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Simone de Oliveira

Estrelas de Natal
Fazer os presentes  
em família
Manual para pais  
divorciados
Matar o cancro  
como um cowboy

 «O Natal dos meus  
pais continua vivo»    

Vales
de desconto

p. 47



PERFEITA 
para banho assistido 
ou de cadeira de 
rodas.AQUALUXE

A Stannah efetua o levantamento de medidas e 
planificação, com orçamento na hora. 
Não precisa de sair de casa, nós vamos até si, 
sem custos nem compromisso.

O Aqualuxe é um sistema de banho especialmente pensado 
para pessoas com dificuldades de mobilidade. De baixo limiar 
de acesso, base antiderrapante, barra de apoio e cadeira 
ortopédica, cada elemento do Aqualuxe está pensado para 
garantir uma total segurança para que se movimente no banho 
com inestimável tranquilidade! 

Adapta-se ao espaço de qualquer banheira antiga ou chuveiro e 
a todas as casas de banho. 

Avaliação da casa de banho e da mobilidade do 
utilizador 

Em apenas dois dias, removemos a banheira antiga e 
instalamos a sua nova cabine de duche

Deixamos a sua casa de banho limpa e pronta a utilizar

Escolha Stannah 

A Stannah remove a sua banheira antiga e garante todo o trabalho 
de instalação e acabamentos para facilitar o acesso ao banho 

Custo de chamada local

AQU1SAU11119

Mais informações, ligue tel.:

André Magalhães

Se pretende substituir a sua banheira 
por uma cabine de duche Aqualuxe, 
contacte-nos. Garantimos que ficará 
com a sua casa de banho adaptada 
às suas necessidades.

Orçamento 
Gratuito! 808 918 388

Especialista em mobilidade

MAIS QUE UMA CABINE DE DUCHE, 
UMA ATITUDE PREVENTIVA A Stannah trata de tudo por si

A Stannah oferece-lhe aconselhamento, estando ao seu dispor para o 
ajudar a escolher a melhor solução para as suas necessidades. 

Após uma análise detalhada, os nossos especialistas fornecem-lhe um 
orçamento real do equipamento escolhido.

A saúde em primeiro

Cadeira ortopédica

Pedra de remate

Limiar de acesso muito baixo

Base antiderrapante

Acabamento antifúngico e antibacteriano. 
Com silicone de remate de classe (A+), 
indicado para instalações hospitalares.
Não ganha cor.

Barra de apoio
Apoios colocados estrategicamente para 
ajudar o utilizador a levantar-se e a 
sentar-se na cadeira.

Vidros temperados
De extrema resistência são difíceis de partir, 
o que garante uma maior segurança ao 
utilizador.
Com tratamento anticalcário – garantia de 10 
anos – repele a água, impedindo a formação 
de manchas de calcário, dispensando o 
recurso a detergentes na limpeza.

Composta por carga mineral à base de resina de 
quartzo, antibacteriana, ajustável ao local. 
Discreto, adapta-se a qualquer casa de banho e 
é muito fácil de limpar.

Este auxílio de mobilidade, devidamente  
homologada e de cor branca, promove e 
ajuda a um banho independente e seguro.

Base antibacteriana e antiderrapante. 
Possibilita que, tanto o utilizador como o 
cuidador, possam utilizar o interior da cabine 
sem o risco de escorregar ou cair.

Limiar de acesso rampeado de baixo perfil 
(3cm). Permite o acesso fácil para pessoas 
com dificuldades de mobilidade ou em 
cadeiras de rodas.
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O Amor é a resposta
Sílvia Rodrigues
Farmacêutica, directora da Revista Saúda

/// Editorial

Os homens estão em guerra. 
O planeta revolta-se contra 
as maldades infligidas. Secas, 
incêndios, terramotos, degelos, 
chuvas, subida das águas, 
inundações. Vítimas inocentes. 
Desgraças…

Cada um de nós pouco pode 
fazer para mudar o mundo. 
Mas todos, e cada um, 
podemos fazer a diferença na 
comunidade onde vivemos. 
E, especialmente nós, 
portugueses, conhecidos pela 
forma massiva e solidária 

como reagimos 
perante 

tragédias.

