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/// Editorial

Verão verde
Sílvia Rodrigues
Farmacêutica, directora da Revista Saúda

Voltámos a Pedrógão para
descobrir uma população
confiante no futuro. Num
mês em que começam as
férias para muitas famílias,
convidamos todos a promover
a economia de quem lá vive.
Acreditamos que esta é a
melhor forma de garantir futuro
sustentável. A repórter Sónia
Balasteiro desvenda-nos lendas
encantadas que atribuem novo
significado à topografia do
rio entre Pedrógão Grande e
Pedrógão Pequeno, através dos
olhos do farmacêutico Carlos
Pires. A Farmácia Baeta,
de Pedrógão Grande,
apoiou a população
aflita ao minuto,
numa relação
de proximidade
em serviços de
saúde como só
as farmácias

conseguem, teimando em
manter portas abertas no
território nacional. Exemplo
disso foi a resposta de serviço
farmacêutico de duas farmácias
(na Guarda e em Viseu) que
arderam e em menos de 24
horas estavam de pé com a
ajuda de voluntários e autarcas.
Uma frase proferida há 57
anos por John Fitzgerald
Kennedy, na tomada de posse
como presidente dos Estados
Unidos da América, ganha nova
actualidade: «Não perguntem
o que o vosso país pode fazer
por vocês, perguntem o que
vocês podem fazer pelo vosso
país». E podemos fazer tanto.
O nosso desafio para estas
férias é pensar Verde. Podemos
começar por aderir ao projecto
Árvores de Afecto, de Pedrógão
Grande, que se concretiza
no apadrinhamento de uma
árvore, autóctone ou de fruto.
O padrinho escolhe uma árvore
e deve voltar pelo menos duas
vezes por ano, durante um
período de cinco anos. Visitar as
zonas atingidas pelos incêndios
é o mais importante, garante
o farmacêutico Carlos Pires.

«Essa é provavelmente
a maior ajuda de que nós
precisamos: que as pessoas
visitem Pedrógão Grande
e dêem novamente vida a
uma zona tão bonita e que
tem tudo para ser feliz».
Também a sua Revista Saúda
é Verde, porque é impressa
com papel oriundo de
florestas sustentáveis.
Papel com a marca PEFC,
Sistema Português de
Certificação da Gestão
Florestal Sustentável.
Aproveite o sol e o ar livre
com os cuidados sugeridos
pelo pediatra Hugo Rodrigues
e o médico Jaime Pina.
Delicie-se com a boa-disposição da actriz Sara Prata,
protagonista da novela “Jogo
Duplo” (TVI), que o país conheceu
há 12 anos, como becas, na série
juvenil “Morangos com Açúcar”.
Já agora, leia as sugestões da
psicóloga Marta Xavier Cuntim
para namorar nas férias.
Um Verão verde e saudável
é o nosso desejo para todos
os leitores. •
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É para o dia-a-dia.
É para a vida.

Em cada farmácia há um conjunto de farmacêuticos preparados, próximos
e sempre prontos a ajudar quem deles precisa. Sempre a pensar na sua
saúde, no seu bem-estar, na sua vida.

Cartão Saúda
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/// Entrevista com Sara Prata

«Todos
precisamos
de amar»
Texto de Rita Leça
Fotografias de Pedro Loureiro

É a Margarida Barbosa
na novela “Jogo Duplo”.
Identifica-se com ela?
É uma personagem com que
facilmente nos podemos
identificar. Mas o trabalho
fascinante do actor é,
precisamente, não sermos
nós próprios. O que mais
me apaixona é transformar uma
personagem que está no papel
numa pessoa de carne e osso.

que está em causa. É tentar
perceber as bases, o essencial
e, depois, o texto fala por si
para definir a personagem –
se é vilã, sofredora, íntegra,
etc. No caso da Margarida,
foi fácil, ela é uma mulher
muito completa: tinha algumas
doses de vida já vivida, mas
também um lado selvagem
e disponível para abraçar
o que a vida lhe traz.

Como é que se preparou?
Foi fácil. Nós, actores, não
temos uma personalidade muito
marcada ou quando começamos
a trabalhar um guião não
é a nossa personalidade

E por causa dela foi a Macau.
É verdade! Sou uma felizarda!
É muito bom ir aos sítios e
partilhar essas experiências
com o público. Há muitas
pessoas que não podem viajar

«A Becas vai ficar
marcada para
sempre»
e, assim, absorvem novas
culturas através da televisão.
E Macau é uma cultura tão
nossa, tão portuguesa!
As ruas, por exemplo, estão
todas escritas em português.
Esse é o seu verdadeiro
fascínio.
Também gravou em Setúbal…
Sim! A minha cidade!
Filmámos em todas as
ruas onde andei. >
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Muitas das memórias de
infância da Margarida são
as minhas também. Foi giro
encontrar essas semelhanças
e saber perfeitamente o estado
de espírito. Estar na Comporta,
Alcácer, Setúbal… São sítios
incríveis!
Muitos actores mudaram
de canal, da TVI para a SIC,
por exemplo. No seu caso,
sempre trabalhou na TVI.
Admite mudar?
Não é uma possibilidade que
me ocorra. Neste momento,
estou a fazer um projecto
que adoro. A TVI sempre
proporcionou um crescimento
grande na minha pequena
carreira e estou bastante feliz.
A novela causou polémica por
causa da sua relação com João
Catarré, par romântico na novela.
Como lida com as chamadas
‘revistas cor-de-rosa’?
Sei que têm de existir, é uma
questão de venda do produto.
Aceito, tenho de aceitar, mas a
minha vida pessoal é só minha.
Na nossa sociedade partilhamos
cada vez mais: fotos do almoço,
da roupa, do gato, do marido…
E acabamos por ficar vazios.
Só partilhamos e deixamos
de viver.
Consegue definir bem
essa fronteira?
Sim. Sou do tempo dos
telemóveis gigantes, dos
computadores muito lentos. >

«Sempre fiz
espectáculos em
casa, a rir, a cantar,
a vestir a minha
gata!»
Sara Prata gravou alguns
episódios da novela em
Setúbal, terra onde nasceu

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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Hoje, as crianças nascem
com o telemóvel na mão.
Mas sinto que estamos a chegar
a um ponto de saturação e
nós, figuras públicas, temos
de acompanhar e saber
reinventar-nos. Está a ser
cada vez mais urgente
ficarmos em modo off.
São as exigências de ser actriz.
Era a sua profissão de sonho?
O lado artístico sempre fez
parte de mim, mas quando
chegou a altura de escolher
fiquei indecisa. Eu fazia
ginástica acrobática de
competição e, por isso, estava
muito ligada ao desporto.
Falei com a minha mãe e ela
só me disse: «Palhacinha
como és, acho que fica muito
claro o que terás de ser!»
(risos) E tinha razão. A verdade
é que sempre fiz espectáculos
em casa, sempre a rir, a cantar,
a vestir a minha gata…!

Tornou-se a famosa Becas,
dos “Morangos com Açúcar”,
que repetiu na televisão
há pouco tempo.
Pois, de repente havia
crianças a chamarem-me
Becas! Crianças que,
obviamente, não eram nascidas
quando a série passou na TV
pela primeira vez. E os meus
sobrinhos, que não acreditavam
que eu tinha participado nos
“Morangos”, agora dizem:
«Uh, eras muito radical
com aquele cabelo!»
É uma personagem que vai
ficar marcada para sempre.
Ainda mantém contacto
com os colegas de então?
Claro, os meus grandes
amigos são dessa altura.
A Mariana Monteiro, o João
Cajuda, o Tiago Carreira.
Ficam muitas histórias
que recordamos a rir! Já
parecemos uns velhinhos!

