sabor e textura,
ajudando a incluir verduras.
E, falando de verduras, porque
não preparar uns palitos
de cenoura, aipo ou pepino
doce, ou levar um frasco com
tomates-cereja? São formas
simples e rápidas de petiscar
e evitar tentações. Em vez
de molhos mais calóricos,
tempere o recheio das sandes
com um pouco de iogurte
natural não açucarado,
aromatizado com ervas
ou especiarias.
Por fim, não se esqueça da
hidratação. Com calor e ao
sol, perdemos mais água, por
isso há que repor líquidos –
água e infusões/bebidas não
açucaradas ajudam a manter-se hidratado sem ingerir
calorias adicionais. Evite ou
reduza o consumo de bebidas
alcoólicas nestas condições,
pois o álcool pode aumentar as
perdas de água corporal.
Com algum planeamento e
pequenos cuidados simples
vai poder disfrutar os dias de
praia com mais saúde e sabor.
E assim é mais fácil ter margem
para saborear aquela bola de
Berlim ou gelado de que tanto
gosta, sem sentir culpa. •

RECEITAS SEM LEITE DE VACA
(alergia à proteína do leite de vaca)

Bolo de ananás
INGREDIENTES

1

Ananás (reservar 4-5
fatias para cozer)

200 ml

Leite de arroz

4 c. chá

Óleo vegetal

1 c. chá

Fermento

4 c. chá

Água
Sumo de ananás

350 ml

(pode ser obtido
espremendo o que
sobra do ananás)

500 g

Farinha de arroz

q.b.

Margarina vegetal
para untar a forma
(confirmar que não
contém leite de vaca
nem vestígios)

PREPARAÇÃO

Descasque o ananás, retire
o centro e corte 4-5 fatias.
Reserve a restante polpa para
fazer sumo. Verta para uma
tigela o óleo vegetal e a água
e, em seguida, adicione todos
os ingredientes, deixando o
fermento para o fim. Mexa bem
até obter uma massa uniforme.
Unte uma forma de bolo com
a margarina vegetal e alguma
farinha de arroz. Coloque as
rodelas de ananás no fundo
da forma e despeje a massa.
Leve ao forno (a 200ºC) por
cerca de 30 minutos ou até
dourar. Deixe arrefecer,
desenforme e sirva.

Pudim de laranja
INGREDIENTES

6

Ovos

1

Raspa
de uma laranja

2,5 dl
200 g

Sumo de laranja
(natural)

Açúcar

4 c. sopa Água

PREPARAÇÃO

Unte uma forma de pudim
com açúcar caramelo.
Misture os ovos inteiros com
o açúcar e bata um pouco.
Adicione o sumo e raspa de
laranja. Deite este preparado
na forma e leve a cozer em
banho-maria em forno
pré-aquecido a 180ºC,
durante 30 a 35 minutos.
Deixe arrefecer
completamente antes de
desenformar o pudim.
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/// Educação

Brincar a sério
Perigos e oportunidades das férias em família.
Rita Antunes
Psicóloga clínica e educacional
o cumprimento de regras e o
trabalho-conjunto na conquista
de objectivos (como conseguir
ganhar tempo para terminar o
dia com aquele jogo que todos
gostam).

As férias de Verão são
aguardadas com expectativa,
especialmente pelos mais novos.
Mudar o padrão de hábitos e
rotinas pode alterar formas de
estar e de sentir, aumentando as
birras e os comportamentos de
oposição, que tanto dificultam a
convivência familiar.
Deixo, por isso, algumas
recomendações para ter férias
felizes com os seus filhos:
• Os horários, as rotinas e a
estruturação do ambiente (no
tempo e no espaço) continuam
a ser muito importantes,
para uma maior motivação,

• Por que não construir uma
caixa de férias 2018? Pode
coleccionar fotos, pacotes de
açúcar vazios, aquela concha
daquela praia… Uma caixa
que perdurará ao longo do
ano escolar e laboral, onde
podemos ir recarregar baterias
naqueles dias mais difíceis.
• As horas de sono e de
alimentação continuam
a ser indispensáveis à
organização interna e externa,
principalmente para as
crianças. Não podem ser
penalizadas, até porque as
actividades em excesso geram
cansaço e stress.
• Mediar a duração dos jogos
de computador/consolas nos
tempos livres das crianças.
É fundamental haver intervalos
pré-definidos, bem como a
supervisão estreita e directa
de um adulto.

