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Luzes,
A Páscoa mágica

Câmara...
O que move
Hernâni Carvalho

Acção!
Desporto
para todos
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de desconto
p. 45

Energia diária quando mais precisa
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/// Editorial

Tempo de celebrar
Sílvia Rodrigues
Farmacêutica, directora da Revista Saúda
Num país fortemente religioso,
a Páscoa católica é feriado
nacional. Castelo de Vide é
talvez uma das terras lusas
onde o espírito ecuménico
melhor se concretiza. As
cerimónias da Páscoa
representam para os católicos
a morte e ressurreição de
Cristo, e para os judeus a
fuga do Egipto. Como escreve
Carlos Enes, nas páginas da
rubrica Saúda convida: «A
bênção aos cordeiros mostra
ao mundo como as
duas fés podem
conviver num
único ritual,
ainda para
mais com
raízes
pagãs».

No tempo que antecede a
Páscoa, oferecemos aos
leitores da Revista Saúda uma
proposta diferente de passar
uns dias de descanso. E não
precisam de ser católicos.
Qualquer pessoa encontra nas
terras do Alto Alentejo motivos
de interesse e exaltação. Afinal,
já imaginou uma igreja cheia
ressoando ao som de centenas
de badalos? Os badalos das
ovelhas? Só por isso vale a
viagem.
Para entrevista de capa
escolhemos uma cara
conhecida pelos programas
de crime na televisão. Hernâni
Carvalho explica as razões
que o interessaram pelo tema.
Numa conversa intimista com
a jornalista Rita Leça, revela a
transformação pessoal que um
cancro lhe provocou.
Na sua Revista Saúda
vai encontrar textos de
especialistas promovendo
o desporto como pilar de
uma vida saudável. Todos
queremos viver mais anos.
O segredo é viver mais anos
de forma saudável. A actividade

física regular é um caminho
seguro para lá chegar. E sabia
que mais desporto melhora
o desempenho sexual? O
urologista Nuno Monteiro
Pereira explica tudo.
De paixão pelo desporto fala
a reportagem de Sónia
Balasteiro sobre Maria, dez
anos com paralisia cerebral,
que todos os sábados faz surf
adaptado. A pequena Herói
Saúda desafiou as previsões
dos médicos à nascença: está
no quarto ano de escolaridade,
lê e caminha sozinha.
Abril é uma das épocas
mais temidas pelas pessoas
alérgicas. O Pediatra Saúda,
Hugo Rodrigues, ajuda a
identificar sinais de alergia
nos bebés. Este é também
o mês em que as pessoas
começam a pensar no Verão
e em perder peso. Mas há
quem se preocupe de forma
obsessiva. A psicóloga Marta
Xavier Cuntim alerta para
os riscos de perturbações
alimentares entre os jovens,
pressionados para serem
magros. •
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/// Entrevista a Hernâni Carvalho

«Eu ainda
consigo dizer
aquilo que
penso»
Texto de Rita Leça
Fotografias de Pedro Loureiro
As pessoas ouvem-no com
atenção. É por ser sempre
directo?
Eu ainda consigo dizer aquilo
que penso. Um dia destes, deixo
de poder dizer. Se é recto ou
directo, deixo ao critério dos
outros, mas digo sempre o que
penso.
Há anos que faz crónicas
policiais nos jornais e na

«No cérebro a
maldade transforma-se em prazer»

televisão. Como surgiu o
interesse por este tema?
Sou filho de um militar, fui
criado em quartéis. Estive num
colégio interno militar, cumpri o
serviço militar, fui voluntário da
Cruz Vermelha. Quando cheguei
ao jornalismo, era a área onde
me sentia mais confiante.
E, como nessa altura era
considerada uma área menor,
permitiu-me fazer trabalhos que
as outras pessoas não queriam.
Também tem formação em
Ciências da Religião.
É verdade! Há muitos anos,

o general Pedro Cardoso, que
sabia muito de Administração
Interna e de Geoestratégia,
disse-me: «Se queres perceber
alguma coisa disto, tens de
estudar Religião». Achei
estranho, mas à medida que
fui entrando neste mundo,
fui percebendo a importância
estratégica das religiões.
Aquelas palavras fizeram todo
o sentido.
E são tão actuais, com
o terrorismo islâmico.
Agora imagine ditas há 30
e tal anos! (risos) >
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«As pessoas revêem-se nas injustiças
que denuncio», considera Hernâni Carvalho
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«Temos a tentação de dizer que o crime está na moda. Não é verdade»

É religioso?
Não. Tenho o maior respeito
pela fé de cada um, mas não
consigo ter fé. Acredito no que
vejo, estudo, aprendo. Acredito
naquilo que a natureza oferece
e nos fenómenos que me
impõe.

«A curiosidade sobre
os crimes é tão antiga
como a existência
humana»
E na Humanidade?
Sim, muito! Comparativamente
com a idade da Terra, há
meia dúzia de anos tínhamos
um cérebro tão pequeno, tão
primário, tão incapaz. Hoje
pensamos, espacializamos
e concebemos volumetrias
inimagináveis. É uma evolução

avassaladora. No entanto, não
alterou a maldade, essência
primária do Homem. Acho
que o Homem é capaz de
fazer o bem, mas nasce,
essencialmente, com a
capacidade de fazer o mal.
Foi essa capacidade que lhe
permitiu sobreviver até hoje.
Compete a nós, que estamos
vivos, ajudar os que nascem a
fazer melhor.
É a sociedade que nos torna
bons?
Sem dúvida. O ser humano é
melhor ou pior de acordo com
a relação intersocial que tem,
aliada àquilo que escolhe ser.
Vamos chegar a uma sociedade
sem crime, sem maldade?
Não, a maldade é intrínseca do
Homem. Ajuda-o a sobreviver.

É algo reptiliano, primário,
territorial, sobrevivente. No
cérebro humano, transforma-se num prazer. Foi a maldade
que fez com que a nossa
espécie fosse escolhendo os
mais fortes e eliminando os
mais frágeis.
Há um crescente interesse
nestes temas. O que
aconteceu na sociedade?
Temos a tentação de dizer que
o crime está na moda. Não é
verdade. Se olharmos para
os jornais do século XX, todos
têm crime na primeira página.
Não havia jornais sem crime.
Havia outras formas de o
comunicar. Mas a necessidade
de conhecer essas práticas é
tão antiga como a existência
humana. As histórias humanas
têm sempre crimes. >
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«As histórias humanas
têm sempre crimes»
E na facilidade impune com que
os que levam bancos à falência
continuam a viver à grande e à
francesa.
Mas depois, na prática, não
fazemos nada.
Pois não. Porque somos
inconsequentes. Vamos para
a Costa de Caparica em vez
de ir votar, por exemplo.
Quantos portugueses vão a
manifestações exigir coisas
na semana a seguir a terem
faltado às urnas? Por isso,
sou a favor do voto obrigatório.
Provavelmente, teríamos
outros resultados.

«Recebo vários tipos de ameaças», admite o jornalista

É sobre isso que fala no seu
novo livro?
Sim. Chama-se “Matadores”
e é sobre dez portugueses
que mataram mais de três
pessoas de uma só vez. É
sobre esses actos homicidas e
sobre a acção (ou inacção) das
autoridades. Que tratamento e
protecção damos às vítimas?
Como se desenvolve uma
investigação judiciária? Que
buracos tem a lei? São algumas
questões que abordo.

É por causa desta curiosidade
pelo crime que o programa
"Linha Aberta" da SIC tem
sucesso?
As pessoas querem saber.
E sentem que quem não
lhes mostra tem alguma
coisa a esconder. As pessoas
revêem-se no indivíduo a quem
multaram indevidamente;
naquele a quem não deram
internamento, mas pagou 40
anos de impostos. Revêem-se
na injustiça e na indiferença.

Recebe ameaças ou sente
constrangimentos no
trabalho?
Os constrangimentos só
existirão quando eu morrer.
Não estou na disposição
de os permitir. As ameaças
acontecem com facilidade. E
há vários tipos de ameaças:
verbais, directas, receber
coisas em casa ou na televisão.
Sente medo?
Sinto, porque a liberdade de
imprensa e de expressão
estão doentes. As pessoas
são ameaçadas física, judicial
e financeiramente. Há muitas
maneiras de coarctar a vida de
um jornalista. Antes, a moda era
processá-lo, entupir-lhe a vida
com processos. Hoje, as coisas
são mais rebuscadas.
Aprendeu a lidar com essas
situações ou nunca se
acostuma? >
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«Ter um tumor aos 33
anos fez-me perder o
interesse pelas coisas
materiais»
algumas preocupações com a
alimentação, tento comer mais
vegetais, abusar menos dos
hidratos de carbono e do açúcar,
por indicação médica.