«Partilhamos fotos
do almoço, da roupa,
do marido... e no fim
ficamos vazios»
Passaram 12 anos.
O que mudou em si?
Muita coisa. A cada ano que
passa vamos mudando. Pouco
a pouco. Hoje, sou o resultado
de todas as coisas que fiz,
dia após dia.
É fã do yoga e da meditação.
Na altura da Becas já o era?
Não! Não fazia ideia!
Começou na novela “Belmonte”.
Interpretava a Íris, uma
rastafari que fazia yoga
e comecei a ter aulas por
causa dela. Foi um mundo novo
que se abriu para mim. Acho
que há uns anos procurávamos
a eterna beleza, como uma >
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Sara Prata doou
os direitos do livro
“Prata, pratinha,
patrão” à Casa do Gil
espécie de pote de ouro,
e hoje procuramos o equilíbrio.
Somos todos parte do Universo
e todos fazemos parte do
ciclo do amor. Todos
precisamos de amar e de
encontrar um equilíbrio.

«Há uns anos, procurávamos a eterna beleza,
como uma espécie de pote de ouro; hoje
procuramos o equilíbrio», defende a actriz

Que outros cuidados
de saúde tem?
Eu trabalho o lado interior
e exterior. Não apenas
a beleza, que é importante,
claro, mas também o
bem-estar: para continuar
a pôr uma perna atrás das
costas, fazer as palhaçadas
que faço, continuar a ter
um espírito jovem. É o
conjunto mente e físico.
Por vezes, basta parar um
bocado. Ir ao ginásio também
serve para isso, para parar
o ritmo do dia-a-dia.
E por falar em vida saudável,
como surgiu o livro “Prata,
pratinha, pratão”?
Porque me preocupava com
a alimentação dos meus
sobrinhos. Hoje, todos
enfrentamos os mesmos
problemas: «não sei cozinhar»,
«não tenho tempo».
É importante criar bons
hábitos logo na infância para,
em adultos, comermos
de tudo um pouco. Depois,
conheci a Patrícia Boura,
presidente da Fundação
do Gil, e disse-lhe que
estava a fazer à mão um
livro para os meus sobrinhos,
o que coincidiu com as
iniciativas da Fundação para

promover uma alimentação
saudável e feliz.
E o nome?
A ideia era transmitir uma
mensagem de brincadeira
e felicidade na alimentação.
Achei que o título reflectia,
imediatamente, esse espírito.
Precisamos de brincar. Somos
demasiado sérios, até na
alimentação. Através da comida
damos amor, cuidamos uns
dos outros. E como doei os
direitos de autor, ajudamos
também as crianças da
Casa do Gil. É tão bom
criarmos este ciclo
e sermos mais conscientes
de que precisamos uns dos
outros. É preciso cuidar
melhor dos avós, das crianças
e dos animais. Temos de
parar de ser egoístas. •

«É preciso
cuidar dos avós,
das crianças,
dos animais
e parar de sermos
egoístas»
Continue a ler em:
www.revistasauda.pt
• O talento é genético?
• O penteado da Becas
• Os pratos favoritos da Sara

VEJA TAMBÉM OS VÍDEOS
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/// Heróis Saúda

A vencedora
crónica
Cláudia dá a volta à doença na desportiva.

Texto de Vera Pimenta
Fotografias de Pedro Loureiro

Se a felicidade tivesse um rosto
seria o de Cláudia Pernencar.
De gargalhada fácil e olhos
que se deixam rasgar por um
sorriso de orelha a orelha,
quem não a conhece dificilmente
adivinha a batalha que trava
há mais de 16 anos e da qual,
a cada dia, sai vencedora.
Triatleta federada há cerca
de quatro anos, o desporto
acompanhou-a a vida toda.
Com dois anos já dava as
primeiras braçadas no tanque
de um clube. Até aos
18 anos praticou natação –
uma paixão que, aos 44, ainda
mantém. Mas não ficou por aí.

Passou pelo andebol federado,
praticou ginástica aeróbica
de competição e chegou
até a experimentar windsurf
e trail. «Costumo dizer
que sou uma vendida
para o desporto», solta,
entre risos.
Mas desde os 20 anos que
o corpo dava sinais de alarme.
Para além das articulações
inchadas e da visível distensão

A doença de Crohn
acompanha-a
há 16 anos

do abdómen, as dores no
corpo e o cansaço extremo
preocupavam os pais e os
treinadores. Cláudia viu-se
obrigada a abandonar o
desporto de competição e a
reduzir a carga de actividade
física. No entanto, os sintomas
continuaram a agravar-se.
Em 2002 foi diagnosticada
com doença de Crohn,
uma doença inflamatória
crónica do intestino, com
manifestações extra-intestinais.
Com 12kg a menos e um
diagnóstico demasiado tardio,
tornou-se evidente que a
cirurgia era inevitável: >

Saúde

A triatleta pratica natação há mais de 40 anos
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Cláudia tem uma vida completamente
normal, combinando desporto com uma
alimentação cuidada

«Sou uma
vendida para
o desporto»
a vida não é linear e que nós
temos regras para seguir».
Assim que saiu do hospital
quis regressar ao desporto,
ainda que de menor impacto, e
decidiu experimentar yoga.
«É uma actividade interessante,
que nos dá paz de espírito»,
conta. E continua: «Foi assim
que eu também fui aprendendo
a adaptar o desporto às
circunstâncias da doença».
No período após a intervenção
cirúrgica, Cláudia ganhou parte
do peso que tinha perdido,
mas a recuperação não
correspondia às expectativas
dos médicos. Nessa fase foi
necessário testar diferentes
tipos de medicação, até
encontrar o medicamento
biológico que, finalmente, lhe
trouxe melhorias – e que toma
até hoje. «Foi um processo
evolutivo», explica, «e eu
estou sempre receptiva a
testar as terapêuticas que
os médicos acharem que são
mais adequadas».

«Tinha na altura 29 anos e
lembro-me que o médico
comentou comigo que até à
cirurgia era um passo».
Depois de vários meses de
tratamentos, foi submetida
a uma cirurgia de remoção

do íleo terminal, a parte do
intestino delgado responsável
pela absorção dos nutrientes
digeridos. Nos cinco meses
seguintes ficou internada:
«Aprendi imenso enquanto
estive no hospital», desabafa
a atleta, «principalmente que

Mais tarde voltou a entrar
em declínio, devido a uma
deficiência de ferritina.
Diagnosticada com uma
anemia crónica, a atleta foi
submetida a um tratamento
endovenoso de ferro. Por essa
altura já tinha regressado
ao desporto de competição:
«Eu não tinha a percepção
de que estava a correr com
uma anemia», conta, «e até
ter essa percepção levou
algum tempo».

