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/// Editorial

A maior bancada de Portugal
Sílvia Rodrigues
Farmacêutica, directora da Revista Saúda

O Campeonato do Mundo é o
momento certo para falarmos
de futebol. Convidámos os
maiores especialistas no assunto,
com experiência de trabalho
na Federação Portuguesa de
Futebol (FPF).
A Revista Saúda recomenda
futebol total. A modalidade é boa
para a saúde, mas também para
a vitalidade, o equilíbrio e a
boa-disposição, os quatro pilares
do plano de vida que as farmácias
oferecem aos portugueses.
A Organização Mundial de Saúde
encara o futebol como arma
estratégica contra a
obesidade infantil.
André Seabra,
professor
universitário

e investigador da Portugal
Football School, da FPF, expõe
as vantagens da modalidade para
a saúde das crianças.
Agora, atenção. Uma coisa é
educar os seus filhos para a
prática desportiva, outra é querer
à força fazer deles profissionais.
O pediatra Saúda, Hugo
Rodrigues, e a psicóloga Neuza
Almeida alertam para a violência
exercida sobre as crianças
pelos pais com expectativas
descontroladas.
As farmácias desenvolveram um
novo serviço de apoio à prática
desportiva, com aconselhamento
completo, dos exames prévios
aos parâmetros que deve
monitorizar durante e depois
dos treinos. Disponibilizam
também um conjunto de produtos
auxiliares da prática desportiva,
em condições de total segurança.
A este respeito, o meu colega
João Paulo Delgado faz algumas
recomendações. Nenhum
suplemento substitui a boa
hidratação e uma alimentação
equilibrada. O nutricionista
Rodrigo Abreu, da FPF, explica
como até os campeões da Europa
respeitam a Roda dos Alimentos.
Como rede de serviços de
saúde mais bem distribuída
pelo território, as farmácias têm

especiais responsabilidades
na promoção de estilos de vida
saudável. Com o encerramento
maciço de escolas, tribunais e
outros serviços, são ainda o ponto
de apoio comunitário que resta
em muitas terras.
Este último facto impõe às
farmácias o dever de manter
ligados a Portugal os portugueses
que vivem mais isolados. Também
aqui, o Mundial de Futebol é uma
grande oportunidade. Lançámos,
com orgulho, uma grande
campanha de apoio à Selecção
Nacional. Agradecemos o convite
de Paulo Beckert, coordenador
médico da FPF, para visitar a
cidade dos nossos campeões
e vamos levar os leitores mais
criativos a ver jogos.
O futebol tem de voltar a ser uma
escola de vida para os jovens.
O caso de Mário Faria, defesa do
Futebol Clube de Roriz, chega a
ser comovente a este respeito.
Ele é o nosso Herói Saúda.
Para a capa escolhemos um
antigo médio centro de grande
categoria, que a vocação desviou
para outras áreas de intervenção
social. Vítor Melícias, cheio de
graça e de razão, fala-nos do
que o futebol deve fazer pela
educação em Portugal e a paz
no mundo. •

P.S.: António Arnaut – As farmácias nunca deixarão morrer os valores de
dignidade e serviço aos portugueses do ‘pai’ do SNS.

6

Capa

/// Entrevista com Vítor Melícias

«O futebol
é a alegria
do povo»
Texto de Carlos Enes e Rita Leça
Fotografias de Pedro Loureiro

O futebol é a alegria ou é o ópio
do povo?
Alegria, um alegrão!
O problema é que alguns tentam
instrumentalizar as pessoas
para fins que são mais de ópio e,
portanto, negativos. Felizmente,
o povo prefere piar do que ser
opiado. Julgo que o futebol,
não só em Portugal, mas no
mundo todo, deveria criar – e
por vezes cria – momentos de
aproximação entre diferentes
etnias, culturas, religiões.
É um espectáculo que tem grande
capacidade de mobilização.
As pessoas envolvem-se muito.
Acha que as selecções fazem
tudo para fomentar a paz
entre os povos?
Já houve tentativas nesse
sentido: o Mourinho, o Ronaldo,

em Timor, ou entre israelitas
e árabes no Médio Oriente.
Mas, devia-se aproveitar mais.
Estamos a globalizar tanta
coisa, a economia, a cultura,
por que não globalizarmos
também a tolerância e a
alegria do futebol? Devia-se
globalizar isso. Somos todos
cidadãos do mundo, por que
não havemos de ser também
todos adeptos do mundo? Não
é para sermos inimigos, mas
antes adversários, com respeito
pelo outro, sabendo valorizar a
diferença. Fazer a unidade, com
respeito pela diversidade.
É uma urgência!
O que diz a este clima de
guerrilha entre os clubes
em Portugal?
É uma realidade insuportável. >

Vítor Melícias faz 80 anos no dia 25 de Julho.
A Selecção Nacional vai ajudar à festa
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«Sempre tive
a vontade
de viver com
o povo»
sem rosto. Até no meu próprio
clube. O Sporting tem outra
dignidade, outros valores, outra
história. É preciso que, quem
nos dirige ou orienta, assuma
outro tipo de responsabilidade
e comportamento discursivo.
Como recebeu os episódios
de violência e corrupção no
Sporting?
Com enorme preocupação e
profunda repulsa. Não apenas
como sportinguista, mas
como português e cidadão
universal. Acontecimentos
deste tipo não pode admitir-se
em parte nenhuma do
mundo. Influenciam muito
negativamente a ética, a
estabilidade e a harmonia
social. Lamento muito que seja
o Sporting, clube de tão nobres
tradições, a proporcionar este
triste espectáculo.

Vítor Melícias nasceu na aldeia de Ramalhal e vive no Convento de Varatojo, em Torres Vedras

Mas, assim como eu sinto
uma enorme tristeza,
também sinto que há muitos

portugueses que detestam
esse tipo de clima. São
interesses, muitas vezes,

Como se tornou adepto?
Foi muito fácil. O meu pai era
o sportinguista mais ferrenho
que conheci até hoje. Nós
éramos nove irmãos. Lá em
casa, ou éramos do Sporting ou
levávamos (risos). Além disso,
era o tempo dos Cinco Violinos,
do João Roque, mais tarde do
Joaquim Agostinho… E aqui,
em Torres Vedras, a maioria da
população era sportinguista.
Para nós, ser sportinguista era
como respirar, como viver e,
quando ganhava – e ganhava
quase sempre, era um alegrão.
Quando havia algum 'desastre',
a gente até chorava! >
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Ainda fica triste com as
derrotas?
Eu ainda fico triste, mas
não sou daqueles que não
compreendem. A derrota faz
parte do desporto. Para alguns
ganharem é preciso que outros
percam.
E para o Mundial, confia no
nosso seleccionador?
Tenho imensa confiança,
tanto como homem, pelo
seu testemunho de vida,
como, sobretudo, pela sua
capacidade técnica. Julgo que
os portugueses têm todas as
razões para confiar nele e
esperar um bom Campeonato do
Mundo. Mas também com muito
realismo e muita humildade.