O período do Natal é, 
porventura, a pausa que nos 
obriga a olhar para o lado,  
a ajudar quem mais precisa. 
Nesta época sucedem-se 
campanhas de solidariedade 
com elevada taxa de resposta 
da sociedade. Porquê? Porque 
queremos o melhor para os 
nossos e para os que nos 
rodeiam. Ao menos nesta 
altura…

No período do Natal as pessoas 
tendem a ficar mais bondosas 
e a sentir-se mais felizes. Mais 
atentas ao sofrimento alheio, à 
solidão do outro. Nesta época 
tentamos ser melhores pessoas 
e gostamos da sensação. 

Todos os dias milhares de 
farmacêuticos são o conforto, 
a companhia e os confidentes 
de pessoas sozinhas. Sabemos 
bem o que é a solidão nas 
grandes cidades, ou em 
freguesias isoladas do Interior 
no continente e nas ilhas. 

Todos os dias “prescrevemos” 
carinho e ternura. 

É este o espírito e o sentido  
de missão com que abraçámos, 
desde a primeira hora, o 
Programa Abem, a rede que 

assegura os medicamentos  
a quem não tem dinheiro para 
os pagar. Neste momento, 
11.526 pessoas contam com  
a ajuda do programa para 
tomar a medicação de que 
precisam. São 6.284 famílias. 
Entre 16 e 25 de Dezembro, 
por cada compra na farmácia 
"Dê troco a quem precisa".

Não resisto a recordar as 
palavras de Miguel Torga,  
no seu «Conto de Natal» 
escrito em 1941:

Pedir é um triste ofício (…). 
Ninguém dá nada. Tenha 
paciência, Deus o favoreça, 
hoje não pode ser (…) Por isso, 
que remédio senão alargar 
os horizontes, e estender 
a mão à caridade de gente 
desconhecida, que ao menos 
se envergonhasse de negar 
uma côdea a um homem a meio 
do padre-nosso. Sim, rezava 
quando batia a qualquer porta. 
(…) As boas ações é que nos 
salvam. Não se entra no céu 
com ladainhas, tirassem daí  
o sentido…

O Amor é a resposta e está 
dentro de cada um de nós. 
Só precisamos de estar mais 
atentos aos nossos instintos. •
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Capa6

/// Entrevista a Simone de Oliveira

«Esse nó dado 
pelos meus pais 
ficou até hoje»
Texto de Maria João Veloso
Fotografias de Pedro Loureiro

«Quando 
conseguimos 
juntar toda a 
família, o Natal 
é uma festa»

Como eram os natais na sua 
família? 
Eram óptimos. Havia os pais,  
as avós, eu, a minha irmã, 
as tias. Foi sempre uma data 
muito amada lá em casa.  
Penso que esse nó dado pelos 
meus pais ficou até hoje.  
Tenho uma filha e um neto  
no Luxemburgo, outro neto em 
Berlim. Quando conseguimos 
juntarmo-nos todos é uma 
festa. Não acontece com muita 
frequência mas é na mesma 
casa de sempre, a casa dos 
meus pais. De onde saí para 
casar, a minha irmã saiu para 
casar... de onde eles saíram 
para a vida eterna. 

Como vai ser o Natal este ano? 
Olhe, sabe Deus e a divina 

providência. Não sei quem 
estará. Penso que a minha filha 
não vem. Mesmo não estando 
juntos, falamos na noite de 
Natal uns com os outros. Ao 
telefone, pelo WhatsApp, uma 
coisa muito moderna.

Aderiu às novas tecnologias? 
Pois que remédio. Quando o 
Varela [Silva] partiu, decidi que 
não queria telemóvel, e o meu 
filho dizia: «A mãe vive sozinha, 

anda por todo este mundo,  
a única maneira de sabermos 
onde está é através do 
telemóvel, por amor de Deus», 
e é essa a razão que me fez 
voltar a comprar um telemóvel. 
A minha vida profissional, aliás, 
é toda feita por telemóvel.  
E é uma companhia. 