• «Hoje és tu que escolhes»
- Esta opção tem impacto
positivo na auto-estima da
criança pelo facto de se sentir
ouvida, se sentir importante:
Hoje és tu o chefe/líder da
nossa brincadeira. A sensação
de liberdade e de escolha irá
reforçar a autonomia. Ser
dono de um pouco do seu
tempo vai ajudá-los a crescer
e a desenvolverem-se, mais
capazes de assumir papéis,
aceitar responsabilidade,
e o imprescindível: aprender
a fazer escolhas! As escolhas
serão tão ou mais acertadas
quanto o tempo que tiverem
para ensaiar, escolher,
experimentar, viver.
Quando me perguntarem
o que fiz hoje
E eu disser que brinquei
Não me entendam mal
Porque a brincar, estou
a aprender
A aprender a trabalhar com prazer
e eficiência
Estou a preparar-me para o futuro
Hoje, sou criança e o meu trabalho
é brincar.
Adaptado do “Poema do Brincar”,
autor desconhecido •

FA R M Á C I A S P O R T U G U E S A S .
C O N S I G O N O S M O M E N T O S I M P O R TA N T E S .

Nova gama
suplementos
da mãe
e do bebé

É DAS FARMÁCIAS. É DE CONFIANÇA.
Nasceu Belibaby, a nova gama de suplementos para
o bem-estar da mãe e do bebé. Belibaby é uma gama
exclusiva das Farmácias Portuguesas, concebida para
acompanhar a gravidez, o bebé e a mãe durante o período
de amamentação. Com toda a confiança de quem
está consigo desde sempre.

É para a vida.

Vitalidade

Bebés Saúda
Siga-nos em:

www.bebessauda.pt

Não é não

Lidar com a frustração fortalece a criança para a vida.
Texto de Irina Fernandes

Os gritos – e também o choro – chegam a ser
ensurdecedores. Margarida, de 13 meses,
não dá tréguas à mãe com birra atrás de birra.
«Ora porque quer dormir, ora porque quer o
brinquedo do irmão», ou o telemóvel da mãe,
que «é giro e o do pai nem tanto».

ANABELA TRINDADE

Capricho, teima, obstinação são definições
associadas à palavra birra. O pediatra Hugo
Rodrigues antecipa-se e lembra: «Antes de
tudo, uma birra é a forma que as crianças
têm de chamar a atenção» para conseguir
o que pretendem. Na «maior parte das
vezes», começam aos 15-18 meses, sendo as
«manifestações cada vez mais exuberantes»
com a idade.
À boleia das primeiras teimas, Rodrigo Onofre
ganhou a alcunha de ‘Pequeno gremlin’ «porque
dá uns guinchos muito característicos e fica meio
descontrolado», conta a mãe, Ana Sanches. >

MIGUEL RIBEIRO FERNANDES
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FILIPE FARINHA

Aos primeiros sinais de birra, o melhor é avaliar
o bem-estar da criança, verificando se tem
sono, fome ou cansaço. «As birras surgem
mais quando as crianças estão cansadas»,
alerta o pediatra.
Em público ou em casa, «ignorar é o ideal»,
avança o médico, aconselhando os pais a
assumir o controlo da situação, saindo de cena.
«Deve dizer-se algo do género: "Já vi que estás
a fazer uma birra. Eu vou sair, quando acabares
volto e conversamos um bocadinho”».

FÁBIO MESTRINHO

ALEXANDRE VAZ

«Distraímo-lo com um brinquedo ou outra
coisa qualquer. O nosso filho Miguel também
ajuda muito, pois faz umas macacadas e distrai
o Dinis», conta o pai, Luís Furtado. >

FILIPE FARINHA

Deixar a criança por uns momentos sozinha,
«desde que esteja em segurança», pode ser
benéfico. «Os pais mostram que estão atentos,
que perceberam a mensagem, mas que são
eles que controlam a situação», sustenta Hugo
Rodrigues.