«É urgente
o respeito pelos
adversários
e valorizar a
diferença»

Em que lugar acha que vai ficar
Portugal?
Pela minha vontade, em
primeiríssimo! Mas também
podemos ficar em segundo,
terceiro, quarto… Abaixo disso,
já me faria sofrer.
Sonhou ser futebolista quando
era criança?
Jogávamos futebol lá na aldeia,
com uma bola de trapos. E
depois também no seminário.
Naquele tempo aquilo era
forte e feio (risos). Criávamos
torneios entre seminários. Eu
jogava a médio centro e era
considerado… respeitável. Ainda
tenho o cartão da Associação de
Futebol de Lisboa.
Como descreve a sua infância,
numa família com nove irmãos?
Muito feliz. Os tempos eram
difíceis, nasci em 1938 e nessa
época sofria-se muito, em
especial nas aldeias pobres.
Vivíamos com dificuldades
económicas, mas com enorme

«Devíamos
globalizar
a alegria
do futebol»
alegria. E ajudávamo-nos
muito uns aos outros. A gente
entretinha-se com qualquer
coisa: qualquer grilo a sair
de um buraco era uma festa!
Fui feliz! Aliás, devo dizer
que fui feliz toda a minha vida.
Se calhar por inconsciência...
Até agora, com 80 anos,
posso dizer que sou feliz.
Julgo que não devo nada a
ninguém, Deus queira que
não, e tenho a certeza de
que ninguém me deve
nada a mim.
Já contou que os seus irmãos,
por piada, diziam que tinha ido
para padre para não trabalhar.
Se calhar…! (risos) Havia
muito aquela ideia de que
os padres não trabalhavam. >
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«Fui feliz! Até agora, com 80 anos, posso dizer que sou feliz», exulta o padre Melícias

«O celibato requer
muita reza,
sacrifício
e convicção»
Um dia, no comboio, devia
ter uns 11 ou 12 anos, um
ferroviário disse-nos: «Vocês
vão para padres? Isso é para
não trabalhar. Vocês são uns
exploradores do povo!». Mais
tarde, numa crise de vocação,
senti o eco deste tipo de
diálogo. E foi o prior de Carnide,
mais tarde bispo de Santarém,

que me deu alento: «Não
tenhas esse problema.
O padre pode ser a pessoa
mais útil na sociedade».
Não se pode dizer que lhe tenha
faltado trabalho.
Hoje posso dizer que trabalhei
muito e com gosto. Graças às
circunstâncias da vida, pude
ser bombeiro, padre, professor,
dirigente nacional em várias
áreas, até desportivo! Sempre
tive a vontade e a satisfação de
viver com o povo. Aliás, o Papa
João Paulo II definiu os frades

franciscanos como «os frades
do povo». Vivo em Torres
Vedras e aqui sou sócio
de todas as organizações:
da misericórdia, dos bombeiros,
da associação Amigos
de Torres…
Sentiu muitas dúvidas em
relação ao sacerdócio?
Sim, por vezes. Aquela situação
no comboio foi uma delas.
Depois, houve outras. Toda
a gente tem. O celibato, por
exemplo, é uma coisa que
não é fácil. >

13

Capa

«Um anjinho
é a última coisa
que eu
quereria ser»
Como é que um rapaz novo
resiste às raparigas?
Com muito sacrifício, muita
reza e muita convicção. E,
sobretudo, tendo um objectivo.
Embora defenda que hoje
o celibato do clero deva ser
opcional. Pode ter tido algum
sentido durante alguns períodos
da História, mas hoje já não.
Pela sua experiência, é a causa
de muito sofrimento?
Sim, sim. E há grandes padres,
eu conheci variadíssimos, que

podiam ter sido tão úteis à
sociedade e à própria Igreja,
e que abandonaram por causa
disso. É uma pena.
Faz 80 anos no próximo dia 25
de Julho. Qual é o segredo da
sua vitalidade?
O segredo, sobretudo, vem lá
de cima. Ninguém é dono da
vida, nem de si mesmo. A vida
conventual ajuda bastante,
há serenidade. Depois, uma
alimentação regrada, sem
excessos. E faço caminhadas.
Muitas vezes digo aquela
fórmula popular, de que a partir
de certa idade «menos prato
e mais sapato».
Conseguiu manter sempre
esse equilíbrio?
Bom, disparates toda a gente

faz. E ainda bem, é sinal de
que somos seres humanos.
Senão era um anjinho,
a última coisa que eu
quereria ser. •

Continue a ler em:
www.revistasauda.pt
• Palpite para o
Portugal x Espanha
• O exercício dos frades no
Convento de Varatojo
• Gostava de ser presidente
do Sporting?

VEJA TAMBÉM OS VÍDEOS

NOVO

15
min.
O primeiro antiparasitário que ELIMINA LÊNDEAS e PIOLHOS!!
Não precisa de pentear!

1 SÓ APLICAÇÃO
NÃO GORDUROSO

Simples para todos

1

Aplicação

2

Humedecer o cabelo

3

CRISTALIZAÇÃO

4

Eliminação

Comprovado Clinicamente

INOVAÇÃO MUNDIAL

Eliminação: Uma só lavagem
Fórmula com amaciador
FÁCIL E SEGURO

Leia atentamente o folheto informativo contido no interior da embalagem. Dispositivo médico classe I.
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/// Heróis Saúda

O 24.º campeão
da Europa
A Selecção Nacional inspirou-o a vencer o cancro.

Texto de Carlos Enes e Sónia Balasteiro
Fotografias de Ricardo Meireles

Mário Faria, 24 anos, defesa
do Futebol Clube de Roriz,
é o 24º campeão da Europa.
Foi o futebol a ajudá-lo a
recuperar da doença mortal
com que lutou. A força da
modalidade preferida dos
portugueses correu-lhe
no sangue como um rio de
dois braços. O primeiro, era
aquele desejo incontrolável de
voltar aos relvados. O outro,
foi a campanha da Selecção
Nacional em França.
Quando começou o Europeu
de Futebol, ele ainda fazia
tratamentos de quimioterapia.
Vivia para eles. Nos intervalos,
tinha de distrair a mente. Até
por isso, viu todos os 51 jogos
do Campeonato. O futebol
tornou o tempo de inactividade

«menos pesaroso e mais
alegre». O facto de estar
doente fê-lo «viver aquela
conquista de uma forma muito
mais efusiva».

Como Portugal,
primeiro sofreu,
depois venceu

Mais importante foi a lição
de esperança que os craques
deram a um futebolista amador
gravemente doente. Portugal
arrancou titubeante e quase
irreconhecível, com empates
frente à Islândia, Áustria e
Hungria. Para surpresa geral, o
seleccionador Fernando Santos
reagiu dizendo que a equipa
só faria as malas depois da
final, com o troféu nas mãos.
Depois, foi uma cavalgada, mas
sempre com emoções fortes:
qualificação nos penalties
contra a Polónia, vitória
sobre o País de Gales, lesão

de Ronaldo e pontapé de Éder
na final de Paris.
A epopeia de Portugal
levou o adepto, abalado por
uma doença inesperada, a
identificar-se ainda mais com
a equipa. «A Selecção Nacional
também começou devagarinho,
periclitante, e aos poucos foi
ultrapassando obstáculos e
conseguiu vencer. Sinto que
se passou o mesmo comigo»,
expõe Mário Faria.
Ele também venceu e também
teve de sofrer para isso. >