Saúde

«Tudo o que meta água, eu vou atrás»

Hoje com 44 anos, Cláudia
aprendeu a ouvir o corpo e a
conhecer os seus limites.
A combinação entre a prática
de desporto equilibrada e uma
alimentação cuidada tem-lhe
permitido fazer uma vida
totalmente normal: «Percebi
que aquilo que como influencia
a forma como treino e a forma
como rendo do ponto de vista
físico», explica, «e isso acaba
por ser um mote para ter tudo
minimamente controlado: as
análises sempre a tempo e horas,
as idas ao médico e a medicação.
Não falhar esses pequenos
detalhes faz a composição ideal
para eu conseguir praticar
desporto», conclui a atleta.
O triatlo surgiu há cerca de quatro
anos, por mera casualidade: «Eu
estava a nadar numa praia e vi
umas pessoas a nadar com uns

fatos. E pensei "isto deve ser
uma modalidade engraçada"»,
recorda Cláudia. A curiosidade
falou mais alto: «Fiz umas
pesquisas, falei com pessoas
que praticavam triatlo e fui à
AHBE [Associação Humanitária
de Bombeiros dos Estoris],
onde estou actualmente,
para tentar perceber de
que forma podia entrar». E
explica que, por englobar três
modalidades muito distintas
– a natação, o ciclismo e o
atletismo –, o triatlo é um
desporto equilibrado, que não
sobrecarrega um só grupo
muscular ou articular. «Tenho
a minha grande paixão, que é a
natação. E tudo que meta água,
eu vou atrás» – remata, em tom
de brincadeira.
Tem um currículo desportivo
admirável, mas o currículo

académico não lhe fica atrás.
Para além de ser professora
e investigadora no IADE,
terminou recentemente um
doutoramento em Media
Digitais. «Fui estudar de
que forma é que os doentes
com a doença inflamatória
do intestino estavam aptos
a medir alguns indicadores
relativos à doença através
duma aplicação para
telemóvel», explica a autora,
cujo estudo reverteu a favor
da Associação Portuguesa
da Doença Inflamatória
do Intestino (APDI), da qual
é associada. >

Cláudia
pratica triatlo
federado
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«Eu acho que a minha doença
não é só minha», começa por
dizer, «é dos outros também.
E se tenho possibilidade e,
acima de tudo, conhecimento
para os ajudar, porque não
dar esse passo em frente?»,
conclui. Esta não foi a primeira
vez que Cláudia se envolveu
em iniciativas de apoio a outros
doentes. Em 2017 desenvolveu
uma campanha de angariação
de fundos, em conjunto com o
triatlo, que tinha como objectivo
levar os jovens associados
da APDI a um encontro
em Espanha: «A ideia era
transformar os 113km do Half
Ironman (prova de triatlo) em
1.1302 de donativos».
Ao longo da vida já venceu
muitas batalhas, mas garante:
«A maior vitória que eu tive
foi estar bem e fazer uma vida
completamente normal».
A família teve um papel crucial
neste processo: «Eu tenho um

apoio extraordinário da minha
família», partilha. «Quando
saí do hospital tinha uma dieta
muito restrita e, se fosse a casa
dos meus pais, eles comiam a
mesma comida que eu».
A outros portadores da doença
de Crohn, Cláudia deixa um
conselho: «Aceitem a doença.
A partir do momento em que se
aceita, conseguimos lidar com
ela muito mais facilmente. Não
aceitar não dá jeito nenhum»,
brinca.
Entre sorrisos, admite que
não gosta de pensar no futuro.
Prefere antes estabelecer
metas a curto prazo, que vai
tentando alcançar aos poucos.
«Quando era mais nova tinha
assim umas ideias de mudar
o mundo», recorda, «depois,
de repente, percebi que uma
simples doença nos faz mudar
muito a forma de pensar e de
agir». Por isso, não faz grandes

planos: «Tento sempre disfrutar
do dia-a-dia. E o que vier, virá». •

A doença ensinou-a
a ouvir o corpo
e a conhecer
os seus limites
Continue a ler em:
www.revistasauda.pt
• Uma inspiração para outros
doentes
• A importância da alimentação
• Aventuras no triatlo

VEJA TAMBÉM OS VÍDEOS
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/// Pediatria para todos

Praia:
sim
e não

D. R.
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A radiação solar pode ser
bastante agressiva para a pele,
levando a queimaduras solares
e contribuindo para o aumento
do risco de cancro cutâneo.
É fundamental respeitar
algumas recomendações,
nomeadamente:
• Os bebés até aos 12 meses
não devem fazer praia. A praia
é um lugar muito particular,
pois há muita radiação que se
reflecte na água do mar e na
areia, e que pode atingir a pele,
mesmo estando à sombra.
Os bebés pequenos devem
estar resguardados dessa
radiação, pelo que este não
é um bom local para os levar
até ao primeiro ano de idade
• Utilize um bom protector
solar, adequado à idade
e tipo de pele da criança.

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

Os protectores solares
devem ter sempre um
factor de protecção 50+,
independentemente da idade
da criança. Até aos dois anos,
deve-se optar por um protector
que não seja absorvido pela
pele, ou seja, que possua
apenas filtros minerais e/
ou orgânicos de alto peso
molecular (é fundamental um
aconselhamento adequado com
o seu médico, enfermeiro ou
farmacêutico). Deve-se aplicar
protector em todas as áreas
expostas, incluindo orelhas,
lábios, mãos e pés

ultravioleta é maior e o risco
de lesão da pele aumenta
• Minimize a área exposta.
Sempre que uma criança
se expõe ao sol, deve ter
uma t-shirt vestida, calções,
calças ou saia. Há roupa com
protecção ultravioleta, que
pode ser utilizada e é uma boa
opção. Para além da roupa,
é também importante utilizar
óculos de sol (que garantam
protecção contra a radiação
ultravioleta) e um chapéu,
de preferência de abas largas
para proteger as orelhas

• Evite as horas de maior
intensidade de radiação.
Tal como para os adultos, as
crianças não se devem expor ao
sol entre as 11h00 e as 17h00,
porque é a altura do dia em
que a intensidade de radiação

• Reforce a hidratação. Todas as
crianças devem beber água,
mas se estiverem expostas ao
sol acabam por perder mais
líquidos, pelo que é importante
ir-lhes oferecendo água para
repor o que vão perdendo •
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CONSULTÓRIO
[Cristina Franklin]
A minha filha de nove
anos há algum tempo que
tem situações difíceis de
identificar. Fico na dúvida se
as dores de barriga que ela
tem são o resultado de uma
virose. Já falei à pediatra,
no ano passado, mas ela só
disse para vigiar e apontar
as vezes que esses episódios
acontecem. Algumas vezes, de
madrugada, fica com dores de
barriga. A primeira reacção
é ir à casa de banho mas não
faz nada a não ser xixi. Por
vezes as dores vão acalmando
e volta a dormir calmamente.
Outras vezes são dores mais
fortes e acaba por vomitar. Já
pensei em má digestão ou em
intolerância a algum alimento,
mas quando analiso o que
comeu não chego a conclusão
nenhuma. Ela está com
excesso de peso e nas últimas
análises tinha um pouco
de colesterol.

Se ela acorda por causa
das dores de barriga é
um sinal de que pode ter
alguma causa por trás, pelo
que acho que faz sentido
ser observada novamente
(pode ser necessário
realizar algum exame para
perceber o que se passa).
Não me parece que esteja
relacionado com o peso ou
o colesterol e, mesmo em
relação aos alimentos,
não é muito provável.
A excepção poderá ser a
lactose, pois por vezes
a intolerância à lactose
pode-se manifestar
desta forma. Assim, se a
observação médica estiver
normal, pode fazer algum
sentido retirar a lactose da
alimentação dela para ver se
melhora. Se melhorar, deve
manter essa dieta durante
um ou dois meses e depois
reintroduzir a alimentação
normal aos bocadinhos.

JOSÉ CARDOSO

[Paula Suzana Daga]
A minha filha tem sete anos
e há três meses teve duas
vezes dor de barriga com
diarreia e febre. Teve que
tomar antibiótico. Será que
estas dores são normais ou
podem ser reacção a algum
alimento?
Como ela já tem sete anos
e teve febre, o mais provável
é que tenha sido uma infecção
(gastrenterite). Se fosse uma
reacção a algum alimento não
daria febre e provavelmente
teria surgido quando ela era
mais nova e não apenas agora.
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Ondas de calor
O que fazer para passar o Verão sem sustos.
Jaime Pina
Médico, Fundação Portuguesa do Pulmão
e excesso de mortalidade.
Se este fenómeno atinge a
população em geral, estão
bem definidos os grupos de
pessoas mais vulneráveis:
crianças, idosos, obesos,
pessoas com doenças crónicas
(diabetes, alcoolismo, doenças
respiratórias, cardiovasculares,
renais e hepáticas), pessoas
acamadas ou com problemas
psiquiátricos, pessoas
socialmente fragilizadas e
trabalhadores expostos ao sol.