Hernâni Carvalho tem formação em Psicologia Forense

Ganhamos alguns anticorpos,
mas há sempre uma
percentagem de risco. E quanto
menos democracia há, mais
ameaças se sente.
Estamos a perder a
democracia?
Claro que sim. Qualquer
um é preso por roubar no
supermercado, mas nunca vi
ninguém ser preso por ter levado
um banco à falência. Se olhar
para a Caixa Geral de Depósitos,
para o BES, BPN, BPP, Banif e
outros, lembro-me sempre da
velhinha que foi presa por roubar
doces no supermercado. Esses
são presos, os outros não.
Está num canal recentemente
reformulado. Como vê as
mudanças na SIC?

Estou muito confortável, porque
só dependo do meu trabalho.
E todos os dias sou avaliado. A
SIC tem um caminho a fazer e
o Daniel Oliveira já deu provas
de perceber daquilo. E de ser
corajoso.
E como está a ser a experiência
de trabalhar com a Cristina
Ferreira?
Está a ser boa, muito
interessante. Já tinha trabalhado
três anos com ela na TVI. Agora,
é um programa dela e, por isso,
é o registo que ela quer, o que é
normal. Estou a gostar.
Por trabalhar em televisão,
imagino que tenha cuidados
reforçados com a aparência
e a saúde.
Devia ter mais! (risos) Tenho

Aos 33 anos foi operado a um
tumor na garganta [faz 59 em
Julho]. O que mudou com essa
experiência?
Deu-me uma visão prematura
da perenidade da vida. Eu já
não era muito ligado às coisas
materiais, mas hoje são-me
completamente indiferentes.
Quero é ter uma vida com
qualidade. A vida é muito curta e
há que aproveitar os momentos
que nos são oferecidos, as
pessoas que conhecemos e os
sítios onde chegamos.
O que lhe falta fazer?
Falta-me ficar reformado (risos).
Porque é importante ter uma
reforma com qualidade de vida e
tempo para fazer outras coisas.
Ter uma reforma aos 75 anos,
agarrado a uma prótese, ligado
aos tubos, para quê? Portanto,
falta-me ter uma bela reforma!
(risos) •

Continue a ler em:
www.revistasauda.pt
• O jornalismo e o medo
• A relação com os filhos
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/// Heróis Saúda

A surfista
extraordinária
Maria tem dez anos e paralisia cerebral. Está no quarto
ano, anda, brinca e faz surf.
Texto de Sónia Balasteiro
Fotografias de Mário Pereira

«A mãe podia tirar-me tudo
menos a piscina e o surf» pede
Maria. Quando fala, os seus
enormes olhos azuis sorriem
como o céu. Todo o rosto da
menina de dez anos, com
paralisia cerebral, celebra a
vida.
A alegria é genuína quando
abraça Teresa, da SURFaddict
– Associação Portuguesa de
Surf Adaptado. Adorou-a desde
que a conheceu, confidencia.

Contrariou os
veredictos médicos
e aos três anos
começou a andar

Nesta manhã de sábado, Maria
entra nas ondas de Carcavelos
em equipa. Teresa Abraços
e José Marques, ambos da
SURFaddict, acompanham-na.
Sabem que o surf pode fazer
toda a diferença na sua vida.
A mãe, Teresa Coutinho,
partilha a aventura mar
adentro. Os irmãos, Lourenço,
de 13 anos, e Constança, de
seis, preferem ficar na praia.
Ele a jogar futebol, a mais
pequena a brincar. «Está
constipada», explica a mãe.
Esta é a história de Maria e
também da sua família. De
Teresa, que declarou não
haver impossíveis quando os
médicos lhe asseguraram
que a filha nunca iria andar,

«A Maria cai e é capaz
de dizer: “Oh, caí”.
Ri e levanta-se»
provavelmente não falaria, não
aprenderia a ler ou a escrever.
Dos irmãos, que a estimulam e
protegem.
Dez anos de luta e «muita
alegria» após o parto, momento
em que mãe e filha ficaram
sem oxigénio, Teresa assegura
querer Maria «fora de casa aos
18 anos», tal como os irmãos.
Recuemos a 2008. Maria
nasceu antes do previsto.
Por precaução, os médicos
decidiram medicar Teresa
com um antibiótico. Ela, porém,
era alérgica à penicilina. >

Maria prepara-se para domar as ondas
de Carcavelos
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O objectivo da
família é tornar
Maria o mais
autónoma possível
A consequência foi um choque
anafiláctico que a deixou sem
oxigénio, entre a vida e a morte.
Maria ainda estava no útero.

A mãe orgulha-se das conquistas de Maria:
«Tem mais equilíbrio e concentração»

Ambas sobreviveram mas
durante aquele tempo a bebé
sofreu uma condição chamada
anoxia ou falta de oxigenação
no cérebro. A consequência foi
a morte de parte das células
cerebrais.
Teresa não percebeu de
imediato a real extensão dos
danos sofridos pela filha.
Passaram oito meses até surgir
a expressão paralisia cerebral.
«Para mim, não fazia sentido.
A Maria tinha apenas um
atraso no desenvolvimento»,
recorda Teresa. Fala com a
tranquilidade e firmeza de uma
lutadora. Mesmo ao lembrar
os momentos em que o mundo
pareceu desabar.

Faz surf adaptado, anda na mesma escola
dos irmãos e tem projectos para o futuro

Poucos dias após o nascimento,
os médicos tinham-lhe falado
nas lesões cerebrais. Também
lhe explicaram que ela teria de
fazer bastante fisioterapia para
compensar as células perdidas.
Mas nada preparara Teresa
para aquela verdade. «Foi um
choque muito grande. Paralisia
cerebral é um rótulo bastante
negativo», confidencia. Passou
o resto desse dia a chorar. A
noite também. No dia seguinte,
estava pronta para ir à luta.
Procurou todos os estímulos
possíveis para a filha,
consciente da importância de
actuar o mais cedo possível. >

Saúde

«Em bebé, o cérebro está
especialmente aberto a este
tipo de aprendizagens».
É um caminho, como tudo na
vida, e Maria está a percorrê-lo com distinção. A mãe nunca
duvidou das capacidades da
filha: «Acreditei sempre que ela
podia ir mais longe». Perante
as dificuldades acrescidas com
que se depara, a pequena Maria
tem atitude semelhante. «Ela
também acreditou sempre»,
orgulha-se Teresa. «Mesmo em
bebé, nunca negou fazer tanta
terapia e tantos exercícios».
Com pouco mais de um ano de
idade, os exercícios
passaram
a
1
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passava os verões a fazer
fisioterapia intensiva. «Quatro
horas por dia de fisioterapia e
duas de terapia ocupacional»,
precisa Teresa. No resto
do ano, tentava manter as
competências adquiridas.

«Paralisia é um rótulo
bastante negativo»,
lembra Teresa. Passou
um dia e uma noite
a chorar. No dia
seguinte estava pronta
para ir à luta
O esforço compensou. Aos
três anos, Maria ensaiava
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os primeiros passos com a
ajuda de um andarilho. Um
ano depois, já não precisava
dele. Apenas do amor e
apoio da família. E esse não
lhe falta. «Família, amigos,
todos a encaram como igual
e estimulam para a frente».
O objectivo comum é tornar
Maria o mais autónoma
possível. «Um dos dias mais
felizes que vou ter é o dia em
que ela não precisar mais de
mim», avança Teresa.
As perspectivas são boas.
Com apenas dez anos, a
menina, que aos 12 meses
ainda não segurava a cabeça,
não se sentava ou agarrava os
brinquedos, já tornou possível >
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o impossível. Caminha, apoiada
por alguém ou encostando-se à parede, fala, brinca, lê e
escreve. Frequenta o quarto
ano na mesma escola que os
irmãos, onde é acompanhada
por uma professora de ensino
especial três dias por semana.
Na agenda cabe ainda a
fisioterapia às quartas-feiras,
a hidroterapia às quintas,
a terapeuta ocupacional às
sextas. No fim-de-semana
tão-pouco tem descanso.
Aos sábados, volta a fazer
fisioterapia. Em Abril do ano
passado, começou a aprender
surf aos sábados ou domingos,
consoante o estado do mar.