«A Selecção Nacional também começou devagarinho,
periclitante, e aos poucos foi ultrapassando obstáculos
e conseguiu vencer. Sinto que se passou o mesmo
comigo», expõe Mário Faria
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Frequentava o último ano da
licenciatura na Faculdade de
Desporto do Porto quando
tudo se desmoronou, em
finais de 2015. A tosse não
o deixava em paz há meses.
Ele não ligou. Sempre fora
saudável. Praticava desporto,
alimentava-se bem. Mas uma
mãe preocupa-se sempre,
parece que sente as coisas
primeiro. Tanto insistiu com
ele, que acabou por procurar
um médico. As análises de
rotina ao sangue deram
resultados estranhos.
A partir daí, foi submetido
a uma bateria de exames.
Quando veio o diagnóstico,
foi duro de encaixar: linfoma
de Hodgkin, um cancro que
afecta o sistema imunitário,
podendo causar a morte.
Mário Faria sentiu o mundo
ruir de repente.
Foi o início do jogo mais difícil
da vida dele. Durou seis meses,
quase três mil vezes o tempo
regulamentar de uma partida
de futebol. Ele contra uma
legião de células doentes, que
atacam mais rápido do que o
Real Madrid.
Os pais tiveram de enfrentar
o medo de perder o único
filho. Entraram em choque.
«Começaram a chorar». Ele
não. No início, viveu «numa
espécie de limbo, não queria
ter noção da gravidade da
doença». Depois, atirou-se ao
desafio com coragem. «Encarei
as coisas de uma forma muito
positiva. Acho que, no fundo,
eu sabia que ia acabar por
correr bem, porque sou muito
novo». O prognóstico do linfoma
de Hodgkin é especialmente
favorável aos jovens.

Mário Faria agarrou-se aos
seus 21 anos e aguentou todos
os ataques. Como convém a
um defesa, correu quilómetros
de tratamentos sem parar.
Nunca teve de adiar nenhum.
Deixou de jogar futebol, de
estudar, de sair. Só saía de casa
para ir fazer quimioterapia
ao IPO do Porto. «Tive de
interromper tudo, porque com
os tratamentos ficamos muito
frágeis. Durante dois, três dias,

O regresso aos relvados foi
um momento maravilhoso

Era ele contra
uma legião de
células doentes,
que atacam mais
rápido do que o
Real Madrid
quase nem conseguimos
sair da cama. Não temos força,
não temos fome». >

Saúde
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Por outro lado, não podia
arriscar mais nada, nem sequer
uma gripe. «Caso tivesse algum
tipo de problema de saúde teria
de adiar tratamentos e isso era
impensável».
Os pais ficaram em casa com ele.
Dia atrás de dia, segundo após
segundo. «Percebi o que significa
dizerem-nos que gostam de nós.
Eu ali senti o que era gostar de
um filho». Faziam o possível para
o distrair. Jogavam às cartas e
jogos de tabuleiro. Viam séries
televisivas até o adormecer.
«Estiveram sempre ao meu lado,
um de um lado e o outro do outro.
Ficavam encostados a mim, a
dar todo o carinho», recorda o
futebolista. Para ele, vencer o
linfoma «foi uma corrida a três,
não a solo».
Os amigos também foram
bestiais. Passaram a juntar-se
em casa dele, mesmo nas noites
de sexta e sábado. «Ficávamos a
jogar cartas quando, se calhar, o
que gostavam era de ir para uma
discoteca». A doença desperta
muitas vezes os mais nobres
sentimentos humanos. Até de
pessoas «apenas conhecidas»
sentiu muita solidariedade.
«Houve um grande elo de
cumplicidade à minha volta e isso
foi a minha maior força».
Passados seis meses, nasceu o
dia em que o médico o informou
da remissão da doença. Não só o
linfoma tinha desaparecido, como
as probabilidades de reaparecer
eram ínfimas. «Vai ser sempre
uma das melhores notícias que
alguém me dará na vida, nem
que dure 120 anos», recorda.
O regresso aos treinos de futebol
foi outro momento maravilhoso.

Os amigos e companheiros de equipa nunca
o abandonaram, dentro e fora do campo

«Ainda não tinha muitas forças.
Mas a alegria ultrapassou
claramente a falta de energia,
porque só a sensação de voltar
a um balneário, calçar umas
chuteiras, estar com os meus
colegas, ter aquelas >

«O pôr-do-sol é
fantástico e, aqui
há uns anos,
era só mais um sol
que se punha»
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O dia em que voltou ao campo
foi inesquecível para Mário

«Os meus pais ficaram
encostados a mim»
brincadeiras, poder tocar na
relva, as bolas, o contacto, tudo
foi especial», descreve
o futebolista.
Continua a ser acompanhado
no IPO, é assim nos primeiros
cinco anos após a remissão da
doença. Antes de cada ida ao
hospital ainda tem de fintar os
nervos à flor da pele.
A doença mudou
completamente a sua forma
de viver. «No dia-a-dia,

estamos muito focados
em coisas que não têm
importância. Não reparava
em coisas em que hoje reparo.
O pôr-do-sol é fantástico e,
aqui há uns anos, era só mais
um sol que se punha».
Trabalha num ginásio e vê
o fitness como uma
possibilidade de futuro, porque
gosta da ideia de «transformar
pessoas, fazê-las sentirem-se
bem». Também nos outros vê
hoje «uma beleza diferente».
Da partida mais longa, trouxe
uma bola nova para a vida:
«Sou muito mais agradecido
por poder estar aqui». •

A doença ensinou-o
a gostar mais
das pessoas e
da vida
Continue a ler em:
www.revistasauda.pt
• Um colega de equipa no IPO
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/// Pediatria para todos

Pais que
brincam são
os melhores
D. R.
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Brincar é um direito
fundamental de todas as
crianças, imprescindível
para um crescimento saudável
e feliz.
Apesar de parecer ser
apenas uma questão de bom
senso (que o é, na verdade),
actualmente existe bastante
investigação relativamente
à importância do brincar no
desenvolvimento das crianças.
Este é um processo que
assenta, basicamente, no
estabelecimento de relações
afectivas e apropriadas com
os outros e com o mundo que
rodeia a criança, pelo que a
forma mais correcta e genuína
disso acontecer é mesmo
através das brincadeiras.
Só assim se consegue alcançar
o bem-estar físico, intelectual,
social e emocional de que

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

todas as crianças precisam
para atingir o seu potencial e,
acima de tudo, ser felizes.
É certo que existem algumas
dificuldades no dia-a-dia,
nomeadamente a falta de
tempo dos pais ou das crianças
(entre escola e actividades
extracurriculares, nem
sempre sobra muito tempo
disponível) e o facto de
muitos pais não saberem
como brincar com os filhos.
No entanto, aqui ficam algumas
reflexões que devem ser
levadas bem a sério por
todas as pessoas que lidam
com crianças:
• A brincadeira livre e não
estruturada (ou seja, não
dirigida pelos adultos) é uma
componente essencial e
saudável da infância >

JOSÉ CARDOSO

Equilíbrio

• O brincar activo
(em detrimento do
entretenimento passivo)
é muito mais agradável
para todos e muito
mais importante para o
desenvolvimento das
crianças
• Os pais que brincam são
melhores pais e isso é uma
verdade indiscutível

• A ideia de que dirigir o tempo
apenas para o desempenho
académico é mais útil e
proveitoso no futuro é
completamente errada,
perversa e prejudicial para
as crianças

A única forma de termos pais
e filhos felizes é através das
brincadeiras e dos tempos que
passam juntos. Isso tem que
ser uma regra e não momentos
de excepção. •

• A partilha de prazer é
essencial para uma infância
saudável e o suporte para
um percurso de sucesso

CONSULTÓRIO
[Ana Brito]
A minha filha Maria há
sete dias que está com
dores de barriga e muita
fraqueza, sem conseguir
estar de pé. Tem 11 anos e
tudo começou com diarreia
durante dois dias. Depois
começou com fraqueza,
dores de barriga e febres
até hoje. Vivo em Londres.
Já fui várias vezes ao

hospital e eles disseram
que ela tem que beber
muitos líquidos. Só.Mais nada.
Já passou uma semana e está
na mesma. Queria saber se
posso dar desparasitante
mesmo ela estando assim.
Após uma situação de diarreia,
as dores de barriga podem
manter-se durante mais
alguns dias. No entanto,
se ao fim de uma semana

o quadro não melhorar,
faz sentido que a criança
seja reavaliada,
particularmente quando
há febre associada como
no caso da sua filha.
Nesta situação não me
parece que a causa seja
um parasita, pelo que
aguardaria pela resolução
do quadro para dar
o desparasitante.