Fruto do aquecimento global,
os fenómenos meteorológicos
extremos são mais frequentes
e intensos. Em Portugal, é
nos meses de Junho e Julho
que o fenómeno ocorre com
maior frequência.
As ondas de calor estão
associadas a problemas
de saúde que potenciam o
aumento de episódios de
doença e urgência hospitalar,

É a esta população que devem
ser dirigidas campanhas de
informação, com a indicação
dos principais cuidados a ter.
Por exemplo:
• Aumentar a ingestão de
líquidos (evitar bebidas
alcoólicas, açucaradas e
gaseificadas). Não esquecer
que as crianças muito
pequenas e os idosos podem
não sentir sede, pelo que
devem ser estimulados
e ajudados na ingestão
de líquidos

• Fazer refeições leves
e frequentes. Evitar
comidas pesadas ou muito
condimentadas
• Procurar ambientes frescos,
com ar condicionado.
Se na sua residência tal não
for possível, procure-os em
cinemas, museus, centros
comerciais ou grandes
superfícies
• Evitar a exposição solar,
sobretudo entre as 11h00 e as
17h00. Se tiver que se expor
ao sol, faça-o com a adequada
protecção: chapéu de aba
larga, óculos escuros com
protecção contra a radiação
UVA e UVB, protector solar
(factor de proteção superior
a 30) e roupa leve de algodão
e larga, de cores claras, que
cubra a maior parte do corpo
• Evitar a praia nas horas
mais quentes. Os idosos e as
crianças até aos três anos
não devem ir à praia nos dias
de intenso calor ou então >

Saúde

devem ir apenas no início
da manhã e ao fim da tarde.
As crianças mais pequenas
devem evitar a exposição
solar directa
• Arrefecer a pele com banhos
de água tépida
• Evitar actividades ao ar livre
que exijam muito esforço
físico, nomeadamente em
profissões como a construção
civil ou a jardinagem e em
desportos, como o atletismo
ou o ciclismo, sobretudo nos
períodos de maior calor

• Ter particular cuidado
com as viaturas expostas
ao sol. Nunca deixar
crianças, idosos, ou
pessoas fragilizadas no
interior de veículos, onde a
temperatura pode atingir
valores superiores a 65 �C.
Se a viatura não tiver ar
condicionado deve viajar
com as janelas parcialmente
abertas
• Proteger a habitação, evitar
a entrada do calor fechando
persianas e portadas,
e ventilá-la a partir do

entardecer quando a
temperatura do exterior
for inferior à do interior.
Os idosos, pessoas
acamadas e crianças
devem ter pouca roupa
na cama
• Lembre-se dos outros.
Informe-se sobre o estado
de saúde de pessoas
isoladas, dependentes,
idosas ou frágeis do ponto
de vista mental ou social
que vivam perto de si.
Ajude-as a superar
os dias de grande calor •
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/// Saúde com ciência

Fonte
de vida
As crianças, os idosos e doentes
crónicos são os grupos de
pessoas mais susceptíveis
de perder água sem se darem
conta. A desidratação pode ser
desencadeada por:
• Ingestão insuficiente de água
• Transpiração
• Vómitos ou diarreia
Alguns sinais:
• Sede
• Tonturas
• Lábios e olhos secos
• Urina amarela escura e com
um cheiro forte
Problemas:
• Complicações urinárias
e renais, como o
desenvolvimento de cálculos
(‘pedras’)

• Convulsões: quando
perdemos água, por norma
também perdemos sais
minerais, o que pode
originar contracções
involuntárias e perda
de consciência
• Choque hipovolémico,
por diminuição do volume
de sangue (volemia), e,
consequentemente, da
quantidade de oxigénio
distribuído pelo corpo
É melhor prevenir:
• Beba água: idealmente,
cerca de 1,5 litros por dia
no caso das mulheres,
e 1,9 litros no caso dos
homens
• Hidrate-se antes, durante
e depois de praticar actividade
física
• Se tiver vómitos e/ou diarreia,
ingira água (pequenas
quantidades de cada vez)
ou recorra a soluções de

reidratação oral, disponíveis
em farmácia, que ajudam a
repor os níveis de água,
sais minerais e açúcar.
Aconselhe-se sobre o seu
uso com um médico ou
farmacêutico.
Assegure a hidratação
de outras pessoas:
• Incentive a ingestão
de líquidos durante
as refeições
• Beber água deve ser um
evento social, como tomar
um café ou chá
• Aposte em alimentos com
muita água: sopas, gelatinas
e frutas, como a melancia
Procure um médico se
não conseguir tolerar
a ingestão de líquidos,
se tiver diarreia ou vómitos
por 24h ou mais, se sentir
cansaço extremo ou
desorientação e/ou se sentir
o pulso muito rápido e fraco. •

VEJA VALE NESTA REVISTA
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/// Nutrição

Gota a gota
sem parar
A hidratação é a chave da saúde no Verão.
Magda Serras
Nutricionista
Nos meses de calor a
necessidade de beber líquidos
aumenta e deve ser mantida
como rotina. Apesar de muitas
vezes só se beber quando
se instala a sede, o ideal é
a ingestão acontecer antes
dessa fase. Criar estratégias é
fundamental e um bom exemplo
é manter o hábito da sopa,
que fornece um aporte hídrico
relevante, em particular
às crianças.
A sopa é por muitos excluída
nesta época do ano, contudo
podemos integrar sopas frias
como o gaspacho ou creme de
abóbora com raspas de laranja
ou hortelã.
As ofertas de frutas da época
são diversas, como a melancia,
morangos, cerejas, tomate,
meloa. Outro exemplo rico
como fonte de hidratação é a
cenoura baby. Pode recorrer
a estas soluções para variar
os lanches a meio do dia. >
Gelados caseiros são uma opção saudável (ver receita)

Equilíbrio

Consoante a perda de água,
assim deve ser ajustada a
quantidade de líquidos. As
perdas podem ocorrer pela
respiração, transpiração e
urina. Em caso de dúvida sobre
a necessidade de beber mais
líquidos, a observação da urina
pode ser um óptimo indicador
(caso não esteja a tomar
medicação/suplementação
que a pigmente). Sinal de
hidratação é ao final do dia
a urina ser amarela clara e
nunca cor de whisky.
A água é mesmo a melhor
forma de manter o corpo
hidratado mas pode optar
por aromatizar com frutas,
gengibre, canela. Opções
igualmente válidas são chás e
infusões frias ou à temperatura
que lhe for mais confortável.
Se, em geral, se aconselha
evitar bebidas gaseificadas,
no tempo quente é de limitar
mesmo os refrigerantes,
privilegiando os sumos de
fruta natural.
A desidratação é
frequentemente subestimada
mas é um problema de
saúde que pode assumir

proporções preocupantes.
Na dúvida, hidrate em
particular as crianças e os
idosos, uma vez que, com a
idade, muitos idosos reduzem a
apetência para beber líquidos,
seja pela diminuição da sede ou
pelo desconforto que provoca
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a ingestão de elevado volume
de líquidos.
As crianças não conseguem
valorizar as perdas, por isso é
da maior importância que os
cuidadores reforcem a hidratação
de forma faseada. •

RECEITA

GELADO DE FRUTA
Ingredientes:
400 gramas de iogurte skyr

Fruta fresca a gosto (pêssego, melão, manga, frutos vermelhos)
Duas colheres de sopa de coco, granola ou chocolate negro
em raspas
Meia colher de sopa de mel (ou, em alternativa, agave, açúcar
de coco, estévia)
Se pretender adicionar cor quando usar pêssego ou manga,
pode colocar uma pitada de curcuma

Modo de preparação:
Lave a fruta e corte em pedaços pequenos. Use o skyr natural e
misture com o adoçante escolhido.
Preencha um terço de formas de gelado com iogurte. De seguida,
adicione algumas frutas. Coloque mais skyr por cima e volte a
colocar mais fruta. Os moldes devem ficar quase cheios, de modo
a sobrar espaço para o topping preferido (granola, coco, chocolate
negro).
Por fim, só tem de juntar mel e colocar os pauzinhos de madeira.
Deixe congelar durante pelo menos seis horas ou durante a noite.