Na família, todos
a encaram como igual
e a estimulam
O projecto-piloto, uma parceria
do Centro de Medicina de
Reabilitação de Alcoitão e da
SURFaddict, tem o intuito de
demonstrar a eficácia do surf
adaptado na recuperação do
equilíbrio, da autonomia e da
concentração de pessoas com
deficiência. Maria é a «prova de
que funciona», congratula-se a
terapeuta. «Ela tem conseguido
melhorar sempre. Demonstra
muito mais equilíbrio, mais
concentração».
Além de tudo isto, Maria
consegue encontrar algures
um enorme espaço para a
alegria que a caracteriza.
«Está sempre a rir, mesmo
em situações adversas. Cai e
é capaz de dizer: “Oh, caí”, ri e
levanta-se», descreve a mãe.
O optimismo é geral em casa.

A alegria é habitual em casa de Maria

«Mesmo quando ela quer
desistir ou diz "não consigo",
eu, o pai ou outro familiar
respondemos: “Antes de dizer
que não consegues, fazes”.
Esta atitude é essencial para a
recuperação».
Lourenço, o irmão mais
velho, não tem dúvidas.
«A Maria vai ter uma grande
evolução. Quando for adulta,
vai conseguir fazer muito
mais coisas sozinha. E isso
é óptimo», diz. Confia nas
capacidades da irmã para
alcançar «tudo o que ela
quiser». Constança, irmã
mais nova e cúmplice de
brincadeiras, concorda.
Maria tem perfeita consciência
das dificuldades a percorrer.
Só com esforço conseguirá
cumprir os dois sonhos: ser
caixa de supermercado e

professora «para ajudar os
alunos a aprender melhor».
E, claro, nadar e surfar, os
desportos que lhe iluminam os
enormes olhos azuis. «Quando
a mãe me levou a uma piscina
pela primeira vez, era eu
pequenina, fiquei muito tempo
dentro de água. Gosto muito»,
conta. A água dá-lhe «muita
felicidade». Isso é o mais
importante do mundo. •

Continue a ler em:
www.revistasauda.pt
• Um livro para ultrapassar
o preconceito
• A falta de apoios do Estado
• Uma mensagem de esperança
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/// Pediatria para todos

Bebé
alérgico
D. R.
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As alergias são, cada vez mais,
frequentes e precoces em
crianças. É importante estar
atento a alguns sinais nos
primeiros tempos de vida.
O primeiro aspecto a ter em
atenção é a história familiar.
Sempre que um bebé tem um
familiar de primeiro grau (pais
ou irmãos) com alergias, o risco
de também as desenvolver
aumenta. Não é sinónimo de
'doença', mas a probabilidade
de surgir é bastante mais
elevada.

As primeiras
manifestações
costumam ser na pele,
com dermatite atópica

Hugo Rodrigues Pediatra
pediatriaparatodos.com
www.bebessauda.pt

Em segundo lugar, convém
perceber como se desenvolvem
geneticamente. As primeiras
manifestações costumam
ser na pele, com a chamada
dermatite atópica. Surgem
episódios de descompensação,
como os eczemas (áreas
de pele seca, vermelha,
descamativa e com comichão).
A partir dos 18-24 meses
de idade, podem surgir
sintomas respiratórios.
Estes manifestam-se como
rinite (comichão no nariz,
crises de espirros, tosse,
secreções nasais abundantes),
conjuntivite (olhos vermelhos
e lacrimejantes, com comichão
no local), e/ou asma (crises de
falta de ar e tosse, com pieira).
A esta progressão chama-se

Nos primeiros dois anos
de vida predominam as
alergias alimentares
marcha alérgica. É a forma
mais clássica de progressão
das alergias na infância.
De um modo geral, nos
primeiros dois anos de vida
predominam as alergias
alimentares. Só mais tarde
são frequentes as alergias a
partículas ambientais (ácaros,
pólenes, fungos).
As alergias são muito
dinâmicas. Podem apresentar-se de formas diversas e
mudar à medida que a criança
vai contactando com diferentes
partículas. •
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CONSULTÓRIO
ALIMENTAÇÃO VARIADA

JOSÉ CARDOSO

(Soraia Labrujo)
O meu bebé é alimentado
exclusivamente a leite
artificial desde os dois
meses. Tem quatro meses
e pesa 8,4 kg. Quando devo
começar a dar-lhe fruta
passada e/ou papas? O
pediatra aconselhou a não
dar papas uma vez que o
peso é bastante bom para
quem só bebe leite. Tenho
sido aconselhada a dar-lhe fruta cozida e passada,

uma vez que ele é preso
dos intestinos. O que me
aconselha?
A partir dos quatro meses
é possível introduzir outros
alimentos, embora o
ideal seja fazê-lo o mais
perto possível dos seis,
independentemente do
bebé estar a fazer leite
materno ou adaptado.
Geralmente, eu prefiro
começar pela sopa, uma
vez que não é doce e assim
eles habituam-se logo
desde o início ao sabor.

TOSSE
O meu filho anda com
tosse há mais de uma
semana. É normal?
Em princípio sim. Na
maior parte das vezes,
a tosse dura duas, três
semanas. É provável
que passe ao fim desse
tempo. De qualquer
forma, se ao fim de
três semanas não notar
melhoria nenhuma, deve
ser auscultado, para
avaliar se está tudo bem.
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/// Consultório

Desportos certos
contra a asma
Jaime Pina Médico

Fundação Portuguesa do Pulmão
www.fundacaoportuguesadopulmao.org

Todas estas situações podem
levar os brônquios a reagir com
espasmo.

A relação da asma com a
actividade física não é evidente.
É importante fazer exercício
mas há formas de asma
desencadeadas por fazer
desporto: é a asma induzida
pelo exercício. O próprio
exercício ou as condições
ambientais são as causas mais
frequentes para desencadear
crises. Ar muito seco, muito
frio, muito quente. Ar poluído
ou grande concentração de
alergénios, como os pólenes
em dias ventosos de Primavera.

É sempre desejável o doente
asmático praticar exercício.
O exercício ajuda a treinar
os músculos respiratórios,
melhora os mecanismos de
drenagem brônquica, aumenta
a capacidade respiratória
e a tolerância ao esforço. A
actividade física faz parte
do programa de controlo do
doente asmático.

Deve escolher
uma actividade
que lhe dê prazer
A pergunta “Qual o tipo de
exercício ideal para o doente
asmático?” tem muitas
respostas. A mais importante é:
"praticar o que lhe dê prazer".
Por vezes, a opção não é a
ideal. O ciclismo, o atletismo,

ou os desportos de Inverno
são praticados em condições
ambientais muito difíceis,
normalmente. Mesmo nestes
casos, desde que haja um bom
controlo da doença e um treino
adequado.
Mas há desportos a evitar.
Os asmáticos alérgicos aos
pólenes não devem praticar
desportos ao ar livre durante
a Primavera: nesta estação
devem optar por desportos
indoor. Também a equitação
não é adequada para quem
tenha sensibilidade ao pêlo
do cavalo ou aos alergénios
presentes na palha.
Idealmente, preferimos que
o doente pratique exercício
em ambientes quentes e
húmidos. Longe dos pólenes,
dos ácaros e da poluição. Os
desportos aquáticos são os
mais adequados. Sobretudo a
natação, o desporto ideal do
doente asmático. >

Saúde

Muitos campeões
olímpicos são
asmáticos
Os efeitos negativos do cloro na
água das piscinas estão em vias
de resolução com a progressiva
substituição deste método de
desinfecção por outros mais
inócuos.
O asmático deve praticar
actividade física regular
mediante um plano de
controlo da doença. Se for
atleta de alta competição,
entrega ao Conselho Nacional
Antidopagem (CNAD)
um formulário próprio
preenchido pelo médico.

É a forma de assegurar que
os medicamentos utilizados
em manutenção ou em
controlo de crises não sejam
considerados doping.

A natação é o
desporto ideal
Muitos dos vencedores de
medalhas olímpicas são
asmáticos. A doença não os
impediu de serem os melhores.
Se é asmático, não fique
sentado no sofá a ver televisão.
Fale com o seu médico e receba
orientações para uma correcta
prática de exercício físico.
Mexa-se. •
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/// Sexualidade

O movimento
é sexy
Nuno Monteiro Pereira
Urologista e Andrologista
O exercício físico promove
melhor afluxo sanguíneo na
região genital, o que explica
a melhoria da função sexual.
Está comprovado que a
prática regular de exercício
físico aumenta a produção de
testosterona, o que melhora a
libido e potencia o desempenho
sexual.
Ao melhorar a imagem
corporal, o exercício leva
as pessoas a sentirem-se sexualmente mais
desejáveis. A melhoria da
capacidade muscular e da
flexibilidade articular são
igualmente importantes para
o desempenho sexual. Nos
homens, o exercício diminui o
risco de disfunção eréctil. Pode
mesmo melhorar a qualidade
das erecções quando homens
sedentários passam a fazer
exercício físico regular. Um
estudo realizado com homens
de meia-idade promoveu
um programa de exercícios
regulares durante nove meses.
Confirmou-se o aumento da
frequência sexual, a melhoria

da função e um maior grau de
satisfação sexual.
Nas mulheres, estudos
semelhantes relataram
sobretudo aumento do desejo,
mas também maior lubrificação
vaginal, mais satisfação sexual
e melhoria da auto-estima.