Como lida com o facto de ser 
avó e uma diva? 
Sou a avó que posso ser. Diva 
não sou, eu chamo-me Simone 
e canto cantigas. Dessas 
coisas todas que me chamam 
não tenho culpa nenhuma, 
foi o público, foram os meus 
companheiros de trabalho.
No último espectáculo, o Júlio 
Isidro também disse «E agora 
vamos ouvir uma diva». →  



Capa 7
Simone de Oliveira no Teatro São Luiz, em Lisboa, onde 

cantou pela primeira vez a «Desfolhada», há 50 anos
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Espero ter lucidez suficiente 
para parar quando fizer 
ridículos. Ridículos não!  
E tenho meia dúzia de pessoas 
à minha volta, entre elas os 
meus filhos, suficientemente 
amigos para dizerem: «Simone, 
está na hora de parar». De 
onde me vem essa genica? Eu 
não lhe sei explicar. Mas não 
é para me armar em forte. Eu 
chorei, claro. Tive medo, claro 
que tive. Não sei estar mal 
muito tempo.

Cantou a "Desfolhada" aqui  
no São Luiz. Venceu aqui o 
Festival da Canção de 1969.  
Que memórias tem desse dia? 
Ai, tenho todas. Olhe, tenho 
uma memória linda, que era  
a Lurdes Norberto a apresentar 
o festival. Linda de morrer, 
com um vestido branco de 
morrer... e no ensaio eu canto 
a "Desfolhada" e ela ficou 
tão espantada com a cantiga 
que tropeçou nos cabos, 'pum 
catrapum'... foi pro chão. E de 
ficar no São Luiz depois do 
ensaio, sozinha, e ouvir uma 
pessoa a chorar. Era o nosso 
realizador, penso que o Oliveira 
e Costa. Estava agarrado a uma 
cortina a dizer: «Ai meu Deus, 
ai meu Deus, como é que isto 
vai sair logo?». E chorava. E eu 
fiquei ali: «Mas estás a chorar? 
Então eu choro também 
contigo». E ficámos os dois.

Tinha consciência de que 
aquela frase «quem faz um 
filho fá-lo por gosto» ia ser... 
Não, não, não... o Zé Carlos  
[Ary dos Santos] perguntou- 
-me: «É capaz de dizer isto»? 
Claro que fui, porque eu acho 
que quem faz um filho... eu fiz 
os meus por gosto. E não era 
casada com o pai, o António → 

«Espero ter lucidez 
para parar quando 
fizer ridículos. 
Ridículos não!»

Quando ele disse "diva",  
a minha vontade foi largar  
o microfone e dizer «agora 
não entro, vou para casa»,  
é uma coisa que costumo 

fazer quando tenho muito 
medo. Nada me foi dado de 
mão beijada. Foi este país 
que me pôs em cima, eu não 
pedi nada. Portanto, agradeço 
profundamente.

De onde vem a sua vontade  
de viver? 
Eu gosto imenso de viver 
mesmo quando tudo é difícil, 
mesmo quando tudo é mau. 

Recusa ser diva. «Sou Simone e canto cantigas»,  
mas é agradecida pelo reconhecimento público
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PREVENÇÃO E CUIDADO 
DE FRIEIRAS E GRETAS
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Capa 11

José, mas eu quis aqueles 
filhos. Portanto, achava que 
era uma coisa muito natural 
dizer aquilo. Foi um rebeubeu, 
fui insultada nos restaurantes, 
meteu Guarda Republicana a 
cavalo, meteu insultos, meteu 
tudo, tudo, tudo. Os meus 
filhos foram uns grandes filhos 
porque tiveram que aguentar 
esta mãe que lhes coube em 
sorte, com todos os seus 
defeitos e todas as intempéries 
que foi a minha vida. Foram 
extraordinários até hoje. Agora, 
é preciso ter muita paciência, 
muito coração e muito amor 
para aguentar esta mãe, isso 
eu também reconheço. 
 
 
 
 
 
 
 

Depois disso ficou sem voz. 
Durante três anos reinventou- 
-se: fez revista, foi jornalista, 
foi apresentadora. 
Porque me foram telefonando, 
porque sabiam que eu tinha 
filhos e tinha de fazer alguma 
coisa. Cheguei, como se dizia 
naquela altura, a primeira 
figura de revista, porque fui ao 
ABC pedir um cartaz ao Manel 
Nunes: «Ó Manel, vocês têm aí 
uns pósteres?». Diz ele: «Temos, 
temos, olha lá, queres vir para 
a revista»? «Eu? Ó homem, 
nunca fiz». «Mas vais ser capaz», 
respondeu-me. E eu fui.