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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/// Suplementos na farmácia

A pele
também bebe
Mariana Lopes Pinho
Farmacêutica
moléculas que integram a
estrutura natural da pele e
que, por alguma razão, estão
diminuídos ou em desequilíbrio.

a manutenção da barreira
impermeável com aumento
da capacidade de retenção
de água

C

M

Dessas substâncias destacam-se as seguintes:

O segredo para manter a
elasticidade e integridade
da pele é a hidratação e a
capacidade que o organismo
tem de promover a renovação
celular entre as substâncias
que compõem a pele.
Existem vários suplementos
alimentares cuja função
principal é aumentar a
hidratação da pele, para além
de tratar outros sinais, e que são
uma grande arma no combate
aos sinais do envelhecimento.
Os principais constituintes
destes suplementos são

• Ácido hialurónico:
largamente distribuído pelo
nosso corpo e com grande
expressão na pele. Tem
uma elevada capacidade
de absorção de água, sendo
responsável por dar volume,
preenchimento e hidratação
à pele, aumentando
igualmente a capacidade
de retenção de água
• Colagénio: aumenta a
hidratação, assim como a
densidade e estrutura da
pele. A quantidade natural
de colagénio diminui com a
idade, tendendo a agravar-se
com as alterações hormonais
sofridas na menopausa
• Magnésio: tem um
papel importante no
metabolismo dos lípidos
da pele, contribuindo para

• Ácidos gordos
polinsaturados (ómega-3
e ómega-6): directamente
envolvidos na manutenção da
barreira epidérmica à água
e integridade da camada
córnea, contribuindo para a
diminuição de perdas
• Silício: mantém a água ligada
ao ácido hialurónico e aos
proteoglicanos existentes
na pele, aumentando a sua
captação
• Vitamina C: aumenta
a produção natural de
colagénio
Os suplementos alimentares
não devem ser utilizados
como alternativa a um regime
alimentar variado e a um modo
de vida saudável. O uso destes
suplementos deve ser avaliado,
sendo recomendado o recurso
a um profissional habilitado que
melhor o possa aconselhar. •

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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/// Sexualidade

Namorar
é possível
Marta Xavier Cuntim
Psicóloga clínica

A chegada do primeiro filho
traz uma grande necessidade
de adequação. Por muito que
o casal esteja teoricamente
preparado, só com o contacto
com o recém-nascido,
aprendendo e conhecendo
a sua personalidade e
comportamento, é capaz

de se ir adaptando. As licenças
de parentalidade vêm ajudar
imenso nesta fase, porque o
casal tem algum tempo para se
dedicar em exclusivo ao bebé.

Como conciliar
relação amorosa,
filhos e férias?

Contudo, quando este tempo de
licença chega ao fim, começa
a ser necessário conjugar
filho(s), escola, casa, trabalho,
tempo para o casal, tempo
para cada um. Nesta equação,
eventualmente, o tempo do
casal e o tempo individual têm
a menor fracção na equação.

que quer para namorar, no
caso de um casal com filhos
pequenos ou recém-nascidos
a dinâmica é muito diferente.
Nestes casais, a prioridade
passa a ser a criança, pelo que
a tendência é deixar tudo o
resto em standby. O problema
é quando isto acontece mesmo
quando o casal só se foca >

Ora, o casal com filhos
pequenos, como qualquer outro
casal ou indivíduo, espera pelas
férias para poder descansar
e recuperar energias de um
ano extenuante. No entanto,
ao contrário de um casal sem
filhos em férias, que não tem
responsabilidades de maior
nem horários, e que pode
aproveitar o tempo e as horas

Assim, o desafio é: como
conciliar filhos com uma
relação amorosa saudável
e férias?
A resposta mais fácil é: deixar
os miúdos com os avós!
Mas, e quem não tem essa
possibilidade? Quem não tem
família por perto nem ninguém
com quem deixar? Ou quem,
simplesmente, quer levar as
crianças nas férias?
A primeira coisa a ter em
consideração é que todos
precisam de descanso, mas
pode não ser em simultâneo, ou
seja, pode a mãe ficar a dormir
até mais tarde, enquanto o pai
acorda mais cedo e cuida do
bebé, ou vice-versa. A ideia
é que se vão revezando e
partilhando tarefas.
Mantenham os horários de
dormir das crianças. Uma
boa rotina e higiene de sono
é fundamental e, em crianças
pequenas, os horários são
ainda mais importantes.
Se em tempo de escola a
criança se deita às 21h00,
nas férias deve manter essa
dinâmica. Isto permite que
o casal tenha umas horas
sozinho, para poder conversar,
namorar, descansar, ver um
filme, ou o que apetecer.
Um casal próximo, íntimo
e feliz, torna-se mais sólido
e estável para os filhos.
As férias podem ser em família,
mas tem de haver tempo
de qualidade para cada um
enquanto indivíduo. Tem de
haver a possibilidade de cada

A ideia é os pais
irem-se revezando e
partilhando tarefas
um fazer um bocadinho
daquilo que gosta enquanto
o outro cuida das crianças.
Façam actividades em família:
uma ida à praia, caminhada,
passeio, piquenique, ida ao
museu, etc., basicamente o
que gostarem e fizer sentido
para a família. Sair de casa,
apanhar sol e fazer exercício
aumenta os níveis de vitamina
D e dopamina, responsáveis
por nos deixarem mais felizes.
Ficar todo o dia em casa pode
deixar as crianças e pais mais
frustrados e menos tolerantes,
o que se torna propício a birras
e discussões.
Para quem pode passar
férias fora de casa, será
uma boa ideia escolher um
hotel com uma boa rede de
suporte e actividades para
os mais pequenos, porque
enquanto eles se divertem
os pais podem descansar
e desfrutar.
Em suma, independentemente
do sítio onde podem passar
férias, revezem-se nas
tarefas e criem tempo
para cuidar de vós próprios.
Ninguém disse que as relações
sexuais têm de ocorrer à noite,
podem ser no final do almoço,
enquanto os filhos dormem
a sesta, ou durante a noite/
manhã, enquanto ainda
estão a dormir.
Um casal estável e feliz cria
filhos estáveis e felizes! •

MANTRASTE

no bebé e ignora as suas
necessidades e as do casal.
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/// Utente Saúda

Serviço
das farmácias

PEDRO MENSURADO

Mário Beja Santos
Técnico de Defesa do Consumidor

Há décadas que nas
farmácias se presta cuidados
farmacêuticos, desde a medição
da tensão arterial até à troca
de seringas. Actualmente,
o foco é colocado no
acompanhamento permanente
dos doentes e em vê-los
ganhar capacitação e perícia
na adesão à terapêutica.