[Marisa Ameixa]
O meu filho Tomás tem
24 meses. Constipou-se
em Dezembro e desde
então começou a ficar
esquisito com a comida,
ao ponto de, em casa, não
querer comer sopa nem
determinados alimentos.
Já perguntei no infantário
e dizem-me que ele come
bem lá mas em casa não
consigo convencê-lo
a comer a sopa e
determinados pratos.

Já tentei, insisti e nada.
O que posso fazer para ele
voltar a comer de tudo?
Como ele come bem no
infantário, parece-me
claramente um problema
comportamental. Assim,
a solução passa
essencialmente por:
estabelecer um horário
certo para as refeições,
evitando todo o tipo de
snacks (fruta, pão, bolachas,
iogurte, …) entre elas, e
tentar não dar alternativas

quando o seu filho não
comer tão bem, porque se
compensar com alimentos
de que ele gosta mais
ele acaba por fazer disso
regra.

Pergunte ao pediatra:

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

A táctica
da Roda
dos Alimentos
Rodrigo Abreu
Nutricionista da FPF

Em primeiro lugar, importa ter
a noção de que não existem
dietas ou planos alimentares
específicos para o futebol
ou qualquer outra modalidade.
No desporto de alta competição,
a alimentação de cada atleta
é altamente personalizada,
tendo em conta as
características individuais, o
calendário competitivo e os
requisitos de cada modalidade.
Assim, cada jogador deve
começar por seguir uma
alimentação de base, onde
se aplica muitas das noções
que conhecemos da Roda dos
Alimentos. Variar e combinar
os diferentes grupos de
alimentos, ajustando as
quantidades, é um dos
requisitos básicos – só assim

os jogadores conseguem todas
as vitaminas e minerais de que
necessitam para se manterem
saudáveis e poderem competir
nas melhores condições. Por
exemplo, durante os estágios há
uma aposta grande em variar
os buffets. Alternar as cores e
texturas das frutas, legumes
e hortaliças servidos é uma
forma simples e agradável de
proporcionar nutrientes, sem
comprometer o prazer de comer.
Assegurada uma boa base,
há cuidados alimentares
específicos para períodos
como antes ou após o jogo.
As quantidades de hidratos
de carbono e o seu tipo são
ajustadas de acordo com
os timings da competição:

Profissionais
ou amadores,
os atletas devem
comer de tudo,
na dose certa
tipicamente, preferimos
hidratos de carbono de absorção
lenta antes do jogo, para
fornecer energia de forma
constante e gradual durante
os 90 minutos. Já no final da
partida optamos por hidratos
de carbono de absorção
mais rápida, para acelerar
a recuperação e reposição
das reservas musculares de
glicogénio. Também a ingestão
de proteína segue >
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alguns cuidados, com vista à
reparação muscular depois do
esforço. Optamos por alimentos
ricos em aminoácidos
essenciais, que tenham uma
digestão fácil. Isso inclui carnes
magras, brancas e vermelhas
(sabia que 100 g de lombo de
vaca tem a mesma quantidade
de gordura que
100 g de peito de frango?), peixes
magros, ovos ou leguminosas,
conforme o momento.
Por fim, mas não menos
importante, a hidratação. É um
dos aspectos mais importantes
na manutenção da performance,
na recuperação do esforço
e prevenção de lesões. De
facto, uma perda de apenas
2 por cento do peso corporal
devido a transpiração afecta
o rendimento desportivo, pelo
que é importante manter uma
ingestão adequada de líquidos,
que não interfira com o conforto
gástrico dos jogadores.
A terminar, uma nota para a
suplementação. É frequente
pensar-se que os atletas têm de
tomar suplementos desportivos,
devido à elevada exigência
dos treinos e das competições.
Na realidade, ao serem
cuidadosos com a alimentação,
os jogadores asseguram através
dos alimentos os nutrientes
de que necessitam, recorrendo
aos suplementos para situações
específicas ou por questões de
comodidade.
Em suma, a nutrição é mais uma
componente do treino do atleta
de alto rendimento. Comer bem
não torna ninguém um grande
jogador, mas quem quiser levar
ao máximo o seu potencial tem
de saber comer! •

Exemplo de plano alimentar em dia de jogo:

Pequeno-almoço
– 1 taça de papas de aveia (preparadas com flocos de aveia e leite
MG) com frutos vermelhos (mirtilos, morangos e framboesas)
– 1 chávena de café e uma fatia pequena de bolo seco de nozes

Meio da manhã
– 1 taça de skyr natural com fruta fresca
laminada e um punhado de amêndoas

Almoço

– Creme de legumes (1 taça pequena)
– Coxas e peitos de frango grelhado
– Massa integral
– Brócolos cozidos (porção pequena)
– Maçãs assadas

Lanche pré-jogo
– Sandes em pão de mistura com peito
de peru fatiado
– Fruta fresca (uvas, bananas, morangos)
– Punhado de cajus com pouco sal
– Café

Jantar pós-jogo
– Creme de ervilhas
– Lombinhos de vitela grelhados ou bifes de atum grelhados
– Batata doce ou arroz branco
– Salada de fruta fresca
– Bolo de laranja
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/// Suplementos

Força aqui
Nas farmácias apoiamos a sua actividade física.
João Paulo Delgado
Farmacêutico

de carbono e electrólitos nas
quantidades cientificamente
comprovadas como sendo
eficazes.

São cada vez mais os utentes
que recorrem à farmácia
pedindo aconselhamento sobre
nutrição para aumentar a
performance desportiva.
Nas fases de pré-treino e treino,
o consumo de água e bebidas
isotónicas na prevenção de
desidratação durante o exercício
é uma das chaves. As bebidas
isotónicas contêm usualmente
sal, aminoácidos, hidratos

A ingestão de líquidos é uma das
mais fáceis e eficazes regras
dos desportistas. Os hidratos
de carbono estão identificados
como potenciadores de
performance, situando-se
o seu consumo em cerca de
55-65 por cento das calorias
ingeridas ou numa razão de
5 a 8 gramas/kg por dia, para
que haja uma manutenção
do músculo e das reservas
livres de hidratos de carbono
no organismo. Consumidos
em pequenas quantidades,
os hidratos de carbono e a
proteína, 30 a 60 minutos antes
do treino promovem o aumento
do rendimento do atleta. A
creatina é um dos melhores
suplementos para melhorar a
massa muscular e incremento
da força durante o treino,
mas também o aumento da
capacidade do atleta quando

Água, bebidas
isotónicas e outros
auxiliares do treino
sujeito a alta intensidade,
como treinos de velocidade,
remo e outros que exijam uma
necessidade aumentada de
consumo de oxigénio. Após o
treino, a ingestão imediata de
hidratos de carbono e proteína
promove o nível de reservas de
hidratos de carbono e a síntese
proteica, sendo responsável
pelo aumento da capacidade
do organismo construir e
reparar a massa muscular ao
invés de a destruir para obter
energia. O impacto articular
no treino aumenta em cerca de
seis vezes o peso corporal do
desportista. Uma combinação
de glucosamina, condroitina,
colagénio, ácido hialurónico
e vitamina D são o ideal para
a manutenção dos ossos, das
articulações e do funcionamento
muscular. •

Lançamento

ViV Nutri

É das farmácias.
É de confiança.
Chegou a nova gama ViV Nutri. Uma linha de produtos
desenvolvidos com formulações inovadoras para o seu
bem-estar com a garantia de qualidade e confiança das
Farmácias Portuguesas.