No Bairro Alto fizeram-lhe 
uma serenata pelos 80 anos. 
Sim, sim. Foi o restaurante 
onde eu vou há 33 anos. 
Fizeram uma grande festa,  

a polícia deixou fechar a rua,  
foi uma coisa extraordinária. 
Foi muito bonito.

Já venceu dois cancros, pôs 
uma prótese na anca. Como 
lida com as adversidades? 
A anca esquerda também 
é prótese, o ano passado 
fiz o joelho e fiz a anca em 
Dezembro. E sempre que dão 
aquela injecção na perna para 
adormecer no quarto eu não 
durmo. Portanto, chego lá a 
cima e canto a "Desfolhada". 
Sempre. «Não tá a dormir»? 
«Não, senhora enfermeira, não 

vale a pena porque elas deram- 
-me a injecção» e começo 
"Corpo de linho, lábios de 
mosto, meu corpo lindo, meu 
fogo posto". Pofff! Pronto. 
Eu nunca pensei que morria, 
disse sempre ao meu filho 
«eu já volto». Da última vez, 
do segundo cancro, foi um 
bocadinho... chorei quando ia 
para o bloco. Eram as mesmas 
enfermeiras do outro cancro 
há vinte anos. Elas diziam 
«não chore, Sô Dona Simone». 
Só disse ao meu filho: «eu já 
venho». Foi fácil? Que eu chorei, 
chorei. Que tive medo, tive. → 

«É preciso muita 
paciência, muito 
amor para aguentar 
esta mãe»

Teve dois cancros, foi operada à anca e ao joelho  
mas acreditou sempre na recuperação
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• Mão para a cozinha
• Apenas Simone
• 50 anos de Desfolhada

Continue a ler em:

www.revistasauda.pt

VEJA TAMBÉM OS VÍDEOS

Essa coisa de ser muito 
corajosa, espere lá um 
bocadinho. Dêem-me o direito 
de um dia não ser corajosa... 
Mas depois, lá me levanto, lá 
me vou pintar, pronto.

Tem especiais cuidados? 
Todos os possíveis e 
imaginários. Faço exames de 
seis em seis meses. Não tenho 
colesterol, não tenho a tensão 
alta. Os triglicéridos estão bem. 
Faço tudo.

E pratica alguma actividade 
física? 
Deus me livre... Mapling! Já 
subo tantas escadas, vou a 
tantos palcos, ando tanto de 
carro, vou duas vezes por 
semana ao cabeleireiro, veja lá 
o que eu trabalho. E tenho de 
me pintar quase todos os dias.

E com a alimentação? 
Como mais peixe do que carne, 
como muitos vegetais, muita 
fruta, muitos cereais, iogurtes. 
Gosto muito de whisky e um 
cigarro. Quando me perguntam 
«Quer um chazinho?» eu digo 
que não. «Quero um café, um 
cigarro, um copo de whisky com 
três pedras de gelo, em copo 
alto». Fica tudo a olhar para 
mim. Eu não sou a do chazinho, 
sou a do café. Descafeinado, na 
verdade.

Tem a "sua" farmácia? 
Vou há 45 anos à farmácia onde 
moro, na Praça das Flores, em 
Lisboa. Sabem  
as encomendas todas de cor. 
Vou de dois em dois meses, 
quando acabam as minhas 
coisas. Uma coisa para o 
estômago, o omeprazol.  
E o Prozac, desde que o  
Sô Varela morreu.

O que lhe dá prazer? 
Conversar com os amigos, 
beber um bom vinho tinto, 
estar com os meus filhos a 
conversar, poder ter os meus 
netos. No outro dia fui jantar 
– não acontecia há muito 
tempo – pela primeira vez com 
os quatro, porque eles não 
vivem em Portugal. Foi óptimo, 
óptimo, conversámos sobre 
tudo. Não sou a avozinha, sou 
a Simone ou a avó. E falam 
comigo de tudo.