Num quadro demográfico
em que estamos cada vez
mais velhos, temos mais
doenças crónicas e estamos
sujeitos a diferentes
morbilidades, crescem
os programas em que os
farmacêuticos acompanham
doentes crónicos, seja em
caso de introdução de novas
terapêuticas, seja num quadro
de doença, de que é exemplo
a asma. Referencio o Reino
Unido, a Irlanda, a Noruega,
a Dinamarca, a Espanha,
a Bélgica e a França como
alguns dos países onde
decorrem experiências
neste âmbito. Espera-se
desta intervenção, promotora
do uso correcto e esclarecido
dos medicamentos, que
possa também diminuir
o volume do desperdício
e dos gastos em saúde.
Este novo quadro de cuidados
farmacêuticos implica
igualmente uma coordenação

com diferentes serviços e
profissionais de saúde, onde
se destacam o médico de
família ou especialista, assim
como uma partilha de registos
de saúde, os quais podem
a qualquer momento ser
analisados por cada
uma das partes competentes
sempre com a garantia
absoluta da protecção
dos dados do doente.
Vários estudos independentes
evidenciam que a relação
entre uma melhor gestão
da doença crónica, uma
maior literacia do doente
e uma adequada adesão
terapêutica reduz as
admissões hospitalares,
os entupimentos das
urgências e o agravamento
das doenças. Estou, por isso,
absolutamente convicto
de que estamos a perder
muito em não ingressar
rapidamente neste mundo
de transformações. •
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Vitalidade

Bebés Saúda
Siga-nos em:

www.bebessauda.pt

Educação
solidária

Texto de
Maria João Veloso

Bons pais fazem filhos cidadãos.

D.R. MUNICÍPIO DO FUNDÃO

«Respeito, rigor, generosidade e
espírito de voluntariado» são valores
que Vera Antunes pretende transmitir
não só a bombeiros em início de
carreira como aos filhos. Segundo
o pediatra Hugo Rodrigues, «os pais
são os principais modelos dos filhos»,
por isso para a descendência de
Vera e Hugo Silva será natural seguir
as pisadas dos pais. E isso já acontece
com Margarida, que desde o ano
e meio sabe fazer continência
e interiorizou que a mãe trabalha
nos ‘tinonis’. >

Hugo Silva, marido e comandante
dos bombeiros, coloca os galões em Vera

MIGUEL RIBEIRO FERNANDES

MIGUEL RIBEIRO FERNANDES

Vitalidade

Promovida em Maio a subchefe dos Bombeiros
Voluntários do Fundão, a Mãe Saúda confessa
que nem sempre é fácil fazer voluntariado
«quando trabalhamos, gerimos uma casa
e ainda temos marido e filhos pequenos para
cuidar. No entanto, o amor e a dedicação
à causa conseguem impossíveis». O pediatra
Hugo Rodrigues defende que «o voluntariado
é um acto de nobreza em que se ajuda os outros,
sem pedir nada em troca» e reforça que
«é muito importante as crianças crescerem
com esses valores, pois, infelizmente, vão lidar
exactamente com o oposto em muitas
situações ao longo da vida».
Vera era uma miúda quando entrou para os
bombeiros em 1992. «Sempre vibrei muito
com a fanfarra e já gostava muito de ajudar».
O irmão de Vera fazia parte do pelotão e a melhor
amiga também, e foi assim que agarrou a causa.
É a vontade de socorrer o próximo que a move
e não a deixa desistir quando lhe é imposto
um esforço físico e psicológico acrescido
para formações em horário pós-laboral,
fins-de-semana incluídos, neste caso por
causa da promoção. >

MIGUEL RIBEIRO FERNANDES

Hugo Silva, Margarida
e Vera Antunes no Verão
de 2017, no final da gravidez
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Vitalidade

Siga-nos em:

www.bebessauda.pt

O trabalho não é remunerado, mas Vera
garante que o que recebe é de um valor
incalculável. «Um sorriso de um doente
terminal, a felicidade de uma mãe que
deu à luz, ou a mão aliviada de uma criança
salva de um incêndio». Talvez por essa
razão seja tão compreensiva relativamente
às ausências de Hugo, subcomandante
dos bombeiros que não teve mãos a
medir ao longo do Verão passado, quando
ela estava na recta final da gravidez
e de baixa por motivos de saúde. «Sabia
que ele era necessário e tinha que ajudar,
mas não deixei de ficar ansiosa.
A encosta da Gardunha estava a arder e
senti-me uma inútil por não poder ajudar.
Ao mesmo tempo, tinha receio de entrar em
trabalho de parto e não ter o Hugo perto de
mim». Ainda tentou ir para o quartel encher

D.R. RÁDIO COVA DA BEIRA
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sacos com produtos alimentares, mas,
sensata, a mãe não a deixou.
Vera Antunes sente que «o voluntariado é cada
vez mais escasso e deveria ser encarado como
uma mais-valia para se ingressar no mercado
de trabalho. Até porque os bombeiros são
multifacetados».
Hugo Rodrigues realça a importância da escola
como um lugar privilegiado na «partilha de
hábitos e tradições familiares». Quem sabe o
entusiamo da pequena Margarida não agregará
mais amigos para a causa?
De todos os bombeiros que Vera conhece,
nenhum se arrepende da escolha que fez.
Uma escolha nobre e altruísta, que põe a
comunidade em primeiro lugar. •

Vera no dia em que foi
condecorada com os galões
de subchefe. Um dia
«de muitas emoções»

N1
º

*

HIDRATAÇÃO 24H

NON-STOP!

Desde a 1ª aplicação a pele fica visivelmente
mais lisa e as rugosidades atenuadas
Pele REFORÇADA
Pele PROTEGIDA
Pele HIDRATADA durante 24H

Conselhos de utilização Aplique 1x por dia, em toda a superfície do pé, com massagem ligeira.

*Dados IQVIA Sales Value MAT Maio’18 Gama Akileine

À VENDA EM FARMÁCIAS E PARAFARMÁCIAS
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/// Saúda convida: Pedrógão Grande

A terra
que Vénus
engendrou
Texto de Sónia Balasteiro
Fotografias de Mário Pereira

Pedrógão Grande aparece
ao longe, envolto num mar de
verde, o tom dos vários pincéis
escolhidos pela Natureza
para cobrir as encostas que
desembocam no vale do
rio Zêzere.
Descem, em declive soberbo e
perfeito, até às águas límpidas
do leito, pincelando carvalhos,
oliveiras, sobreiros, giestas,
estevas, urze. Aqui e ali, o
vermelho dos medronheiros
selvagens. Granitos e xistos
incrustam as encostas.
O ar está leve, límpido.
Generosas, as águas do Zêzere
oferecem duas paisagens.
De um lado, o grande lago beija
a terra e conquista-a para si,
espelhando o céu inteiro
na albufeira do Cabril. Logo

a seguir à barragem, uma das
maiores do país, o curso de
água doce serpenteia estreito
pela montanha, seguindo
sempre a seus pés, em
perpétua intimidade.
Por cima, uma ave de rapina
rasga os céus, desvendando
sobre o monte a pequena vila
de Pedrógão Grande. «Esta
é uma zona que transmite a
grande beleza que tem Pedrógão
Grande e arredores», apresenta
Carlos Pires, director-técnico
da Farmácia Baeta Rebelo, na
vila, e cicerone da visita. Na
verdade, assevera, nestas terras
é «a beleza natural a imperar».
O guia mostra a ponte filipina,
num dos miradouros próximos
da barragem do Cabril. Até
recentemente «era a única

Pedrógão Grande
aparece num mar
de verde, o tom
das encostas que
desembocam
no Zêzere
ligação entre Pedrógão Grande
e Pedrógão Pequeno». Em
pedra e coberta por vegetação,
a pequena ponte integra alguns
trilhos pedestres, pensados
para descobrir os segredos
desta terra. Apenas nos anos
50 do século XX foi substituída
em função – mas não em beleza.
A estrada segue sobre a
montanha, até chegar a Pedrógão
Grande. Cerca de duas mil
pessoas habitam a vila antiga, >

Boa-disposição
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O farmacêutico Carlos Pires é o cicerone da visita