Miguel ajuda a distrair
o irmão Dinis
das birras

Vitalidade

Siga-nos em:

www.bebessauda.pt

MIGUEL RIBEIRO FERNANDES

Aprender a lidar com a frustração é um
confronto que os pais devem estimular,
permitindo à criança resolver problemas
e lidar com as adversidades, tornando-se muito
mais competente a nível individual e social.
Não é com palmadas que as coisas se resolvem,
antes pelo contrário, «Para além de ser muito
questionável a sua utilidade, só vai estimular
a criança a chorar mais e não resolve o
problema», alerta o pediatra.

ANABELA TRINDADE

A birra deve ser encarada como uma
manifestação normal no desenvolvimento das
crianças. «Não é vergonha ter um filho a fazer
birra», sublinha Hugo Rodrigues, aconselhando
pai e mãe – e também os avós – a libertarem-se
de sentimentos de vergonha e embaraço
se o filho/neto se atirar ao chão. •

ANABELA TRINDADE

36

Satisfeitas as necessidades
básicas como sono, fome e higiene,
é importante deixar a criança
enfrentar frustrações e superá-las

O TEU NOVO PARCEIRO
DE DESPORTO CHEGOU
À FARMÁCIA

A nova gama de suplementos desportivos disponível
em exclusivo nas farmácias portuguesas.
Consulte as farmácias aderentes
aqui: https://goo.gl/4zYMU5
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/// Saúda convida: Santarém

Terra
fértil
Texto de Sandra Costa
Fotografias de Pedro Loureiro

Vista de longe, Santarém
ergue-se no topo de um planalto,
sob o qual se espraia a extensa
lezíria ribatejana, entrecortada
pelo Tejo, largo e majestoso,
cujas cheias invernais tornam
as terras férteis e adequadas
à produção vinícola, de tomate
e do famoso melão de Almeirim.
No cimo da íngreme escarpa,
que sobe a partir do rio,
encontra-se o Jardim das
Portas do Sol, onde se
encontra os primeiros vestígios
civilizacionais da cidade.
Era aqui que se situava a
alcáçova (castelo árabe),
que depois da reconquista

cristã, em 1147, se tornou
um dos mais importantes
castelos medievais do país.
«Ainda hoje impressiona
imaginar os soldados de
D. Afonso Henriques a escalar
a encosta, pela calada da
noite, tomando Santarém
aos mouros», diz Adelaide
Figueiredo, escalabitana de
gema e médica no Hospital
Distrital da cidade.
O Centro de Interpretação Urbi
Scallabis, no Jardim das Portas
do Sol, é um excelente ponto
de partida para quem inicia
a visita à cidade, pois através
de soluções museológicas
interactivas lança pistas >
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Vista sobre a lezíria, o Tejo e a Ponte D. Luís
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Igreja de Nossa Senhora da Graça,
de estilo gótico, onde está sepultado
Pedro Álvares Cabral

Coreto do Jardim da República

sobre aspectos menos
conhecidos da cidade.
À saída do jardim passamos a
Casa-Museu Passos Canavarro,
a casa onde pernoitou o escritor
Almeida Garrett durante as
“Viagens na minha terra”.
Continuando pela avenida
ladeada de antigos palacetes,
talvez a mais bonita da cidade,
chegamos à Torre das Cabaças,
sobre a qual se conta uma
lenda. «Mandada erguer
no início do século XV, após
autorização concedida por
D. Manuel I, consta que o rei
visitou o monumento e, não
gostando do que viu, mandou
colocar oito cabaças no cimo da
torre, a simbolizar as cabeças
ocas dos vereadores que
coordenaram a construção»,
conta Ana Mendes, assistente
operacional da autarquia.
A verdade é que as cabaças
tinham como função
amplificar o som.
Santarém destaca-se pelo vasto
património arquitectónico e
é conhecida como Capital do
Gótico, de que se destacam
a Igreja de Nossa Senhora da
Graça e o Convento de Santa
Clara, cujas freiras (clarissas)
se especializaram na confecção
do celeste, uma das iguarias
gastronómicas da cidade.
A história é, também,
indissociável da democracia
portuguesa. «Santarém
teve um importante papel
na revolução de 25 de Abril
de 1974 e é conhecida por
cidade da liberdade», explica
Adelaide com orgulho. Foi da
Escola Prática de Cavalaria,
em Santarém, que o capitão
Salgueiro Maia fez sair as
tropas naquela madrugada,
para ocupar o Terreiro do Paço.