E projectos? 
Vou cantar outra vez ao Casino 
Estoril, tenho os dois concertos 
do "Amar Amália", um em 
Guimarães e outro no Porto, 
e outras coisas que neste 
momento não me pergunte, 

que eu não sei, quem sabe disso 
tudo é a Fátima. “Vou andar por 
aí, passear por aí, pra ver se eu 
encontro o amor que eu perdi”.

O que lhe falta fazer? 
Continuar a viver. E depois saber 
partir em paz. • 
 
* Agradecimentos ao Teatro São Luiz 

Aos 81 anos, Simone de Oliveira mantém uma vida 
activa. Faz espectáculos, passeia no Bairro Alto, 
convive com amigos, filhos e netos
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/// Heróis Saúda

A nadadora 
mais livre 

Texto de Sónia Balasteiro
Fotografias de Pedro Loureiro

A poliomielite não conseguiu prender a perna  
à vice-campeã mundial de natação adaptada.

Esguia, de rosto moreno e 
sorridente, Susana Veiga sente- 
-se confiante nos seus 19 anos. 
Está habituada a ultrapassar 
dificuldades. Era bebé quando  
a vida lhe apresentou a 
primeira prova. Com pouco 
mais de um ano de idade, o 
vírus da poliomielite alojou- 
-se no corpo provocando uma 
atrofia muscular que lhe prende 
a perna direita. "Prende", 
é como quem diz. Porque 
nada prende a jovem Susana. 
Sobretudo no meio aquático. 

A mais veloz das atletas 
portuguesas a nadar em 
campeonatos paraolímpicos 
recebeu em Setembro a 
medalha de prata nos 50 
metros livres do Campeonato 
do Mundo de Natação Adaptada, 
em Londres. Mal podia 

acreditar quando disseram 
o seu nome. Chorou de 
felicidade. «Ainda nem acredito 
bem», confidencia. «Estou 
um bocadinho em transe, 
muito orgulhosa de tudo o que 
consegui até agora».

Começou há um ano a praticar 
desporto adaptado mas a 
natação faz parte da sua vida 
desde que se conhece. 
O médico recomendou 
o desporto para contrariar 
a paralisia na perna direita.  
Mal sabia ele que ali nascia  
uma campeã. 

Há pessoas que têm 
uma capacidade única de 
transformar as adversidades  
em experiências positivas.  
Onde outros caem, eles 
levantam-se. E foi o que fez 
Susana. 

Aos quatro anos, começou  
a competir com um grupo de 
amigos. E ganhou «o bichinho». 
Na água, sente-se normal.  
A falta de gravidade ajuda  
e muito. Por isso, treina com 
jovens sem qualquer tipo 
de deficiência, do Clube de 
Natação do Colégio Vasco da 
Gama, em Meleças, Sintra.

A disciplina de uma campeã é 
intensa: nove treinos semanais 
de duas horas cada, dentro de 
água. E outros três de uma hora 
cada, fora de água. →  

O vírus provocou 
uma atrofia 
muscular na 
perna direita
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Quando está a preparar- 
-se para uma prova, o treino 
é mais intensivo. Trabalha 
provas específicas: os 
100 metros livres, os 400. 
«São essas as provas que 
vou nadar se for aos Jogos 
[Paraolímpicos]». 

Mas como é que Susana tem 
uma perspectiva tão positiva 
sobre a sua deficiência? Não 
sabe responder. Apenas 
garante: «Eu tenho esta 
mentalidade: vou transformar  
a desvantagem numa 
vantagem. Acho que é isso  
que todos temos de fazer».  
Seja no que for.

Susana tem consciência de 
que a deficiência mudou a sua 
vida. Se não fosse por ela, 
não estaria a viver o momento 
fantástico que atravessa na 
natação adaptada. 

Mas nem sempre foi assim. 
Houve tempos em que não 
queria ser reconhecida pelo 
seu problema. Agora pensa: 
«Eu sou a Susana e tenho uma 
deficiência. E pronto… não 
me importo de ser conhecida 
assim». 