É para a vida.
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/// Portugal Saúda

Dar pontapés
na obesidade
infantil
O futebol dá saúde e faz crescer.
André Seabra
Portugal Football School, FPF

A actividade física tem um
importante papel na prevenção
e no tratamento da obesidade
e das complicações que lhe
estão associadas. Aconselha-se
que crianças e jovens realizem
diariamente pelo menos 60
minutos de uma actividade
física aeróbica de intensidade
moderada a vigorosa, e
participem, três vezes por
semana, em exercícios de
força que provoquem algum
impacto no sistema muscular
e esquelético. Igualmente
importante é a actividade
ser divertida, diversificada e

apropriada a cada idade. Mais
de 80 por cento das crianças e
jovens no mundo não cumpre
estas linhas de recomendação,
podendo a causa estar
relacionada com o facto de
as actividades propostas
serem percepcionadas como
demasiadamente organizadas
e pouco motivantes.
Frequentemente, os programas
propostos a crianças e
jovens com excesso de peso
e obesidade centram-se em
actividades de tipo individual
(natação, marcha, corrida),
sendo escassos os programas

O segredo para a
actividade física é
a diversão e estar
com amigos.
Ainda por cima,
o futebol é barato
com enfoque em desportos
de equipa. Diversos estudos
têm identificado a diversão,
a melhoria das habilidades,
e o estar com os amigos e/ou
membros de uma equipa >
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como alguns dos principais
motivos que contribuem para
que crianças e jovens participem
em actividades desportivas.
O futebol é um dos desportos
de equipa mais populares e tem
sido recentemente apontado
como eficaz na melhoria da
saúde e qualidade de vida de
crianças com excesso de peso
e obesidade. Para além desta
descoberta, salientam-se ainda
os seguintes aspectos:
1. É um desporto económico,
fácil de implementar
e acessível a todas as
classes sociais
2. Tem regras simples e é muito
variado na forma como é
praticado (jogo formal versus
jogos reduzidos)

3. Coloca exigências
fisiológicas aos praticantes
que respondem às
recomendações de
actividade física
De facto, o futebol exige
um elevado dispêndio de
energia, enorme participação
da componente aeróbica e,
em muitos momentos, uma
intensidade vigorosa. Para
além disso, envolve um
conjunto variado de acções
(sprints, saltos, remates) que
estimulam o sistema muscular
e esquelético dos praticantes.
Tomando por base todos estes
motivos, é nossa opinião que
o futebol recreativo é uma
importante e eficaz estratégia
de Saúde Pública na promoção
de estilos de vida activa e
saudável em crianças e jovens

com excesso de peso
e obesidade.
A obesidade infantil está
a aumentar a um ritmo
alarmante, atingindo
proporções epidémicas,
sendo por isso considerada
um grave problema de Saúde
Pública. Aproximadamente
30 por cento das crianças e
dos jovens que residem em
países desenvolvidos evidencia
excesso de peso e obesidade.
De acordo com os dados mais
recentes da Organização
Mundial de Saúde (Fevereiro
de 2018), em 2016 mais de
340 milhões de crianças entre
os cinco e os 19 anos de idade
tinham excesso de peso ou
eram obesos. Abaixo dos
cinco anos, o número revelado
é de 41 milhões. •
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/// Bebés Saúda

Ganhar ou perder
é desporto
Forçar o seu filho a ser campeão é uma violência.

Texto de Maria João Veloso

O Bebé Saúda Rodrigo Onofre
ainda não tem um ano, mas
Ana Sanches não tem dúvidas
de que quer estimular o filho
para diferentes áreas.
A actividade física fará parte
do desenvolvimento da criança,
ainda que tenha consciênciade
que «uma carreira desportiva
é muito exigente, tanto para o
jovem como para os pais. Se ele
mostrar apetência para seguir
esse rumo, seremos claramente
treinadores e adeptos». Nem
todos os pais têm este nível
de sensatez. Quem nunca
ouviu a história de um pai
descompensado, aos gritos,
a assistir aos treinos do filho?
O pediatra Hugo Rodrigues diz
que é fácil detectar em consulta
se os pequenos desportistas
estão ou não satisfeitos com
a actividade que praticam.
«As crianças são muito

‘honestas’ e acabam por
verbalizar se não estão
satisfeitas».
O Pai Saúda Daniel Conde
de Pinho joga basquetebol
às quartas-feiras e não esconde
que gostava que o filho Daniel,
com dois anos e meio, viesse
a destacar-se em campo, mas
noutra modalidade desportiva.
«Não me desagradava que
o Daniel fosse ponta-de-lança
do Benfica e ganhasse
rios de dinheiro para o pai
se reformar mais cedo.
Eles que experimentem os
desportos que quiserem, desde
que não implique comprar
equipamento caro», brinca.
A vida da criança desportista,
é, no entanto, tudo menos
uma brincadeira. Quem não se
lembra da história da ginasta
romena Nadia Comaneci?

«As crianças são
muito honestas
e acabam por
verbalizar se não
estão satisfeitas»,
diz o pediatra
Hugo Rodrigues
Neuza Almeida, psicóloga
do desporto, avança que as
crianças «geralmente gostam
de estar envolvidas no contexto
desportivo pela natureza
lúdica, para se divertirem,
experimentar novos desafios,
fazer amizades, desenvolver
uma boa forma física,
aprendendo novas habilidades
físicas e psicológicas».
Quem subscreve esta ideia é
a Mãe Saúda Vera Antunes. >

ANABELA TRINDADE

Quase a fazer um ano de vida, a bebé Saúda
Margarida, já uma apoiante fervorosa da Selecção

ACESSIBILIDADES PARA EDIFÍCIOS E VIATURAS

MOBILIDADE

Conheça as nossas condições especiais até 30 de Julho de 2018

Cadeira elevatória

Banco Rotativo para Viaturas

Scooter Elétrica 4 rodas

Cadeira de Rodas de Conforto

Catálogo com outras soluções: www.ergometrica.pt
Telef. 210 191 250 / 933 128 272

info@ergometrica.pt
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A psicóloga do desporto
Neuza Almeida
alerta para atitudes
inadequadas de pais
com altas expectativas,
muitas vezes irreais
«O desporto é fundamental,
faz bem à saúde e a Margarida
tem apetência natural para jogar
futebol. Em família formamos
uma equipa de futsal». Hugo
Silva, segundo comandante
dos Bombeiros Voluntários do
Fundão, joga amiúde contra os
GNR da cidade. «O Hugo será
talvez treinador de bancada, mas
estarei cá a arbitrar a gestão do
tempo», explica a mulher..
A psicóloga do desporto
alerta que «existem atitudes
inadequadas dos pais no
contexto desportivo, como
o facto de se envolverem
excessivamente nas actividades
desportivas, opinando sobre
o trabalho do treinador e dos
dirigentes. ‘Apostam’ em excesso
na carreira desportiva dos filhos,
investem financeiramente de
forma desmedida, tendo altas
expectativas de performance em
relação aos filhos, muitas vezes
irreais, adoptando uma postura
crítica e concentrando-se
apenas na vitória».