Até aos anos 50,
a ponte filipina era
a única ligação entre
Pedrógão Grande e
Pedrógão Pequeno
que recebeu foral há mais de
500 anos. Mas a história que
testemunhou o edificado branco
é bem anterior. E a Igreja Matriz,
monumento nacional em torno
do qual nasceu o centro do
povoado há mais de 800 anos,
está lá para o mostrar.
A Igreja Matriz e a sua Torre do
Relógio são marcas indeléveis da
vila, vêem-se de longe. O templo
mantém o estilo românico do
séc. XII. Com uma capela-mor
abobadada e uma nave central
de dois andares, o interior
assinala o estilo manuelino.
Um estilo guardado também na
pequena aldeia de Troviscais
Cimeiros, bem próxima. É aí
que fica, na Villa Isaura, o Museu
da República e Maçonaria,

A albufeira do Cabril, no rio Zêzere, é uma das maiores do país

que tem o filho da terra Aires
Henriques aos comandos.
Do período manuelino, as pedras
que compõem o edifício que
alberga o surpreendente
museu saíram do centro
histórico de Pedrógão Grande.
«Têm 880 anos e contam a
história de Pedrógão, que existiu
antes de Portugal ser nação
independente», contará, mais
tarde, Aires Henriques.
Situada no ponto mais alto de
Pedrógão Grande, ao lado da
igreja, está a Torre do Relógio,
onde tudo começou. Há uma
lenda relacionada com esse
início longínquo, tempo de
encantamentos e mistérios:
é a lenda da Princesa Peralta.
Aires Henriques recupera a
história da princesa Peralta
escrita pela primeira vez
em 1629, num livro chamado
“Miscelânea do sítio de
Nossa Senhora da Luz do
Pedrógão Grande”. Começa na
desaparecida Conímbriga, nos
anos 500 a.C. Perante o assédio

e os assaltos que causaram a
destruição de Conímbriga, o
seu senhor esconde a filha, a
Princesa Peralta, num castelo
da Lousã, num lugar inacessível
entre serras, e parte para África
para reunir esforços com o
intuito de recuperar o seu reino.
Peralta, de uma beleza
admirável, é assediada por
príncipes da zona. Em Trevim,
na serra, acaba por ser
convencida por um mago de
que o pai está a regressar
pelo lado oriental. Ansiosa por
assegurar-se do bem-estar
do progenitor, a jovem resolve
atravessar a serra, a partir de
Condeixa, Miranda do Corvo,
Lousã, Castanheira. E começam
os problemas. Tamanha beleza
não passa despercebida – nem
aos deuses.
«Em Castanheira, a deusa
Vénus, invejosa da beleza
de Peralta, resolve castigar
todos os que a louvam.
E transforma tudo em fontes,
rios, ribeiras, penhascos. >

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

Saiba mais informações numa farmácia com o serviço Espaço Animal.
Siga-nos no Facebook: https://www.facebook.com/espacoanimalgv/

1

2

3
4
6

3

5
7

1

Capela no Jardim da Devesa

2

Igreja Matriz, do século XII

3

Pormenor do interior da Igreja Matriz

4

Praia fluvial do Mosteiro, que contém
águas da bela e amaldiçoada ribeira
de Pera

5

Pátio da Villa Isaura, em Troviscais
Cimeiros, onde está instalado o Museu
da República e Maçonaria

6

Aires Henriques, director do Museu
da República e Maçonaria

7

Peças da colecção do proprietário,
expostas no Museu

Saudamos
a Volta a Portugal

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

É para a vida.
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Invejosa da beleza
de Peralta, Vénus
transformou tudo
em fontes, rios,
penhascos
A princesa é transformada em
ribeira de Pera», conta Aires
Henriques. «Vénus retira-lhe
o alta para que ninguém a
recorde com carinho ou se
lembre da sua beleza».
O castigo da bela e impiedosa
Vénus vai mais longe. Transforma
também um dos príncipes, odiado
pela princesa, em rio Zêzere,
forçando-os a encontrar-se
para a eternidade. «Há outros
príncipes da família dos Petrónios
que, perdidamente enamorados,
lutam pela princesa.
Os que vencem a batalha ficam
na margem direita do rio, os
perdedores na esquerda.
Assim nascem Pedrógão Grande
e Pedrógão Pequeno que foram
sendo povoados.
Saindo do centro da vila através
do casario branco e térreo,
chega-se ao Jardim da Devesa,
famoso pelos enormes e antigos
carvalhos. «É muito rico em
espécies diferentes. Temos os
famosos carvalhos
da Devesa e muitas outras
plantas que conferem uma
grande diversidade ao jardim»,
apresenta Carlos Pires. O jardim,
continua o anfitrião, «está muito
bem cuidado e atrai muita
gente, durante todo o ano. Nos
dias de calor, os bancos estão
preenchidos por pessoas
a descansar, fazer croché,
pôr a conversa em dia».

Bem perto, fica a Farmácia
Baeta Rebelo, que prestou
auxílio à população durante
os incêndios de há um ano.
«As pessoas estão ainda a
recuperar», conta Carlos Pires.
Apesar disso, há algo de
extraordinariamente forte nestas
gentes que acolhem quem chega
com genuína alegria. «Somos
bons anfitriões, gostamos muito
de receber as pessoas, fazemos
tudo para as tornar bem-vindas,
para se sentirem em casa»,
diz o cicerone.
É com a Princesa Peralta ou
ribeira de Pera, escondida
por uma espécie de floresta
encantada, com lagares e
moinhos nas suas margens,
que passamos o dia seguinte.
Antes, o almoço: um repasto
imperdível no Lago Verde,
debruçado sobre o seu amante
indesejado, o Zêzere, composto
pela tradicional sopa de peixe e
pelos maranhos.
Na aldeia do Mosteiro, parte da
Rede das Aldeias do Xisto, está
a bela e amaldiçoada princesa,
a ribeira de Pera, contida pela
represa da praia fluvial do
Mosteiro. O ar parece ainda mais
puro e límpido.
É aqui que descobrimos um
projecto de recuperação
único, Árvores de Afectos,
que pretende trazer pessoas
a visitar a zona. A ideia é
apadrinhar uma árvore,
autóctone ou de fruto.
O padrinho deve voltar,
pelo menos duas vezes por
ano durante um período de
cinco anos. «Se forem árvores
de fruto, são os padrinhos
que vêm colher os frutos».

O regresso é o mais importante,
diz o cicerone. «Essa é
provavelmente a maior ajuda
de que nós precisamos: que
as pessoas visitem Pedrógão
Grande e dêem novamente
vida a uma zona tão bonita
e que tem tudo para ser feliz».
E para nos fazer felizes. •

Continue a ler em:
www.revistasauda.pt
• Conheça o projecto Árvore dos
Afectos
• O museu da Maçonaria

VEJA TAMBÉM OS VÍDEOS

Bula
Restaurante Lago Verde
Rua do Vau, 211,
Vale de Góis
T. 236 486 240
Taberna do Ferrador
Rua da Nogueira, 8
T. 918 154 999
Museu da República
e Maçonaria
Villa Isaura
Troviscais Cimeiros
T. 917 43 63 97
Fugas House Bungalows
Rua do Ribeiro,
Mosteiro
T. 919675275
Hotel da Montanha
Monte da Senhora
da Confiança
Pedrógão Pequeno
T. 236 480 000

Boa-disposição

www.revistasauda.pt

/// Passatempos
A VENDA DE DOIS JOGADORES*
Um determinado clube vendeu dois jogadores por um total de 110 milhões
de euros. Um deles é um goleador muito conceituado, enquanto o outro
ainda é um jovem promissor. Sabendo que o atleta mais valioso custou mais
100 milhões do que o outro, quanto custou cada um deles?
* Adaptado de XXII Olimpíadas Portuguesas de Matemática, Categoria B, 2.ª Eliminatória 2004