Esta noção de quem é deu- 
-lhe força. Susana começou 
a natação adaptada apenas 

na época passada, em 
2018. Conseguiu logo ir ao 
Campeonato da Europa, onde 
recebeu uma medalha de prata 
nos 50 metros livres. «Foi muito 
giro, muito bom».

Não nega os momentos difíceis. 
Aconteceram sobretudo com as 
três operações que fez à perna. 
A primeira, aos seis anos, 
deveu-se a uma luxação na 
anca, que a obrigou a usar um 
fixador dentro da perna →  

É vice-campeã  
do mundo de 
natação adaptada

A água é o seu meio natural. O médico 
recomendou praticar natação ainda bebé
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 durante um ano. A segunda,  
aos 12, tinha como objectivo 
ganhar movimento no pé, mas 
não correu bem. Aos 14, fez  
uma extensão do fémur. 

Ultrapassou todas as 
dificuldades com a ajuda da 
família e dos amigos. Os mesmos 
que agora preparam vídeos- 
-surpresa para lhe dar os 
parabéns pelo sucesso no 
Campeonato do Mundo. Que  
a abordam na rua para lhe 
mostrar o orgulho que sentem  
no seu desempenho. 

Susana não se sente 
minimamente limitada pelo 
problema. Começou a andar 
com um ano e meio. «Faço uma 
vida completamente normal. 
Não corro. É a única coisa que 
não faço mas sinto que não 
preciso de correr no dia-a-dia, 
não é? A minha doença, graças 
a Deus, não tem qualquer tipo 
de interferência na minha rotina 
diária». 
 
 
 
 
 
 

Antes de tudo, Susana sente- 
-se orgulhosa do que conseguiu. 
«Não vale mesmo a pena 
estarmos a pôr-nos como 
coitadinhos. A sociedade, 
infelizmente, já faz isso por nós. 
Temos de aceitar-nos como 
somos, independentemente  
de tudo». →

«Estou muito 
orgulhosa do que 
consegui até agora»

Na água sente- 
-se normal. Treina 
com pessoas sem 
deficiência

Treina no Colégio Vasco da Gama,  
em Sintra, com atletas sem deficiência

Susana exibe com orgulho  
a medalha que trouxe de Londres
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Prefere concentrar-se nos 
sonhos. Como o de completar  
o curso de Engenharia e Gestão 
Industrial, que frequenta no 
Instituto Superior Técnico, 
em Lisboa. Sempre gostou 
de Matemática e de Química. 
Acabou por interessar-se 
também por Gestão, em parte 

instigada pela irmã, formada 
em Gestão Turística.

Por enquanto, a prioridade  
é mesmo a natação. «Estou  
a fazer a faculdade em regime 
parcial. Sinto que a natação, este 
tipo de oportunidade, pode fugir 
a qualquer momento e o Técnico 
não foge, não é? Eu posso tirar 
um curso sempre que quiser».

O objectivo agora é ir aos  
Jogos Paraolímpicos de Tóquio, 
em 2020. «E quem sabe aos  
de 2024!». 

 Susana sonha ser desportista profissional

«A natação pode 
fugir a qualquer 
momento. 
O Técnico não»

Continue a ler em:

www.revistasauda.pt

VEJA TAMBÉM OS VÍDEOS

Susana tem um sonho: tornar- 
-se desportista profissional. 
A avaliar pelos resultados 
já atingidos, tem todas as 
possibilidades de o conseguir. •
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/// Pediatria para todos

Faça os presentes 
em família

O Natal é uma época 
extremamente consumista 
e, por mais que se tente 
contrariar, isso é algo 
praticamente inevitável. No 
entanto, é possível equilibrar 
com outro tipo de valores. 
Só assim é que o Natal faz 
verdadeiramente sentido 
e se consegue ensinar às 
crianças que há muito a viver 
nesta época para além dos 
presentes.