Afinal, como diz o pediatra Hugo
Rodrigues, «a infância é uma
altura em que quase tudo é
possível na imaginação».
E, segundo este raciocínio, não
o choca que as crianças queiram
imitar os seus ídolos. O Pediatra
Saúda realça que nocivas são
as expectativas de alguns pais
relativamente ao desempenho
desportivo das crianças.
«Essas podem ser prejudiciais
porque vão estar a exigir dos
filhos algo que não é suposto,
transformando diversão em
obrigação».
Para Ana Sanches, o mais
importante será mesmo
«educar um ser humano
completo e íntegro, com várias
valências, seja no desporto, seja
noutras actividades da vida».
Já Daniel não irá coibir-se de
comprar um cesto, uma bola
e bombardear os filhos com
a Oliveirense e o Benfica, «até
eles se converterem ao meu
credo». Para Vera, o desporto

virá sempre depois da escola,
das brincadeiras e da família.
Na psicologia do desporto há
muito trabalho a fazer com pais
e filhos, defende Neuza Almeida.
Sobretudo «relembrando aos
pais que é a vida desportiva
dos filhos que está em causa
e não a sua, salvaguardando
o desenvolvimento da sua
identidade. A relação entre pais e
filhos no contexto desportivo pode
beneficiar um fortalecimento dos
laços que os unem, ao tornar este
contexto um palco privilegiado
de experiências de vida positivas
e crescimento dos seus filhos
enquanto atletas e pessoas
que são». Como ensina o velho
provérbio: “ganhar ou perder
é tudo desporto”. •

Veja mais em:

www.bebessauda.pt

Sem rodeios, Daniel Conde de
Pinho assume-se um convicto
treinador de bancada. «Não sei
ver desporto sem dar indicações
aos jogadores, ainda que
estejam do outro lado do ecrã».
Em relação aos filhos, Daniel
garante não ter qualquer vontade
de projectar os seus sonhos
desportivos

MIGUEL RIBEIRO FERNANDES

32

A família de Lisboa apoiará incondicionalmente o Rodrigo
se ele quiser seguir uma carreira desportiva
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/// Portugal Saúda

Farmácias de todo o país lançam
movimento de apoio à Selecção Nacional.
A Igreja Matriz de Castelo de
Vide estava cheia como um ovo.
Os adultos olhavam uns para
os outros com o ar cúmplice
das crianças quando estão a
tramar alguma. Entre sorrisos,
lá mantiveram a compostura
até o celebrante anunciar a
Ressurreição de Cristo.

– Aleluia! Aleluia!
Foi aí que se levantou um
coro de sinos, campânulas e
chocalhos de animais, que toda
a gente levara para a missa. A
‘chocalhada’ de Páscoa é uma
tradição improvável, não só
num templo religioso como em
qualquer canto de Portugal. Não
somos conhecidos por ser assim,
tão alegres. Este ano, o antigo
ritual acolheu uma novidade. O

farmacêutico André Barrigas,
que é presidente da Assembleia
Municipal, assistiu à missa
com a bata vestida.

– Está de serviço, doutor?
Quando começou a
‘chocalhada’, André ergueu
o cachecol da Selecção
Nacional de Futebol, como se
estivesse num estádio. Agora
sim, a situação deixou de ser
surpreendente apenas para
forasteiros, para deixar os
locais de boca aberta.
Depois, a ‘chocalhada’ saiu em
procissão para a rua, numa
algazarra que se ouvia do
Alpalhão a Portalegre. À frente
do povo, de hábito franciscano
e cachecol oferecido pelo

farmacêutico, o padre Melícias
exultava de alegria:

– Viva a Selecção Nacional, que é
a alegria do povo!
Pode o engenheiro Fernando
Santos ir para a Rússia com
fé no título, que a equipa está
abençoada.
As farmácias de todo o continente
e ilhas estão a organizar um
grande movimento nacional de
apoio à campanha da Rússia.
Como a rede de serviços de
saúde mais bem distribuída pelo
território chega a todo o lado,
desta vez nenhum português
ficará fora da festa.

– As farmácias são a maior
bancada de Portugal. •

Santo António, Funchal.
Vitalidade
35
Farmacêuticos
divertem-se na terra
de Cristiano Ronaldo
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Verdelho, Santarém

Porto Santo Funchal

Caldas da Rainha Vale de Prazeres
Horta, Ilha do Faial Silvares

Castelo de Vide

Pinhel

Guarda
Santa Maria da Feira

Fundão
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Passatempo

Bilhetes para o
Portugal x Argélia
As farmácias vão oferecer
aos seus utentes quatro
convites duplos para o jogo
de preparação para o Mundial
entre Portugal e a Argélia,
no dia 7 de Junho.
Os interessados em ver o jogo
ao vivo, que se realizará no
Estádio da Luz, em Lisboa, só
precisam de tirar uma fotografia
de apoio à Selecção Nacional
em ambiente de farmácia.
Depois, devem partilhá-la
publicamente identificando a
Revista Saúda: @revistasauda
e usando as hashtags:
#amaiorbancadadeportugal
e #farmaciasportuguesas.
«As farmácias são a maior
bancada de Portugal porque
são a rede de serviços de
saúde mais bem distribuída
pelo território», afirma Sílvia
Rodrigues, directora da
Revista Saúda. As regras do
passatempo estão disponíveis
em www.revistasauda.pt.
No âmbito desta campanha,
as farmácias ofereceram
já um bilhete duplo para
o Portugal x Espanha,
jogo inaugural da Selecção
Nacional na Rússia.
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/// Saúda convida

A casa
portuguesa
Visita guiada à Cidade do Futebol.
Texto de Sónia Balasteiro
Fotografias de Pedro Loureiro

Esta é a casa dos grandes,
o lugar onde se prepara os
sonhos. A Cidade do Futebol,
no Jamor, às portas de Lisboa,
é uma espécie de incubadora
das vitórias das selecções
portuguesas. Como a do
Europeu de Futebol em 2016,
quando a equipa das
Quinas trouxe a preciosa
taça para casa. O mega-complexo desportivo nascia
no mesmo ano, a 31 de Março,
inaugurado com pompa por
Marcelo Rebelo de Sousa.
Em 2018, estes três campos
e meio serão lembrados como
o palco, sonha o país inteiro,
da preparação da vitória
da Selecção principal no
Mundial da Rússia.