O desporto aumenta
a produção de
testosterona, o que
melhora a libido
Na verdade, tanto nos homens
como nas mulheres, o sexo
melhora a libido e alivia a
tensão e o stress. Isto porque
em qualquer actividade física
o corpo liberta endorfinas
que estimulam a sensação
de conforto e bem-estar. O
que contribui para melhorar
o desejo sexual. O orgasmo
aumenta os níveis de oxitocina
e prolactina, hormonas
responsáveis por sensações
de relaxamento e conforto.
Esta sensação pode influenciar
positivamente o sono.

A influência do exercício físico
na qualidade sexual é evidente.
E o inverso? Sobre o efeito do
sexo no exercício físico, muitas
pessoas têm a ideia de que o
sexo pré-competição reduz a
agressividade e enfraquece
as pernas. Alguns filmes e
notícias sugerem isso mesmo,
ao referirem a proibição de
relações sexuais nos dias
anteriores a uma prova
importante, imposta a atletas
de alta competição. Mas várias
investigações têm sugerido
que, pelo menos nos homens,
o desgaste inerente ao sexo
não perturba as capacidades
físicas. Deve ser num intervalo
mínimo de duas horas e não
pode envolver álcool, drogas
ou falta de sono. Parece até
que o sexo pode melhorar a
performance desportiva, por
relaxar o atleta. >

O exercício leva
as pessoas a
sentirem-se
mais desejáveis

MANTRASTE

Vitalidade

Em muitas mulheres, o
sexo aumenta os níveis de
testosterona, o que pode
contribuir para um melhor
desempenho físico.
Existe também o mito de
que o sexo pode substituir

a actividade física, pois ele
próprio é exercício físico.
Devem ser levadas em conta
diversas variáveis, como
a frequência, intensidade,
duração, massa corporal
e quantidade de músculos

envolvidos. Saiba que uma
relação sexual normal
consome, em média,
quatro calorias por minuto.
Esforço semelhante a subir
três ou quatro lances
de escadas. •
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/// Nutrição

Receitas
para atletas
Catarina Dias
Nutricionista
O exercício moderado para
adultos equivale a 150 minutos
por semana, de acordo com as
orientações da Organização
Mundial de Saúde (OMS). Para
retirar maior vantagem da
actividade física, a alimentação
deve ser ajustada a cada
pessoa. Desta forma, pode
maximizar as potencialidades
físicas, diminuir a fadiga,
melhorar a recuperação, e
prevenir lesões e doenças. Este
equilíbrio vai permitir atingir ou
manter o peso e a composição
corporal ideais.

Depois do treino,
o corpo precisa
de recuperar as
reservas perdidas
Até uma hora antes do
exercício, deve ingerir hidratos
de carbono de absorção lenta
ou complexos (pão, massas,
fruta).
Depois do treino, o corpo
precisar, de repor as reservas
de glicogénio e minerais

perdidos. O glicogénio é a
fonte de energia rápida do
organismo. É a forma em
que a glicose, principal fonte
energética das células, é
armazenada.
O ideal é beber água, bebidas
desportivas e hidratos de
carbono. Consumir proteína
após o treino também é
benéfico na recuperação
muscular. A proteína obtém-se
através de carne, peixe, ovos,
leite, iogurte ou frutos secos.
A ingestão de alimentos com
antioxidantes ajuda a combater
o stress oxidativo provocado

pelos radicais livres formados
durante o exercício. Para isso,
deve comer morangos, amoras,
mirtilos, cerejas, uvas, kiwis,
laranjas ou papaias.
É importante manter-se bem
hidratado antes, durante e
após o exercício. Sabia que
uma ligeira desidratação pode
interferir na fadiga muscular
precoce?
Procure um nutricionista
qualificado e especializado
em nutrição desportiva, e
adopte estratégias nutricionais
específicas para o seu treino. •

PEQUENO-ALMOÇO

Waffles de abóbora
(12 doses)

1 pedaço grande de abóbora
½ chávena de bebida de aveia
sumo de ½ limão
2 chávenas de farinha de
aveia integral
2 colheres de chá de linhaça
2 colheres de chá de fermento
em pó

2 colheres de chá de canela
em pó
1 pitada de sal
1 colher de sopa de azeite
Máquina de waffles ou uma
frigideira antiaderente

Preparação:
Descasque um pedaço de abóbora, parta em pedaços pequenos e coza
a vapor ou em água sem sal. Escorra bem e triture. Deixar arrefecer.
Misturar a bebida de aveia com o limão, numa caneca, e deixe repousar.
À parte, numa tigela grande, misture os ingredientes secos (pode adicionar
mais especiarias além da canela). Verta a bebida de aveia com limão,
½ chávena do puré de abóbora e o azeite. Envolva tudo e deixe repousar,
enquanto a máquina das waffles aquece. Para quem não tem máquina,
basta uma frigideira antiaderente aquecida. Coloque duas colheres de sopa
de massa por cada waffle e deixe cozinhar cerca de 3 minutos, até ficar
dourado e crocante. Repetir o processo até acabar a massa.

Receitas

JANTAR

Hambúrgueres de feijão preto
com batata-doce assada (6 unidades)
Para os hambúrgueres
1 lata pequena de feijão
preto
1/2 cebola branca
1 dente de alho
1/4 de malagueta vermelha
3 ramos de salsa

Para a batata-doce
1 batata-doce grande
1 fio de azeite
Pimenta preta a gosto

2 colheres de sopa de
farinha de aveia integral
1 colher de chá de azeite
Sal q.b.

Preparação:
Pré-aqueça o forno a 180ºC. Parta a
batata-doce em cubos e temperar com
pimenta-preta. Massajar com as mãos,
garantindo que fica tudo coberto com
sabor. Levar ao forno num tabuleiro
forrado com papel vegetal 20-30 minutos,
ou até conseguir espetar um garfo
facilmente. À parte, descartar a água de

conserva que vem com o feijão e lavar
bem com água corrente. Escorrer.
Partir a cebola em rodelas e refogar
em azeite, num tacho pequeno, em
lume brando. Quando a cebola ficar
translúcida, adicionar o dente de alho
esmagado. Deixar cozinhar um pouco
e reservar. Triturar o feijão até ficar
uma massa homogénea. Adicionar
a mistura de cebola e alho, a salsa,
e voltar a triturar. Colocar a massa
numa tigela grande, temperar com sal
e misturar gradualmente a farinha de
aveia. Formar bolinhas com a massa,
achatar e cozinhar numa frigideira
antiaderente untada com um pouco de
azeite. Pode servir com salada mista
(alface, tomate, cebola).
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/// Suplementos

Repor energia
João Almeida
Farmacêutico

O potássio é
essencial na
transmissão dos
impulsos nervosos

Mais de 60 por cento dos
portugueses não pratica
desporto. Acima dos 18 anos,
34 por cento tem excesso de
peso. Para quem faça treinos
intensos, pode ser aconselhável
suplementação adequada. Há
várias opções. Deve optar pela
que melhor se adapte, mediante
aconselhamento especializado.
Magnésio é eliminado pela
transpiração. A deficiência
deste mineral potencia o
desenvolvimento de cãibras ou
contracturas musculares. As
principais fontes de magnésio
são os cereais integrais, vegetais
de folha verde, nozes, frutas,
legumes e tubérculos, como a
batata-doce.
Potássio fundamental na
composição dos ossos, ajuda
no funcionamento do sistema

nervoso e na função cardíaca.
Necessário na construção dos
músculos e no crescimento
celular, o potássio é essencial
para a transmissão dos impulsos
nervosos. Alimentos ricos em
potássio:
• Peixe – atum, salmão,
bacalhau, linguado e sardinhas
• Alimentos integrais – pão,
arroz e cereais
• Vegetais – brócolos, ervilhas,
alface, legumes de folha verde
• Fruta – banana, abacate,
manga, papaia, pêssego, kiwi,
pêra
• Frutos secos – nozes,
avelãs, amêndoas,
pinhões e amendoins
Ómega-3 as gorduras
(ácidos gordos) podem ser
monoinsaturadas, como o azeite,
polinsaturadas (ómega-3, 6,
7 e 9) e saturadas: alimentos
de origem animal. As mais
benéficas são as polinsaturadas.