Hugo Rodrigues Pediatra
pediatriaparatodos.com
www.bebessauda.pt

Uma óptima opção é o 
envolvimento na construção 
dos presentes. Enquanto as 
crianças são pequenas, é algo 
que acontece naturalmente, 
com desenhos, bonecos 
e objectos decorados por 
elas, que tanto orgulham 
pais e filhos. Contudo, com 
o crescimento isso deixa de 
acontecer, mas pode e deve 
ser mantido. Criar a tradição 
de haver sempre um presente 
feito por cada pessoa pode ser 
extremamente interessante 
e permite uma participação 
directa na criação e execução, 
a pensar em quem se vai dar. 
E não acho que devam ser só 
as crianças, porque os adultos 
também devem estar incluídos. 
As opções são infindáveis, tais 
como desenhos, objectos de 
decoração, bolachas caseiras 

ou bombons feitos em casa, 
por exemplo. Só é preciso 
alguma imaginação. Se passar 
a ser regra, vai ver que 
o envolvimento de todos 
no espírito natalício vai ser 
muito maior, beneficiando 
todos, mas particularmente  
as crianças. 
 
 
 
 
 

E, já que estamos a falar  
de tradições familiares,  
nunca é de mais relembrar  
a importância que têm todo 
o ano. São algo que deve ser 
estimado e perpetuado, pois 
ajudam muito na passagem 
de testemunho entre gerações. 
Hoje em dia vive-se tudo 
demasiado depressa, mas  
é importante que haja espaço  
e tempo para manter as 
tradições, pois são elas que 
dão coesão ao mais importante 
grupo a que todos pertencemos: 
a nossa família. •

Haver sempre  
um presente feito  
à mão promove  
o envolvimento  
de todos

As tradições dão 
coesão ao grupo 
mais importante:  
a nossa família

Natal
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INTOLERÂNCIA À LACTOSE

[Vivien Naciulini]
O meu filho começou com 
dor de barriga e fezes moles. 
Vomitou uma vez e a médica 
suspeitou de gastrenterite. 
Desde então, pelo menos um 
dia por semana queixa-se de 
dor de barriga e voltou a fazer 
fezes moles. Já fez exames 
para detectar alergias mas 
não deram nada. Já tomou 
desparasitante. Ele tinha 
APLV (Alergia à Proteína do 
Leite de Vaca), porém há mais 
de um mês que toma leite sem 
lactose. A médica suspeita de 
gastrite leve e mandou voltar 

CONSULTÓRIO

ao leite sem proteína de leite 
de vaca. Retirámos todos os 
alimentos com lacticínios e 
toma um medicamento para 
a gastrite.
Pela descrição, pode 
efectivamente ser uma 
intolerância à lactose, 
secundária à diarreia, mais 
do que uma APLV. Faz sentido 
tentar adoptar uma dieta sem 
lactose para ver se melhora e, 
se melhorar, manter durante 
dois meses. Após esse tempo, 
pode reintroduzir a lactose de 
forma progressiva.

[Márcia Firminos]
Depois de comer, o meu 
filho de dois anos fica com 
a barriga inchada e sente 
muita dor. 
Nesses casos é importante 
perceber dois aspectos:  
1) há quanto tempo surgiram  
as queixas;  
2) se há algum alimento 
que desencadeie as crises. 
Pode ser uma intolerância 
específica a algum alimento 
(nomeadamente a lactose),  
mas só mesmo com respostas 
a estes dois pontos é que se 
consegue ter certeza.

JO
A

N
A

 ESTR
ELA
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/// Família

Manual de Natal  
para pais separados
Marta Xavier Cuntim  
Psicóloga clínica

Natal é sinónimo de família. 
Mas, e quando as famílias estão 
separadas? Para cada pai e 
para cada mãe, os filhos são o 
mais importante. O Natal é para 
os miúdos e é neles que se deve 
pensar.

Para os pais, esta dinâmica é 
complicada, porque querem 
passar os dias especiais 
juntos dos filhos a criar laços 
e memórias. Famílias recém-
-divorciadas podem estar 

ainda à procura de uma nova 
identidade, equilíbrio  
e organização. É um processo 
de luto que choca com o 
simbolismo e a magia do Natal.

Os pais podem sentir ansiedade 
de separação, tristeza e 
angústia por não estarem com 
os filhos numa época em que 
tinham previsto estarem todos 
juntos. Podem ter de pensar 
numa nova forma de passar 
o Natal, em casa dos pais, 
avós ou amigos e com novos 
significados. 