Santarém tem um
dos castelos mais
importantes após
a Reconquista
Cristã, em 1147
«Santarém oferece excelentes
condições de vida e está a
apenas 45 minutos de Lisboa.
Além disso, os escalabitanos
são pessoas divertidas, que
gostam de conviver com os
amigos e das tradições da
terra», sublinha Adelaide
Figueiredo. Uma das mais
populares é a Feira Nacional
de Agricultura, em Junho,
que reúne uma mostra de
animais com uma parafernália
de maquinaria agrícola, sem
esquecer os espectáculos
musicais, o artesanato e
a gastronomia. A tradição
tauromáquica é lembrada com
as largadas de touros, a que a
população assiste sentada nas
varolas de protecção, enquanto
os mais afoitos se aventuram
no terreiro. Em Outubro não há
quem perca o Festival Nacional
de Gastronomia, reunião
de sabores de todo o país,
incluindo as ilhas.
Na vila de Alpiarça, a que se
chega atravessando a Ponte
D. Luís, situa-se a Casa dos
Patudos, magnífica quinta
de 101 divisões, construída
no início do século XX, cujo
nome remonta à caça de
patos bravos na região. A casa
alberga uma valiosa colecção
de arte, constituída por mais de
8.000 peças de autores como
Silva Porto, José Malhoa e
Columbano Bordalo Pinheiro. >
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Menino do século III, que representa
o deus Hórus, no Centro de
Interpretação Urbi Scallabis

2

Convento de Santa Clara, que se destaca
pela rosácea de estilo gótico

3

Igreja do Santíssimo Milagre, local de
paragem dos peregrinos de Fátima

4

Jardim das Portas do Sol

5

Casa dos Patudos, em Alpiarça,
onde viveu a família do republicano
José Relvas

6

Homenagem a Salgueiro Maia,
capitão de Abril

7

Pampilho, bolo típico que recria a vara
usada pelos campinos para domar
o gado bravio
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Continue a ler em:
www.revistasauda.pt
• A tragédia da Casa dos
Patudos

VEJA TAMBÉM OS VÍDEOS

Albufeira dos Patudos, onde se pratica pesca e canoagem

Cavalo do Sorraia, uma espécie
em vias de extinção, com apenas
200 exemplares em todo o mundo

«Este importante património é
uma atracção a nível turístico no
nosso concelho», garante Nuno
Prates, conservador do museu.
A Casa dos Patudos encerra
ainda a história trágica da morte
precoce dos três filhos de José
Relvas, que além de grande
lavrador, músico amador e
coleccionador de arte, foi político
e diplomata. Nos terrenos
circundantes pode visitar-se a
Albufeira dos Patudos, onde se
pratica pesca e canoagem, e a
Reserva Natural do Cavalo do
Sorraia, uma espécie em vias
de extinção, com apenas 200
exemplares em todo o mundo.
No Verão, Santarém é muito
quente e os fins de tarde
sugerem ao convívio numa
esplanada. É assim que
terminamos o dia, na Pastelaria
Bijou, em pleno Largo do
Seminário, a praça nobre
da cidade. •