O ómega-3 é um ácido gordo
essencial que o organismo não
produz. Obtém-se através da
alimentação ou de suplementos
alimentares. O ómega-3 atenua
o processo inflamatório no
músculo lesionado, reduz o
tempo de recuperação e melhora
a resposta a exercícios de alta
intensidade. Alimentos ricos
em ómega-3:
• Peixes marinhos – sardinha,
salmão, atum, arenque,
anchova, e outros peixes de
águas profundas e frias. Algas
marinhas, óleos e sementes de
alguns vegetais, como a linhaça,
nozes, semente de chia e folhas
verde-escuras são igualmente
ricos.
Hidratação durante o exercício
é importante manter-se
hidratado. A eficiente hidratação
evita o desequilíbrio em
electrólitos importantes, como o
sódio, magnésio, potássio e cloro.
Proteína é o componente
estrutural do tecido muscular e
durante o treino é o tecido mais
estimulado. A sua reposição
é importante para reparar e
substituir proteínas danificadas
pelo exercício físico ao nível
músculo-esquelético, dos ossos,
tendões e ligamentos. •

Nº1
*

PORTUGAL
EUROPA

DESDE O NASCIMENTO
TESTADO DERMATOLOGICAMENTE

GARANTIA DE SEGURANÇA
DOS INGREDIENTES

30

Equilíbrio

/// Família

Sinais
de alerta
Saiba detectar as perturbações alimentares
dos seus filhos.
Marta Xavier Cuntim
Psicóloga

geral@martaxaviercuntim.pt

• Recusa em comer
• Preocupação/obsessão
pelo corpo e pela imagem
corporal. Por exemplo,
mudar subitamente a forma
de vestir ou deixar de querer
olhar-se ao espelho por não
gostar do que vê

Os desfiles de moda de
alta-costura e a publicidade
persistem em escolher
modelos exageradamente
magros. Esta pressão
pode provocar mudanças
de comportamento dos
adolescentes. É importante os
pais conhecerem alguns sinais
de alerta para perturbações
alimentares:

• Episódios recorrentes
de compulsão alimentar.
Pode haver momentos
de voracidade alimentar
seguidos de indução do
vómito e/ou uso de laxantes
e diuréticos para compensar
a ingestão exagerada de
tantas calorias

Pode haver
momentos
de voracidade
alimentar seguidos
de vómito

• Dores de garganta ou
problemas de dentição.
No caso da bulimia nervosa,
surgem com frequência
problemas graves do tracto
esofágico, devido à constante
indução do vómito. Os dentes
são afectados pela erosão
provocada pelo suco gástrico
dos vómitos
• Lesão da pele do dorso
da mão ou calos nas mãos.
A indução do vómito (levar
a mão à boca) provoca o
aparecimento de calosidades
e ulceração, denominado
sinal de Russel
• Esconder comida
É normal que a família se
sinta perdida quando tem
um(a) jovem em casa a passar
por uma situação destas. O
acompanhamento psicológico >

Equilíbrio

O acompanhamento
psicológico é
fundamental
é fundamental, assim como
a orientação de uma equipa
multidisciplinar. A participação
de um nutricionista na
reeducação alimentar da família
ajuda o adolescente
a sentir-se mais integrado
e apoiado.
O psicólogo trabalha com o
doente ou com ele e a família.
Analisa a dinâmica da família,
os estilos parentais e a
personalidade. Preocupa-se em
detectar factores biológicos e
enquadra o nível de vinculação
entre pais e filhos. Importante
é perceber os níveis de ansiedade
ou identificar se há depressão.

O psicólogo trabalha padrões
de comportamento e emoções.
E ajuda o doente a recuperar
hábitos, comportamentos
alimentares saudáveis e
participar activamente no plano
terapêutico. Outra das áreas
desenvolvidas em consulta é
a auto-estima, que potencia a
eficácia do tratamento. Além de
dar suporte e acompanhamento
emocional, a presença de um
terapeuta facilita o dia-a-dia do
adolescente nas relações sociais
e na família. Muito importante
também é o trabalho de
prevenção de recaídas. Para isso,
é crucial identificar situações que
funcionam como gatilho, de forma
a evitá-las. •

MANTRASTE

A presença de um
terapeuta facilita
o dia-a-dia
do adolescente
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Bebés Saúda
Siga-nos em:

www.bebessauda.pt

Dar à vida
A dor de parto orienta a mãe para um final feliz.

Rodrigo quis nascer dur
ante

«O parto deve ser activo, respeitado. A família
ouvida». Marília aconselha o casal a fazer o próprio
plano de parto. «Peguem numa folha em branco e
criem o vosso próprio documento, com preferências
e opções», A enfermeira explica que a Associação
Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e
Parto tem um plano de parto que pode ser um bom
ponto de partida. >
optou
Vera, do Fundão,

o NOS Alive, em Lisboa

por parto natural

HUGO SILVA

Para a especialista em Saúde Materna Marília Pereira,
«a função da dor no momento do parto é dar pistas para
posições de conforto que ajudem neste trabalho de
dar a vida». A dor deve ser olhada com optimismo. Até
porque quando chega o dia do nascimento de um filho
a futura mãe estará mais ou menos programada. Sabe
que as contracções têm intervalos e são intermitentes.
Uma dor com um fim maravilhoso, que é ter um
bebé nos braços. «O medo no parto tem a ver com a
sociedade em que vivemos, que o liga imediatamente
à dor», afirma a enfermeira.

D.R.

Texto de Maria João Veloso
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Relativamente ao facto de se desejar “uma
hora pequenina”, a especialista pensa estar
relacionado com a ideia de que o trabalho de
parto decorre ao longo de 20 horas. Se a "hora
pequenina" se concretizasse, «o parto seria
demasiado rápido e intenso.» Quando se fala
em trabalho de parto de 20 horas, não se está
a falar de contracções de minuto a minuto.
«Infelizmente, temos muitas grávidas a irem cedo
de mais para o hospital». Não foi o caso de Vera
Antunes, do Fundão, que realizou um sonho. «O
parto natural era a minha primeira opção. Fui
sempre muito tolerante à dor e não era essa a
minha preocupação, mas sim se estaria durante
muito tempo em trabalho de parto», conta. Ao
todo foram quatro horas, desde que as águas
rebentaram até ao momento do nascimento. Nas
duas gravidezes foi assim.
Já Zara Mesquita, a mãe do Bebé Saúda de
Portimão, sempre teve medo do parto. Desde que
recebeu a notícia de que o bebé estava em posição
pélvica e faria uma cesariana, ficou mais tranquila.

O FERNANDES

A mãe Saúda do Furadouro, Ana Gonçalves,
sempre quis ter um parto natural, a anestesia é
que a apavorava. A médica disse-lhe que depois de
duas cesarianas o risco de ruptura do útero é muito
grande se optar por um parto natural. «Ninguém
imagina a pena que tenho de já não poder ter essa
experiência», afirma Ana. Outro mito é o jejum
imposto durante o trabalho de parto. A enfermeira
especialista em Saúde Materna previne que,
mesmo em caso de cesariana, a Organização
Mundial de Saúde admite a ingestão de líquidos
claros e refeições ligeiras. A parturiente não
precisa de ficar tanto tempo sem comer.

Para Marília Pereira, o segredo é tirar o foco da
dor como sofrimento. Relaxar e ter pensamento
positivo também ajuda. Ana Sanches teve um
«parto demorado». As águas rebentaram no
Festival Nos Alive e dali seguiu para o Hospital
Garcia de Orta, em Almada. Conseguiu um parto
respeitado e Rodrigo nasceu com ela sentada
num banco adequado para o efeito. As águas
rebentaram às 23h00 do dia 6 de Julho e Rodrigo
nasceu perto das 22h00 do dia seguinte. «No fim,
a sensação foi avassaladora. Por ter superado
um desafio enorme que me gastou energia, mas
trouxe uma vida para sempre ligada a mim».
Marília Pereira é autora do blogue:
https://obebesabe.com •

Ana, do Furadou
ro, teve de fazer
cesariana por dia
de pré-eclampsia
gnóstico

que a posição
Em Portimão, Zara ficou aliviada ao saber
pélvica do bebé a indicou para cesariana

MIGUEL RIBEIR

Além da dor, há mães que têm medo que aconteça
alguma coisa ao bebé e preferem jogar pelo
seguro, optando por um parto induzido ou por uma
cesariana. Ainda assim, tomada a decisão, os pais
devem colocar duas questões ao obstetra: Quais
são os benefícios e riscos desta intervenção? O
que acontece se eu disser não? «Nunca aceite
como resposta: "Isto é o melhor para o seu bebé"»,
alerta Marília Pereira.