Paulo Beckert, médico
coordenador da Federação, fala
com evidente orgulho da casa
onde passa os dias já lá vão
dois anos. «A Cidade do Futebol
situa-se no coração verde do
vale do Jamor», apresenta.
«É um lugar carregado de
história e penso que está a
fazer também a história do
futebol das futuras gerações»,
diz o cicerone antes de entrar
no edifício principal. Em redor,
verde e mais verde da mata
do Jamor, a vários tons.
Ouve-se o chilrear dos pássaros
a saudar o bom tempo.
«Esta é a sede da Federação
Portuguesa de Futebol, onde
existem todos os serviços que

Foi na Cidade
do Futebol que a
Selecção preparou a
vitória no Europeu
permitem o funcionamento
harmonioso entre todas as
áreas, a começar na presidência.
E onde está também a unidade
de saúde e performance».
A unidade de saúde e
performance é o habitat do
médico, por isso conhece-lhe de
cor os meandros e os gabinetes.
«Desenvolve todo o trabalho
assistencial, de coordenação
e cooperação com os outros
sectores», explica o guia. >
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Um balneário especial, com o equipamento
dos jogadores campeões europeus
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O equipamento dos campeões em destaque

Orgulha-se também de
participar no futuro do desporto
português, cooperando na
«formação através da Portugal
Football School, e em projectos
de investigação ligados ao
futebol».
Tudo nesta cidade desportiva
está pensado ao pormenor de
forma a proporcionar condições
perfeitas à preparação dos
jogadores para competições
internacionais.
No imenso lobi de entrada
do edifício principal, onde fica
a presidência da Federação
Portuguesa de Futebol (FPF),
estão expostas as taças
conquistadas por Portugal
incluindo, claro, a Taça do
Campeonato Europeu de
Futebol que encheu o país de
orgulho. Há salas de reuniões,

no primeiro piso vê-se rostos
conhecidos como o de Pauleta.
O percurso está pensado para
ser funcional, explica o anfitrião.
«Este poderá ser o circuito que
os jogadores ou as selecções
fazem quando estão a preparar-se no campo e vão regressar
às zonas de preparação ou
pré-treino, ou recuperação
pós-esforço. Aí encontramos,
precisamente pelas questões
funcionais, a unidade de saúde
e performance da FPF».
Cabe a esta estrutura toda a
assistência às selecções. «No
total, podemos chegar a 40 e tal
pessoas porque cada equipa tem
médico, enfermeiro
e fisioterapeuta».
No centro técnico da Cidade do
Futebol, na zona dos balneários,
salas de tratamentos e

gabinetes médicos, equipam-se
os atletas, para depois seguirem
para os treinos. «É um espaço
aberto e funcional, que permite
trabalhar com o máximo de
condições. Todos os corredores
têm vários balneários para as
equipas técnicas, para árbitros.
«Há também aqui alguns jogos
de preparação de árbitros».
Nos gabinetes médicos, «além
dos tratamentos e avaliações,
fazemos os exames médicos
prévios a uma competição
europeia ou mundial». >

Na unidade de
saúde faz-se os
exames médicos
prévios a uma
competição como
o Mundial

1

2
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1

A Taça do Campeonato Europeu de 2016

2

Um dos campos onde os jogadores
treinam

3

Os balneários ficam próximos do campo
de treino

4

Paulo Beckert, coordenador da equipa
médica e anfitrião da Revista Saúda

5

O equipamento dos campeões da Europa

6

Um dos gabinetes médicos

7

O ginásio da Selecção

É para a vida.
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A entrada da casa
dos campeões

O centro de estágios conta
ainda com dois ginásios e
11 balneários. Bem perto
de uma das entradas para
o campo, há um balneário
especial, com o equipamento
de todos os jogadores que
estiveram no Campeonato
da Europa. É noutro, mais
privado, que Cristiano Ronaldo
e companheiros calçam as
chuteiras.
Em campo, as ordens cabem,
no caso da equipa principal,
ao seleccionador nacional,
Fernando Santos. Cabe-lhe
preparar os jogadores para
vencer, física e mentalmente.
«O planeamento para o
Campeonato do Mundo tem
muitos detalhes». Em Maio,
a Selecção faz o estágio em
Portugal. Em Junho, segue para
a Rússia. O primeiro jogo é dia
15 de Junho, pelas 19h, contra
a Espanha. A preparação, neste
centro de estágios, é decisiva
para concretizar o sonho de
trazer a taça para casa.
Outras equipas que terão
também aqui lugar em breve
são as selecções de futebol

Há um balneário
especial com o
equipamento de
todos os jogadores
que participaram
no Euro 2016
de praia e de futsal, masculina
e feminina. No total, explica
o guia, «temos cerca de
20 selecções. Num futuro
próximo, reuniremos todas
neste espaço maravilhoso».
Isto porque, concretiza, está
prevista «a melhoria da Cidade
com um pavilhão e também
campo de futebol de praia».
E estas equipas prometem
continuar a trazer muitas
alegrias. Já este ano,
a Selecção Nacional de Futsal
sagrou-se campeã europeia.
Espera-se que, com as
condições da Cidade, a Selecção
Portuguesa de Futebol cumpra
nova façanha e realize o sonho
dos portugueses, trazendo a
taça do mundo para casa.
Da Rússia para o coração
do Jamor. •

Bula
Adventure Park Jamor
Complexo Desportivo
do Jamor
R. da Carreira de Tiro,
Cruz Quebrada
T. 211 519 400
Espaço de Jogo e Recreio
do Jamor
Av. Pierre de Coubertin
Cruz Quebrada
T. 214 146 030
Aquário Vasco da Gama
R. Direita do Dafundo, 18
T. 214 205 000
Ciclovia do Passeio Marítimo
Caxias/Cruz Quebrada
Centro Náutico do Jamor
Centro Desportivo Nacional
do Jamor
T. 214 146 030
Natural & Abstracto
Cafetaria Bar
Estrada das Biscoiteiras
Cruz Quebrada
T. 931 613 633

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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/// Passatempos
O NÚMERO DE ÁRBITROS
O futebol profissional de um determinado
país encontra-se dividido em duas divisões:
a 1.ª Divisão e a 2.ª Divisão. Cada jogo da
1.ª Divisão é arbitrado por cinco elementos
(um árbitro principal, dois árbitros auxiliares
e dois árbitros de baliza), enquanto os da
2.ª Divisão são dirigidos por apenas três
(não existem árbitros de baliza). Sabendo
que em cada fim-de-semana são realizados
19 jogos (uma jornada completa de cada
uma das divisões), nos quais participam
71 árbitros (cada árbitro apenas participa
num único jogo por semana), quantos clubes
tem cada uma das divisões deste país?

A COLECÇÃO DE CROMOS1
O João coleccionou os cromos de futebolistas que saíam no jornal
de domingo. A cada domingo saíam dois cromos numerados
consecutivamente. Infelizmente, num dos domingos já não havia
o jornal quando o João chegou ao quiosque, ficando-lhe assim a
faltar dois cromos na colecção. No final da colecção, o João somou
os números de todos os cromos que possuía e obteve 963.
Quais eram os números dos cromos que lhe faltavam?

7

1

Adaptado de XXII Olimpíadas Portuguesas de Matemática, Categoria B, 2.ª Eliminatória 2004.
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Avène Cuidado
de Rosto

Klorane

Na compra de uma embalagem de um produto de
cuidado de rosto

Na compra de cuidados capilares e de corpo Klorane

CNP Vários

CNP Vários

vale

vale

44

34

vale saúda

vale saúda

Validade: 1 a 30 de Junho 2018
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas.
Limitado a 5 utilizações por cartão.

Validade: 1 a 30 de Junho 2018
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas.
Limitado a 5 utilizações por cartão.