A Reserva
Natural do
Cavalo do Sorraia
preserva
a raça, em vias
de extinção

Bula
Casa da Alcáçova
(Turismo de Habitação)
Largo do Alcáçova, 3
Portas do Sol
T. 243 304 030
Restaurante Dois Petiscos
Cerca da Mecheira, 20
T. 243 095 552
Cervejaria Ponto G
Praça Visconde Serra
do Pilar
T. 912 980 363
Pastelaria Bijou
R. Capelo e Ivens, 135
T. 243 322 905
Complexo Aquático
Municipal
de Santarém
Jardim de Cima
T. 243 300 900

Amigos dos
seus melhores
amigos
As farmácias com Espaço Animal
ajudam a cuidar do seu melhor amigo

Saiba mais informações numa farmácia com o serviço Espaço Animal.
Siga-nos no Facebook: https://www.facebook.com/espacoanimalgv/
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A Hiperatenta perdeu-se enquanto seguia borboletas com a sua lupa…
Ajuda-a a encontrar o caminho certo e apanha os superpoderes necessários!
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ZTOP Pulseiras
e Repelentes

Pharmaton®
Vitalidade

Na compra de uma embalagem de ZTOP

Na compra de uma embalagem de Pharmaton®
Vitalidade

CNP Vários

CNP Vários

vale

vale

2,54

24

vale saúda

vale saúda

Validade: 1 a 31 de Agosto 2018
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas.
Limitado a 5 utilizações por cartão.

Validade: 1 a 31 de Agosto 2018
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas.
Limitado a 5 utilizações por cartão.

Paranix

Meritene
Força e Vitalidade

Na compra de uma embalagem de Paranix Champô
de Tratamento

Na compra de uma embalagem de Meritene Força
e Vitalidade

CNP 6201038

CNP Vários

vale

24

54

vale saúda

vale saúda

vale

Validade: 1 a 31 de Agosto 2018
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas.
Limitado a 5 utilizações por cartão.

Validade: 1 a 31 de Agosto 2018
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas.
Limitado a 5 utilizações por cartão.
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Pharmaton®
Vitalidade

ZTOP Pulseiras
e Repelentes

Sinta a energia!
Multivitamínico com Panax Ginseng G115® que contribui para:
- Bom desempenho cognitivo e da memória
- Sensação de vitalidade e energia
- Resistência do organismo ao stress

Fitas Texteis Coloridas ZTOP: Fitas multifuncionais
anti-mosquito. Confortáveis e ideais para actividades ao ar
livre tais como: campismo, praia, caça e pesca. Os produtos
foram tratados com uma solução de permetrina. Activação
através primeiro contacto com a água.

Tomar 1 cápsula por dia. Não recomendado em crianças
e adolescentes, perturbações do metabolismo do cálcio,
hipervitaminose A ou D, insuficiente renal, alergia a soja, ao
amendoim ou qualquer um dos componentes, tratamento com
retinoides ou vitamina D. Não exceder a dose diária recomendada.
Se consumido em excesso, pode levar a hipervitaminose A e D.
SUPLEMENTO ALIMENTAR. Os suplementos alimentares não
substituem um regime alimentar variado e equilibrado e um modo
de vida saudável. (3.0)
SAPT.PHAR4.18.07.0368

Validade: 1 a 31 de Agosto 2018

CNP Vários

Validade: 1 a 31 de Agosto 2018

CNP Vários

Meritene
Força e Vitalidade

Paranix

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

Paranix é a marca nº1 em Portugal e na Europa* no tratamento
da pediculose. O NOVO Paranix Champô de Tratamento é 100%**
eficaz, em apenas uma aplicação, em 15 minutos! Com Paranix
de piolhos e lêndeas não reza a história!

Meritene Variedade Chocolate (CNP 7325944)
Meritene Variedade Baunilha (CNP 7325969)
Meritene Variedade Morango (CNP 7325951)
Meritene Variedade Café (CNP 7325977)
Limitado ao stock existente. Não acumulável com outras promoções em vigor.