MIGUEL RIBEIRO FERNANDES
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/// Saúda convida

Páscoa
mágica
Texto de Carlos Enes
Fotografias de Pedro Loureiro e Romeu Carvalho
No sábado, ainda pelo orvalho
da manhã, os cordeiros
apresentam-se no centro da
vila para serem os primeiros
a receber a bênção da Páscoa.
No tempo em que havia mais
pastores do que automóveis,
irrompiam de todo o lado
em numerosos rebanhos. As
ruas tilintavam de alegria à
passagem daqueles ordeiros
manifestantes de fatinho de lã e
gravata de campânula, sempre
a gritar a mesma palavra de
ordem desde a arca de Noé.

– Mee! Mee! Meeee!
Foram os animais a ensinar
os homens a dar ao badalo.
À noite, muitas centenas de
campânulas vão transpor as
altas portadas da Igreja de
Santa Maria da Devesa para a
Vigília Pascal.
Provavelmente, a matriz de
Castelo de Vide é o maior
templo do Alto Alentejo.

Em Castelo de Vide,
os cordeiros são os
primeiros a receber
a bênção
Se o turista deseja fazer uma
fotografia sem amputar uma
torre do sino, o melhor é pôr-se a caminho da Ermida da
Senhora da Penha, mesmo ali
de frente para a vila. A meio da
subida, quando encontrar umas
torres de telecomunicações,
pare o carro. No miradouro
natural da Serra de São Paulo,
ao lado esquerdo da estrada,
Castelo de Vide revela-se
inteira e íntegra.
O retrato de família da vila
é tão belo que vai guardá-lo
para sempre nas memórias
da sua vida. Extasiado, D.
Pedro V chamou-lhe “Sintra
do Alentejo”. Não obstante
ser republicano há quatro
gerações, o farmacêutico >

A igreja destaca-se, pelo tamanho,
do retrato de família de Castelo de Vide
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André Barrigas segue o rei no
piropo poético à paisagem.

– O Paraíso tem muitas curvas.
Custa chegarmos aqui, como na
estrada de Sintra, mas depois
ficamos apaixonados.

Quem beber
desta água, vai
sentir uma súbita
sensação de paz
Vista do mirante, a Igreja Matriz
pastoreia o casario. Ao lado,
a muralha do burgo medieval
lembra um pequeno cercado
para os animais.

– Castelo de Vide não é uma
terra mais bonita do que
outras, mas acaba por ter
mais alguma coisa… Dá-nos
uma paz, uma segurança, algo
mágico.
A dez minutos a pé do centro,
o forasteiro encontra onde
pernoitar sossegado e acordar
numa ópera de cotovias,
estorninhos, pintarroxos,
rabirruivos, poupas e rãs.
A observação de aves atrai
à região muitos amantes da
natureza.
André Barrigas arrola a
alegria das pessoas e o seu
prazer em receber como
traços distintivos da vila. O
patrocínio parece exagerado,
mas só até à primeira visita.
Em Castelo de Vide, antes
de o perguntar já alguém lhe
indicou o melhor caminho, as
crianças encontram sempre
ouvintes atentos e vigilantes,
nas esplanadas o cão da
família é servido por iniciativa
dos proprietários de aguinha

Carolino Tapadejo exibe na Fonte da Vila
uma chave que regressou a casa 500 anos depois

mineral canalizada da Serra de
São Mamede.

Que história
milagrosa tem esta
chave para contar?
– Qualquer um de nós pode
sentir que esta é a nossa terra.
É como eu acho que as pessoas
acabam por sentir Castelo de
Vide, quando aqui passam.
Carolino Tapadejo traz no bolso
a chave da História que temos
para contar. É descendente
de uma linhagem de ferreiros
judeus, com marca registada
em Castelo de Vide desde
1508. Começou aos 11 anos a
malhar o ferro na oficina do
pai, hoje transformada em
museu. Chegou a presidente
da Câmara Municipal e a
provedor da Santa Casa da
Misericórdia. Nessa época,
plantou na terra e no coração o
vício de investigar o passado. A

preservação da memória rende
hoje ao município turismo todo
o ano, principalmente judaico,
proveniente dos quatro cantos
do mundo.

– Esta chave regressou a casa
cinco séculos depois!
É uma chave de ferro, preta
e oxidada, quem sabe forjada
na oficina dos Tapadejo. Foi
levada a correr mundo por
uma família judia de Castelo de
Vide em fuga à Inquisição. Só
nesta comunidade, houve 400
vítimas. A chave atravessou
gerações, sempre na mão das
mulheres da família. A última
foi Esther Cohen, de 82 anos,
que não deixou filhos. Doente
com cancro, antes de morrer
fez questão de vir conhecer a
terra mítica das suas origens.
Na sinagoga, confiou a relíquia
a mestre Carolino. Foi em 2015,
exactamente 500 anos depois
da instauração dos tribunais do
Santo Ofício. >
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h i d rata çã o d i á ri a
TODAS AS VARIEDADES CONTÊM MENOS
DE 5 g DE AÇÚCAR POR 100 ml
OU SÃO ZERO AÇÚCAR

AQUARIUS®
AQUARIUS® LARANJA
BAIXO EM CALORIAS

REDUÇÃO DE AÇÚCAR DESDE 2018

 30,2%

43,0% 

AQUARIUS® ZERO LARANJA

Aquarius e Aquarius Vive são marcas registradas da The Coca-Cola Company

ZERO AÇÚCAR

AQUARIUS VIVE® LIMA-LIMÃO
AQUARIUS VIVE® TROPICAL
COM ZINCO E VITAMINA B3
COM EXTRACTO DE BAOBÁ
BAIXO EM CALORIAS

É recomendável seguir uma alimentação variada, moderada e equilibrada,
assim como um estilo de vida ativo e saudável
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– Imagine a minha emoção.
Faz sentido que o ferreiro-historiador exiba a chave para
a fotografia na encantadora
Fonte da Vila. As ruas do
antigo bairro cristão e da
judiaria convergem para este
templo pagão de seis colunas
e telhadinho em forma de
pirâmide. A nascente de água
mineral rega uma tulipa e
mata a sede a duas crianças
de mármore. Beba também o
viandante e vai sentir nascer-lhe no coração uma súbita
sensação de paz. Esse efeito
terapêutico estava nos planos
do farmacêutico nosso guia.

– Tlim! Tlim! Tlim!
Os cordeiros começam a ficar
nervosos de se verem rodeados

de tanta gente. Pouco depois
das dez horas de sábado, a
cruz de Cristo crucificado
faz a sua aparição no adro da
Igreja Matriz. De paramento
roxo, o cónego Tarcísio pega
num megafone azul celestial e
endereça palavras de paz aos
fiéis de todos os credos.

– Enaltecemos o espírito de
tolerância e de boa convivência
que se estabeleceu entre
cristãos e judeus de Castelo de
Vide.

Todos recebem
a Aleluia badalando
chocalhos de
animais dentro
da igreja
Na Páscoa, enquanto os

1
3

4

católicos celebram a paixão
e a ressurreição de Cristo, a
comunidade judaica recorda o
êxodo do Egipto. A bênção aos
cordeiros mostra ao mundo como
as duas fés podem conviver num
único ritual, ainda para mais com
raízes pagãs.

– Abençoai, Senhor, estes animais
que pusestes ao nosso serviço.
À noite, é a vez dos seres
humanos experimentarem o
êxtase da paz entre credos e
culturas. Afinal, a Igreja Matriz
é acanhada para a Vigília Pascal.
Está cheia como um ovo e
ainda fica gente de fora. Com
o aproximar da hora, o nervoso
miudinho sobe até à abóboda.
Os adultos, com os seus
brinquedos mal escondidos,
tornam a ser crianças. >

2
1

A judiaria, o antigo bairro cristão
e o castelo medieval são o coração de
uma vila antiga, que respira História

2

Na noite da chocalhada, a igreja enche-se e os adultos voltam a ser crianças

3

No fim da missa, povo, padres e banda
de música correm em procissão a
chocalhar pelas ruas

4

O farmacêutico André Barrigas fala
com paixão de uma terra que «todos
podemos sentir como nossa»

NOVO

ÁGUA DO MAR HIPERTÓNICA 28‰
• Solução natural
• Recomendada em caso de congestão,
corrimento nasal, espirros
• Ajuda a eliminar os alergénios presentes
nas secreções

Mn
COM JATO
DINÂMICO!