Soluções da edição anterior
NÚMERO DE ÁRBITROS
Sejam p e s o número de jogos de cada jornada da 1.ª Divisão e da 2.ª Divisão, respectivamente.
Como se realizam 19 jogos, sabe-se que p + s = 19. Por outro lado, pelo número de
árbitros em acção, tem-se ainda que 5p + 3s = 71. Juntando as duas equações, temos:

{

p + s =19
5p +3s =71

<=
>

<=
>

{

{

p =19- s
5 (19- s)+3 s = 71

–––––––––––
-2 s = -24

<=
>

{

<=
>

{

–––––––––––
95-2 s = 71

p =19-12= 7
s = 12

Logo, a 1.ª Divisão é composta por 7×2 = 14 clubes, enquanto a 2.ª Divisão tem 12×2 = 24 .
A COLECÇÃO DE CROMOS
Seja k [ N o número de domingos em que saíram os cromos. Assim, o número total
de cromos da colecção é 2k. A soma total dos números dos cromos pode ser dada
pela expressão
2k
2

1+2+3+...+2 k=(1+2 k )–=2 k 2+ k

Pelo enunciado, terá de ser maior do que 963, isto é, 2k 2 + k . 963. Desta inequação,
obtém-se k . 21.
Por outro lado, a soma dos números dos cromos que faltam ao João é dada por
2k2 + k -963. Porém, este valor terá de ser menor do que o dobro do número do maior
cromo (o último), ou seja, tem -se 2k2 + k -963 , 4k. Desta inequação, resulta que k , 23.
Logo, k = 22. Assim, a soma dos números dos cromos que faltam é dada por
2 × 222 + 22 - 963 = 27. Portanto, faltavam ao João os cromos com os números 13 e 14.

Soluções
Em conclusão, o jogador mais caro custou 105 milhões de euros, enquanto o outro se ficou
pelos 5 milhões.
c = 5 + 100 = 105

Usando a segunda equação, vem ainda que
(b + 100) + b = 110 <
=> 2 b = 10 <=> b = 5

Substituindo a segunda equação na primeira, vem que
b + c = 110 e c = b + 100

A VENDA DE DOIS JOGADORES
Um olhar apressado sobre esta questão conduz, por vezes, à afirmação de que o jogador mais
caro custou 100 milhões de euros, enquanto o outro custou 10 milhões. Esta afirmação está
errada, pois a diferença de preço entre os dois jogadores seria de apenas 90 milhões. Sejam b
e c o preço do jogador mais barato e o do mais caro, respetivamente. Então, tem-se:
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ELGYDIUM

TENA Slip

Na compra de um produto ELGYDIUM

Na compra de uma embalagem de TENA Slip

CNP Vários

CNP Vários

vale

vale

14

34

vale saúda

vale saúda

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

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

Sustenium Plus

Escova Eléctrica
Pro800

Na compra de uma embalagem de Sustenium Plus
(22 saquetas)

Na compra de uma embalagem de Escova Eléctrica
Pro800

CNP 7753327

CNP 6919993

vale

34

104

vale saúda

vale saúda

vale

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

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

ELGYDIUM

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.

Na compra de qualquer escova ou acessório das gamas
ELGYDIUM, ELGYDIUM Clinic, ELGYDIUM Kids ou ELGYDIUM
Junior.
Este verão, descubra as melhores gamas de saúde oral!
Os acessórios e as escovas ELGYDIUM proporcionam uma
limpeza eficaz e uma escovagem mais completa contribuindo
para a manutenção de uma boa higiene oral.

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 31 de Julho 2018

CNP Vários

Escova Eléctrica
Pro800

CNP Vários

Sustenium Plus

Oral-B Professional Care Sensitive 800, com a sua ação
envolvente 3D, é suave com dentes e gengivas, tornando
os dentes naturalmente mais brancos e uma sensação de
frescura nas gengivas. É fácil de usar, com um único modo de
escovagem, elimina até duas vezes mais placa que uma escova
manual normal. Apresenta um temporizador incorporado,
que o ajuda a assegurar-se de que escova os dentes durante
2 minutos. Tem 3 modos de escovagem: limpeza diária, sensitive
e branqueamento. Para uma correta higiene oral, recomenda-se
lavar os dentes 3 vezes por dia e trocar a recarga da escova a
cada 3 meses.

Validade: 1 a 31 de Julho 2018

Validade: 1 a 31 de Julho 2018

CNP 6919993

UM EXTRA DE ENERGIA QUE DURA TODO O DIA!
Sente-se CANSADO ou com FALTA DE VITALIDADE? Chega ao
final do dia SEM ENERGIA?
SUSTENIUM PLUS é adequado para todas as épocas do ano e
para todo o tipo de exigências quotidianas, como por exemplo:
dias de trabalho intensos, períodos de stress, períodos de
cansaço, mudança da estação quando o cansaço e a falta de
vitalidade se fazem sentir, treinos de desporto.
Sustenium Plus é o suplemento alimentar energizante que
combina aminoácidos, vitaminas e sais minerais para recarregar
energias nos momentos de mais cansaço e fadiga!
Contém verdadeiro sumo de laranja. Não contém substâncias
dopantes. Sem corantes artificiais.
Os suplementos alimentares não são substitutos de um regime
alimentar variado e equilibrado e de um estilo de vida saudável.

Validade: 1 a 31 de Julho 2018

CNP 7753327

Waterwipes Value
Pack

Centrum

Na compra de uma embalagem de Waterwipes value
pack 4x60 unidades

Na compra de uma embalagem de 30 comprimidos

CNP 6994178

CNP Vários

vale

34

2,54

vale saúda

vale saúda

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

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

Fullmarks

Meritene Força
e Vitalidade

Na compra de uma embalagem de Fullmarks

Na compra de uma embalagem de Meritene Força
e Vitalidade

CNP Vários

CNP Vários

vale

vale

vale

34

54

vale saúda

vale saúda

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

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

Waterwipes Value
Pack

Centrum Homem, Centrum Mulher; Centrum Homem 50+
e Centrum Mulher 50+:

As WaterWipes são as únicas toalhitas feitas apenas com água
e uma gota de extrato de fruta. Indicado desde o Nascimento.
Rosto, Corpo e Muda da Fralda.

Suplementos Alimentares formulados a pensar nas necessidades
individuais do Homem e da Mulher.
Centrum Homem 30 Comp (CNP 7383901)
Centrum Mulher 30 Comp. (CNP 7383919)
Centrum Homem 50+ 30 Comp (CNP 7388728)
Centrum Mulher 50+ 30 Comp. (CNP 7388736)

99.9% Água e uma gota de extrato de fruta.

PP-CNG-PRT-0037

Validade: 1 a 31 de Julho 2018

CNP Vários

Validade: 1 a 31 de Julho 2018

CNP 6994178

Meritene Força
e Vitalidade

Fullmarks

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.

Ninguém quer piolhos!
Fullmarks Loção e Spray são dispositivos médicos para
uso externo. Está clinicamente comprovado que eliminam
eficazmente os piolhos em apenas 5 minutos. E a sua fórmula
única sem cheiro nem inseticidas não danifica o couro cabeludo.

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

Como acabar com os piolhos em apenas 4 passos?
1) Aplicar o tratamento no cabelo seco e massajar.
2) Passar o pente de metal Fullmarks (incluído na embalagem)
por todo o cabelo, após 5 minutos.
3) Lavar o cabelo com o Fullmarks Champô Pós-Tratamento.
4) Reaplicar ao fim de 7 dias.

Limitado ao stock existente. Não acumulável com outras promoções em vigor.

Validade: 1 a 31 de Julho 2018

CNP Vários

Validade: 1 a 31 de Julho 2018

CNP Vários