Validade: 1 a 31 de Agosto 2018

CNP Vários

*Portugal: Dados HMR, Mercado Anti-parasitário Capilar, MAT Abril 2018,

Farmácia + Mass Market, Valor e Volume; Europa: IMS Health, Data of Head Lice
Europe, MAT Q4 2017, Pharmacy, Value and Volume.
** Paranix Champô de Tratamento é um Dispositivo Médico para o tratamento
da pediculose. Para mais informações, ler cuidadosamente a rotulagem e
instruções de utilização. Somente para uso externo. Indicado para crianças
com mais de 2 anos. Evitar o contacto com os olhos ou as mucosas (boca,
nariz). Em caso de contacto com os olhos, lavar abundantemente com água.
Em caso de alguma reação alérgica ou de hipersensibilidade ao produto, parar
imediatamente o tratamento e lavar o cabelo com o champô habitual. Manter
fora da vista e do alcance das crianças.

Validade: 1 a 31 de Agosto 2018

CNP 6201038

Clearblue Teste
de Ovulação Digital

Aftaspray e Aftum

Na compra de uma embalagem de Teste de Ovulação
Clearblue

Na compra de uma embalagem de Aftaspray,
Aftum gel e Aftum colutório

CNP 6423137

CNP Vários

vale

54

1,54

vale saúda

vale saúda

Validade: 1 a 31 de Agosto 2018
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas.
Limitado a 5 utilizações por cartão.

Validade: 1 a 31 de Agosto 2018
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas.
Limitado a 5 utilizações por cartão.

Cerebrum

vale

Caladryl

Na compra de uma embalagem de Cerebrum

Na compra de uma embalagem de Caladryl Derma
Gel ou Caladryl Derma Ice

CNP Vários

CNP Vários

vale

vale

24

24

vale saúda

vale saúda

Validade: 1 a 31 de Agosto 2018
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas.
Limitado a 5 utilizações por cartão.

Validade: 1 a 31 de Agosto 2018
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas.
Limitado a 5 utilizações por cartão.
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Aftaspray e Aftum

Clearblue Teste
de Ovulação Digital

Aftaspray, Aftum gel e Aftum colutório são dispositivos médicos de
classe IIa, indicados para o alívio imediato da dor de aftas e outras
úlceras da mucosa oral. Leia atentamente o folheto de informação
ao consumidor. Em caso de dúvida consulte o seu médico ou
farmacêutico.

Precisão superior a 99% na identificação dos 2 dias mais férteis* –
com resultados digitais sem margem para dúvidas
As mulheres podem engravidar apenas em alguns dias de cada
ciclo. Portanto, é muito importante ter relações sexuais nestes
dias se está a tentar engravidar. O Teste de Ovulação Clearblue
Digital ajuda-a a maximizar as suas hipóteses de engravidar
naturalmente, identificando os 2 dias mais férteis de cada
ciclo medindo as mudanças no nível da principal hormona de
fertilidade – hormona luteinizante (LH). É mais preciso do que os
métodos do calendário e temperatura* e dá-lhe resultados sem
margem para dúvidas num ecrã digital.

AFT 02_01_18

*

Validade: 1 a 31 de Agosto 2018

CNP Vários

Caladryl

Validade: 1 a 31 de Agosto 2018

CNP 6423137

Cerebrum

Caladryl Derma Gel atua rapidamente no alívio e ardor
provocados por elevada sujeição a fontes de calor, sol ou insetos.
À base de aloé vera evita a secura, desidratação e descamação
da pele agredida pelos raios solares ou outras fontes de calor
ou insetos.
Caladryl Derma Ice é um gel ultra refrescante para alívio
imediato da pele após exposição solar excessiva ou a outras
fontes de calor. À base de Soothex com propriedades suavizantes
contra a secura da pele e Heliomoduline com uma ação foto
reparadora contra as agressões causadas pelo sol.
Caladryl Derma Gel e Caladryl Derma Ice são produtos
cosméticos.

Validade: 1 a 31 de Agosto 2018

Ellis JE., et al. Human Reproduction (2011) 26: i76 (O-191)

CNP Vários

A gama CEREBRUM fornece uma linha natural, desenvolvida
para todas as etapas da vida, com ação na:
Performance física e mental
Atenção e concentração
Envelhecimento e memória
Aumento de energia
Redução da fadiga

Validade: 1 a 31 de Agosto 2018

CNP Vários