Os produtos Marimer são dispositivos médicos. A informação neste suporte não dispensa a leitura atenta da rotulagem e do folheto informativo
dos produtos antes da sua utilização. Em caso de dúvida ou de persistência dos sintomas, consulte o seu médico ou farmacêutico.

Cu

ENRIQUECIDA COM
MANGANÊS E COBRE

DISTRIBUÍDO POR
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Continue a ler em:
www.revistasauda.pt
• 699 anos de judeus em Castelo
de Vide

VEJA OS VÍDEOS
• A Páscoa mágica de Castelo
de Vide
• Visita guiada à sinagoga

Bula
Sinagoga de Castelo de Vide
Rua da Judiaria
T. 245 908 220
Oficina-Museu
do Mestre Carolino
Rua Nova, 27
Visitas por marcação
T. 245 900 061
www.museumestrecarolino.pt

A benção dos cordeiros celebra no mesmo ritual as páscoas judaica e cristã

Por maior devoção, longa se
torna a espera pelo grande
momento, em que o padre
Melícias profere as palavras
mágicas que dão início à festa.

– Aleluia! Aleluia!
Milhares de fiéis respondem
de campânulas no ar, algumas
do tamanho de sinos, e
desatam a badalar dentro
da igreja. Contado, nenhum
cristão de fora acredita, mas
a “chocalhada” existe e é uma
festa de arromba.
A seguir à missa, o povo corre
pelas ruas atrás da banda
de música. Trombones e
chocalhos festejam ao desafio

a ressurreição de Cristo, a
obediência do Mar Vermelho ao
cajado de Moisés, a felicidade
de estarmos juntos e vivos.
De campainhas eclesiásticas
na mão, os padres e diáconos
acompanham a correria e
dão solenidade ao desfile. A
Igreja abraça sem complexos
a festa popular e o lado
pagão da Páscoa. Quem dera
aos cortejos de Carnaval
portugueses espalharem tanta
alegria como esta procissão
nocturna. André Barrigas
convida toda a gente a pegar no
badalo da Páscoa pelo menos
uma vez na vida.

– É um sentimento mágico
de pertença universal. •

Pirolito - Wine & Tapas
Rua Almeida Sarzedas, 20
Restaurante D. Pedro V
Praça D. Pedro V, 10
T. 245 901 236
Vila Maria
Turismo de habitação
Largo da Cooperativa Sintra
do Alentejo
Bairro da Boavista
T. 960 100 844
Casa Amarela
Turismo de habitação
Praça D. Pedro V, 11
T. 245 905 878
Andanças
Festival Internacional de
Música e Dança Tradicional
4 a 10 de Agosto
Barragem de Póvoa e Meadas
www.andancas.net
Barona
Cerveja artesanal
de Castelo de Vide
www.facebook.com/
cervejabarona/

Lisboa
Hospital da Bonecada. Alguma
vez imaginaste um hospital
dentro de um shopping? E se,
em vez de seres tu o doente,
fosses o acompanhante de um
boneco dorido? Este é o cenário
da Praça Central do Centro
Comercial Colombo entre os
dias 25 de Abril e 4 de Maio,
das 9h30h às 21h. Neste jogo,
os médicos são estudantes da
Faculdade de Ciências Médicas
da Universidade NOVA de Lisboa
e os medicamentos prescritos
podem passar por beijinhos
e abraços! Prepara-te para
passar pela triagem, consultório
médico, bloco operatório,
farmácia, sala da nutrição ou
dos sentimentos.

Porto
Parque de Serralves: liga o
"GPS da Vida"! Dias 6 e 7 de
Abril, Serralves convida-te a
partir à descoberta da riqueza
em matéria de biodiversidade
que está escondida no Parque.
As actividades do BioBlitz são
para toda a família: oficinas
científicas e pedagógicas, saídas
de campo com investigadores,
jogos e workshops temáticos.
Em concreto: a peça de teatro
e a oficina "Heróis Pequeninos”,
a oficina de marionetas
"Biodiversidade Divertida”,
o espectáculo “Cardume”,
a ilustração da natureza
www.estrelaseouricos.pt

Programas em família
por Joana Leitão
"Serralvarium”, o Green Market.
São imensas actividades mesmo!
Vais querer perder? Toma nota
dos horários: sábado, das 8h às
24h, e domingo, das 8h às 19h.

Coimbra
Constrói casas no Portugal
dos Pequenitos. Já conheces
o parque de Coimbra com as
casas mais pequeninas do nosso
país? Por estarmos no mês
da Páscoa, as sugestões são
particularmente interessantes
e mais do que muitas. Só
para veres: de 8 a 15 de Abril,
podes brincar o dia inteiro com
fantoches de dedo, feitos por
ti, do teu animal favorito. De
19 a 21 de Abril, o desafio é
seres o melhor caçador de ovos
de sempre. Cuidado com os
coelhos! São simpáticos, mas
muito gulosos. De 23 a 26 e de
29 a 30 de Abril, podes construir
casinhas em 3D. Divertido, não
achas? Todas as actividades
decorrem entre as 10h e as 19h.
Boas férias!

Abrantes
Avante cavaleiro! A 18 de Abril

assinala-se o Dia Internacional dos
Monumentos e Sítios. Esta é uma
data à qual certamente te deves
juntar para aprenderes tudo o que
puderes sobre as façanhas que
Portugal tem para contar. O Castelo
de Abrantes, por exemplo, diz-nos
que esta cidade desempenhou
um importante papel estratégico,
desde tempos imemoriais:
assumiu-se como elemento-chave
na linha defensiva do Tejo. Às
14h30 prepara-te para uma aula
de História fora de portas, que
termina com um lanche no Fortim
do Cabeço do Caneiro e uma vista
excepcional sobre a cidade, o rio e
as suas pontes.

Faro
Filminhos Infantis à solta pelo
país. Abel vive no Inverno, Apolline
vive no Verão. O que acontecerá
quando se juntarem? É assim que
começa uma série de curtas-metragens que se juntam para
formar os Filminhos Infantis, da
Zero em Comportamento. Após
viajarem por muitas cidades
portuguesas, estas pequenas
animações vão parar em Faro,
no dia 14 de Abril, às 15h30.
Assiste a todas as curtas no
Teatro das Figuras! Fica já a saber
que a última é sobre a história
da “Nuvem Fofinha” que, ao
tentar ajudar a cidade, acaba por
incendiá-la.

Consegues encontrar as 6 diferenças?
Consegues
Consegues encontrar
encontrar as
as 66 diferenças?
diferenças?
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/// Passatempos

Consegues
encontrar
6 diferenças?
Consegues
encontrar
as as
6 diferenças?

Sudoku: Quais os objetos que faltam nos espaços vazios?
Sudoku:Quais
Quais os
os objetos
objetos que
que faltam
faltam nos
nos espaços
Sudoku:
espaços vazios?
vazios?
Sudoku:
Quais os objectos que faltam nos espaços vazios?
Sudoku: Quais os objetos que faltam nos espaços vazios?
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Polase

URGO Filmogel
Unhas Danificadas

Na compra de uma embalagem de Polase
de 12 ou 24 saquetas

Na compra de uma embalagem de URGO Filmogel
Unhas Danificadas

CNP Vários

CNP 6275677

vale

4,54

24

vale saúda

vale saúda

Validade: 1 a 30 de Abril de 2019
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas.
Limitado a 5 utilizações por cartão.

Validade: 1 a 30 de Abril de 2019
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas.
Limitado a 5 utilizações por cartão.

vale

Meritene Força
e Vitalidade

TENA Slip

Na compra de uma embalagem de Meritene Força
e Vitalidade

Na compra de uma embalagem de TENA Slip

CNP Vários

CNP Vários

vale

vale

54

34

vale saúda

vale saúda

Validade: 1 a 30 de Abril de 2019
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas.
Limitado a 5 utilizações por cartão.