Kukident Pro

Meritene Regeneris

Na compra de uma embalagem de Kukident Dupla
Ação 40 g ou Anti-Resíduos 40 g

Na compra de uma embalagem de Meritene Regeneris

CNP Vários

CNP 6007260

vale

14

34

vale saúda

vale saúda

vale

Validade: 1 a 30 de Junho 2018
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas.
Limitado a 5 utilizações por cartão.

Validade: 1 a 30 de Junho 2018
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas.
Limitado a 5 utilizações por cartão.
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Klorane

Avène Cuidado
de Rosto

Cuidados de Corpo Klorane com manteiga de Cupuaçu Bio para
todos os tipos de pele, incluindo pele seca a muito seca.
Cuidados Capilares Klorane, uma oferta naturalmente completa
para todos os tipos de cabelo.

Cuidados essenciais para a pele do rosto sensível. Hydrance
para o cuidado da pele desidratada. Tolérance Extrême para
o cuidado da pele hipersensível. Crème Peles Intolerantes
para o cuidado da pele intolerante. Antirougeurs para o cuidado
da pele com vermelhidão. Ysthéal para o cuidado das primeiras
rugas. Physiolift para o cuidado das rugas profundas, Sérénage
para o cuidado da pele madura e Cleanance para o cuidado da
pele oleosa com tendência acneica.
Exceto Água termal 50ml e Sticks labiais.
Não acumuável com outras promoções.

Validade: 1 a 30 de Junho 2018

CNP Vários

Validade: 1 a 30 de Junho 2018

CNP Vários

Meritene Regeneris

Kukident Pro

MERITENE® REGENERIS é um suplemento alimentar com
uma fórmula única que lhe fornece Magnésio que contribui
para a redução do cansaço e da fadiga; Potássio que contribui
para o normal funcionamento muscular e uma combinação
de antioxidantes, Vitamina B2, Vitamina C, Selénio e Zinco
que contribuem para a proteção das células contra oxidações
indesejáveis.
Também contém Coenzima Q10, Resveratrol e Luteína.
É importante realizar uma dieta variada e equilibrada
acompanhada da prática de exercício físico.
Não acumulável com outras campanhas ou promoções. Limitado
ao stock existente.

Descontraia e esqueça a prótese graças à Dupla Ação.
Graças ao adesivo mais forte Kukident, terminará o seu dia
com uns incríveis 88% da força de fixação com que começou.
Uma fixação mais forte, graças a uma fórmula concentrada, que
se ativa rapidamente para criar uma forte união entre a prótese
e a gengiva. Ao longo do dia, irá libertando agentes adesivos, que
manterão a sua prótese fixa e lhe darão confiança em qualquer
circunstância. Este produto é um dispositivo médico.

Validade: 1 a 30 de Junho 2018

CNP 6007260

Kukident Dupla ação (CNP 6205831)
Kukident Pro Anti Resíduos 40g (CNP 6185009)

Validade: 1 a 30 de Junho 2018

CNP Vários

Neutrogena®
Hydro Boost® Facial

PARA PIO

Na compra de uma embalagem da gama facial diária
Hydro Boost®

Na compra de uma embalagem de PARA PIO FLASH
ou PARA PIO DUO LP - PRO

CNP Vários

CNP Vários

vale

vale

44

24

vale saúda

vale saúda

Validade: 1 a 30 de Junho 2018
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas.
Limitado a 5 utilizações por cartão.

Validade: 1 a 30 de Junho 2018
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas.
Limitado a 5 utilizações por cartão.

Lactacyd Precious Oil

Absorvit Smart

Na compra de uma embalagem de Lactacyd Precious
Oil 200ml

Na compra de uma embalagem de Absorvit Smart

CNP 6039867

CNP Vários

vale

vale

24

44

vale saúda

vale saúda

Validade: 1 a 30 de Junho 2018
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas.
Limitado a 5 utilizações por cartão.

Validade: 1 a 30 de Junho 2018
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas.
Limitado a 5 utilizações por cartão.
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PARA PIO

Neutrogena®
Hydro Boost® Facial

Há vários anos que a Gestafarma trabalha para melhor o ajudar
com formulações para o tratamento dos piolhos e das lêndeas.
Com uma inovação mundial, PARA PIO FLASH, trazemos até si o
melhor da ciência.
PARA PIO FLASH é uma loção gel que atua por cristalização quer
nas lêndeas quer nos piolhos. À base de ativos naturais, o PARA
PIO FLASH apenas numa aplicação ELIMINA os parasitas. Não é
necessário pentear! A eficácia foi comprovada por um estudo clínico.
PARA PIO DUO LP é uma loção suave que elimina totalmente
as lêndeas e os piolhos numa só aplicação. Testado
dermatologicamente e utilizável em crianças desde os 6 meses,
bem como mulheres grávidas e asmáticos, o PARA PIO DUO LP
contém Oxyphthirine ® que funciona por mecanismos naturais.

Gama de cuidado diário com tecnologia inovadora com Hyaluronic Gel
Matrix, rica em Ácido Hialurónico que retém até 1000x o seu peso em
água e liberta-a durante 24h, garantindo hidratação contínua.
Gel de Água: Hidratante diário para pele normal a mista; Gel-Creme:
Hidratante diário para pele normal a seca, sem fragrância e adaptado
às peles mais sensíveis; Sérum Supercharged Booster: Sérum
com textura caviar ilumina a pele, alisa as linhas de expresão e
garante um boost de energia e hidratação na pele; Urban Protect:
Hidratação diária com fator de proteção solar FPS25, protege contra
as agressões diárias (poluição, radiação UV, etc.); Contorno de Olhos
Anti-fadiga: Cuidado 3 em 1 - refresca e ajuda a eliminar os sinais de
fadiga, hidrata intensamente e prepara a pele para a maquilhagem;
Cuidado de Limpeza Leite em Gel: Limpa e desmaquilha a pele
em profundidade, hidratando-a - sem enxaguamento; Cuidado de
Limpeza Gel de Água: Limpa em profundidade a pele, hidratando-a
simultaneamente - com enxaguamento

FLASH (CNP 6099952); DUO LP PRO (CNP 6129429)

Validade: 1 a 30 de Junho 2018

CNP Vários

Validade: 1 a 30 de Junho 2018

CNP Vários

Absorvit Smart

Lactacyd Precious Oil

A linha de tónicos cerebrais Absorvit® Smart apresenta fórmulas
equilibradas e adaptadas às necessidades individuais nas
diferentes fases da vida.
Absorvit® Smart contém um elevado teor de vitaminas do
complexo B, que contribuem para o normal funcionamento do
sistema nervoso e da função psicológica e são ainda importantes
na redução do cansaço e da fadiga. Cada uma das apresentações
é reforçada com agentes bioativos, cuidadosamente selecionados
para complementar as necessidades nutricionais em faixas
etárias distintas, e em situações específicas.

Lactacyd Precious Oil é uma emulsão ultra suave para a higiene
íntima diária. A fórmula é enriquecida com extratos de óleos
preciosos e especialmente desenvolvida com uma combinação
de hidratante e gel de limpeza, deixando a pele macia, suave
e hidratada. Uma sensação de pele de seda que dura até 8h.
Fórmula ginecologicamente testada.

ABSORVIT SMART EXTRA FORTE 30 AMP. (CNP 7377150)
ABSORVIT SMART 50+ 30 AMP. (CNP 7393082)
ABSORVIT SMART NEURO 30 AMP. (CNP 7066498)

Validade: 1 a 30 de Junho 2018

CNP Vários

Validade: 1 a 30 de Junho 2018

CNP 6039867