Validade: 1 a 30 de Abril de 2019
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas.
Limitado a 5 utilizações por cartão.
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URGO Filmogel
Unhas Danificadas
URGO Filmogel Unhas Danificadas por fungos ou traumatismos
limpa, regenera e protege a unha com apenas 1 aplicação
diária, sem necessidade de limar. Tratamento simples e rápido
das unhas danificadas.
A partir dos 3 anos de idade.
Dispositivo médico. Leia cuidadosamente a rotulagem e as
instruções de utilização

Validade: 1 a 30 de Abril de 2019

CNP 6275677

TENA Slip
TENA Slip com ConfioAir™ é totalmente respirável, dermatologicamente testada e, por isso, promove uma pele
saudável.
TENA Slip utiliza materiais respiráveis em todo o produto,
permitindo à pele respirar e manter o seu clima natural.
Contém um núcleo de rápida absorção que assegura protecção
contra fugas, para um maior conforto e dignidade.
As bandas aderentes são fáceis de prender e ajustar,
para que tenha sempre um ajuste perfeito.
Todos os materiais são dermatologicamente testados,
para assegurar uma pele saudável.
TENA Slip Plus Confio Air Médio (CNP 6788166)
TENA Slip Plus Confio Air Grande (CNP 6788158)
TENA Slip Super Confio Air Médio (CNP 6138255)
TENA Slip Super Confio Air Grande (CNP 6138263)
TENA Slip Maxi Confio Air Médio (CNP 6160119)
TENA Slip Maxi Confio Air Grande (CNP 6160127)

Validade: 1 a 30 de Abril de 2019

Polase
Suplemento Alimentar com Magnésio e Potássio - Desfrute da
Vida com Energia*
*Contém Magnésio que contribui para o normal metabolismo
produtor de energia
PP-POA-PRT-0075

Validade: 1 a 30 de Abril de 2019

CNP Vários

Meritene Força
e Vitalidade
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.
Limitado ao stock existente. Não acumulável com outras promoções em vigor.

CNP Vários

Validade: 1 a 30 de Abril de 2019

CNP Vários

Viterra® Max Energy

Quies® Pastilhas
Anti-Ressono

Na compra de uma embalagem de Viterra® Max
Energy

Na compra de uma embalagem de Pastilhas
Anti-Ressono Quies®

CNP 6014886

CNP 6301820

vale

34

2,54

vale saúda

vale saúda

Validade: 1 a 30 de Abril de 2019
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas.
Limitado a 5 utilizações por cartão.

Validade: 1 a 30 de Abril de 2019
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas.
Limitado a 5 utilizações por cartão.

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

vale

vale

Medidor de pressão arterial
OMRON M3 Comfort
Na compra de uma embalagem de Omron M3 Comfort
CNP 6045773

vale

1,54

104

vale saúda

vale saúda

Validade: 1 a 30 de Abril de 2019
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas.
Limitado a 5 utilizações por cartão.

47

Validade: 1 a 30 de Abril de 2019
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas.
Limitado a 5 utilizações por cartão.
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Quies® Pastilhas
Anti-Ressono

Viterra® Max Energy

As Pastilhas Anti-Ressono da Quies® são um Dispositivo Médico
Classe I, que diminuem a vibração do palato melhorando assim
o ressono. Estas pastilhas não permitem tratar a apneia do
sono. Não utilizar em caso de patologia do foro respiratório,
asma ou alergia a um dos componentes. Se estiver grávida,
consulte o seu médico antes da utilização.
O consumo excessivo pode ter efeitos laxantes. É importante ler
a rotulagem e as instruções de uso no folheto da embalagem.
Em caso de dúvida ou persistência dos sintomas consulte o seu
médico ou farmacêutico.

Viterra MAX Energy é um SUPLEMENTO ALIMENTAR.
Os suplementos alimentares não substituem uma dieta variada
nem um estilo de vida saudável. A toma diária recomendada são
1 a 2 saquetas por dia. A toma recomendada não deve ser excedida.
Não recomendado em caso de hipersensibilidade ou alergia a algum
dos constituintes da formulação. Manter fora da vista e do alcance
das crianças. Para mais informações consultar a rotulagem.

QUI 03_06_18

Validade: 1 a 30 de Abril de 2019

CNP 6301820

Medidor de pressão
arterial Omron M3 Comfort
Este produto é um dispositivo médico. Leia atentamente
a rotulagem e em caso de dúvidas, consulte o seu farmacêutico.

Validade: 1 a 30 de Abril de 2019

CNP 6014886

Aftaspray e Aftum
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.

AFT 02_01_18

Validade: 1 a 30 de Abril de 2019

CNP 6045773

Validade: 1 a 30 de Abril de 2019

CNP Vários

Avène Cuidado
de Corpo

MAGNESPORT

Na compra de um produto Body, Trixera, Xeracalm,
Akérat ou Denséal.

Na compra de uma embalagem de MAGNESPORT
30 cápsulas.

CNP Vários

CNP 6240937

vale

vale

44

54

vale saúda

vale saúda

Validade: 1 a 30 de Abril de 2019
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas.
Limitado a 5 utilizações por cartão.

Validade: 1 a 30 de Abril de 2019
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas.
Limitado a 5 utilizações por cartão.

MAGNEVITALIDADE

MAGNEZERO

Na compra de uma embalagem de MAGNEVITALIDADE
30 cápsulas.

Na compra de uma embalagem MAGNEZERO 2 g/10
ml, sol. oral - 20 ampolas.

CNP 6240929

CNP 7773697

vale

vale

34

24

vale saúda

vale saúda

Validade: 1 a 30 de Abril de 2019
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas.
Limitado a 5 utilizações por cartão.

Validade: 1 a 30 de Abril de 2019
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas.
Limitado a 5 utilizações por cartão.
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MAGNESPORT

Avène Cuidado
de Corpo

MAGNESPORT é um suplemento alimentar que inclui na sua
formulação vitaminas do complexo B, coenzima Q10, vitamina
C, ácido fólico, para além de magnésio, cálcio e fósforo. Para
desportistas, profissionais ou amadores, bem como frequentadores
de ginásio e praticantes de exercício físico regular, que procuram
um suporte nutricional adequado e compatível com a sua prática
física. Tomar 1 cápsula diária. Os suplementos alimentares não
devem ser usados como substitutos de um regime alimentar variado
e equilibrado e um estilo de vida saudável.
Não deve ser excedida a toma diária indicada. Não se recomenda
a crianças e adolescentes. Indivíduos sob controlo médico, que
tomem algum tipo de medicação, grávidas ou lactantes, devem
aconselhar-se com um profissional de saúde antes de tomar um
suplemento alimentar.
Distribuído por Laboratórios Vitória, S.A. – Fev19

Cuidados de corpo para a pele sensível. Trixera para o cuidado
da pele seca e muito seca de toda a família. Body para o cuidado
da pele sensível, com uma oferta mais sensorial. Xeracalm para
o cuidado da pele de tendência atópica e com prurido.

Validade: 1 a 30 de Abril de 2019

CNP 6240937

Exclui formatos de viagem, Pain Trixera e Pain Xeracalm.

Validade: 1 a 30 de Abril de 2019

CNP Vários

MAGNEZERO

MAGNEVITALIDADE

MAGNEZERO é um suplemento alimentar com magnésio e sem
açúcar, que atua contra o cansaço e a fadiga, para recuperação
de energia. Tomar 1 a 2 ampolas diárias em separado. Os
suplementos alimentares não devem ser usados como substitutos
de um regime alimentar variado e equilibrado e um estilo de vida
saudável.
Não deve ser excedida a toma diária indicada. Não se recomenda
a crianças e adolescentes.
Indivíduos sob controlo médico, que tomem algum tipo de
medicação, grávidas ou lactantes, devem aconselhar-se com um
profissional de saúde antes de tomar um suplemento alimentar.
Distribuído por Laboratórios Vitória, S.A. – Fev19

MAGNEVITALIDADE é um suplemento alimentar
multivitamínico e multimineral, especialmente desenvolvido
de forma a obter uma fórmula bastante completa, que inclui 13
vitaminas e 9 minerais em doses adequadas para o bem-estar
mental e físico das pessoas ativas. Tomar 1 cápsula diária.
Os suplementos alimentares não devem ser usados como
substitutos de um regime alimentar variado e equilibrado e um
estilo de vida saudável.
Não deve ser excedida a toma diária indicada. Não se
recomenda a crianças e adolescentes. Indivíduos sob controlo
médico, que tomem algum tipo de medicação, grávidas ou
lactantes, devem aconselhar-se com um profissional de saúde
antes de tomar um suplemento alimentar. Distribuído por
Laboratórios Vitória, S.A. – Fev19

Validade: 1 a 30 de Abril de 2019

CNP 7773697

Validade: 1 a 30 de Abril de 2019

CNP 6240929

“A minha pele
respira equilíbrio.”

A INOVAÇÃO EM DERMOCOSMÉTICA CHEGOU ÀS FARMÁCIAS PORTUGUESAS
Uma gama completa, clinicamente comprovada que melhora
as 5 principais características de uma pele saudável.
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