A maioria dos pais tenta 
equilibrar os dias festivos  
o melhor que pode e consegue. 
Este equilíbrio, para os mais 
pequenos, traduz-se numa 
alternância entre a casa do 
pai e a da mãe. Entre o melhor 
Natal possível com toda a 
família junta e o Natal real  
com apenas metade da família. 

Muitas vezes, as crianças 
têm sentimentos de culpa por 
se estarem a divertir com a 
mãe sabendo que o pai está 
sozinho. As lágrimas dos 
pais confundem os filhos, 

nomeadamente que lado 
escolher e para onde ir no 
dia 24 ou 25? Quem fica mais 
triste? Como corresponder  
a um e a outro se agora estão  
em pólos opostos?  
 
 
 
 
 

Como em todas as adaptações 
a novas realidades, a 
comunicação tem um papel 
fulcral. Tendo em consideração 
o simbolismo da data, das 
memórias e expectativas, é 
essencial fazer um planeamento 
cuidado. É importante ter 
presente algumas ideias:

• A família nuclear ficou mais 
pequena, mas a família 
alargada continua a existir.  
Os avós, tios e primos 
continuam presentes e com 
mais espaço para novos 
papéis. É na família alargada 
que podem ser identificados 
elementos de referência para 
a criança: os avós, padrinhos, 
tios → 

Natal

O Natal é para os 
miúdos e é neles  
que se deve pensar

É essencial fazer 
um planeamento 
cuidado



Saúde 23

• Os filhos devem ser ouvidos 
antes do Natal, para exporem 
vontades e expectativas, 
tranquilizarem medos ou 
angústias; e, depois do Natal, 
para poderem expressar  
o que sentiram durante 
as festas.

• Não colocar a criança perante 
decisões emocionalmente 
difíceis. Depois de ouvirem 
a criança, devem ser os 
pais a tomar as decisões 
mais difíceis. É forçoso 
assegurar que as crianças 
nunca se sintam a origem dos 
problemas e conflitos, ou que 
estão no meio de uma guerra  
entre os pais.

• Os rituais e as memórias 
constroem-se e adaptam-se. 
Quando se sabe à partida  
o programa de Natal com  
os filhos, a ceia, a abertura  
de presentes e o almoço 

podem ser antecipados. 
Isto permite fortalecer a 
identidade familiar e afastar 
alguns medos. Além disso, 
o pai ou a mãe podem 
ter rituais próprios, que 
devem ser mantidos com as 
crianças. 
 
 
 
 
 
 

• Manter a ligação. Permita aos 
filhos ligarem à mãe ou pai 
ausente partilhar com  
eles a noite: o que comeu,  
os presentes, o que está  
a fazer. Este contacto torna  
a ausência menos pesada  
e diminui a sensação de 
escolha por um progenitor ou 
outro. Os pais devem falar de 
forma alegre e transmitindo 

segurança, para não 
demonstrarem ressentimento 
com a situação.

Ninguém tem culpa de um  
amor que acaba ou de 
laços que se rompem. As 
separações e os divórcios 
não são, por si, traumáticos, 
mas alguém tem culpa se as 
crianças acabarem no meio  
de uma guerra de adultos. 

Tente manter uma relação 
cordial e de respeito com o(a) 
seu(sua) ex-companheiro(a), 
mesmo existindo mágoas. Por 
muitos presentes que se dê  
às crianças, nada substitui  
a presença de um dos pais. •

Tente manter uma 
relação cordial e de 
respeito com o(a) ex- 
-companheiro(a)

Os rituais e 
as memórias 
constroem-se 
e adaptam-se
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As próteses dentárias são 
dispositivos médicos feitos 
à medida de capa pessoa. 
Têm funções mastigatórias, 
fonéticas e estéticas. São 
indicadas pelo médico dentista, 
de acordo com a quantidade de 
dentes em falta e a condição 
geral da boca do paciente. As 
próteses podem ser removíveis 
ou fixas. 

A primeira utilização de uma 
prótese é uma experiência 
nova, e saber o que o espera 
ajuda a aliviar ansiedades e 
preocupações:

• É normal sentir estranheza  
e algum desconforto. A boca, 
língua e músculos faciais 
demoram um pouco  
a adaptar-se

• Utilizar próteses não impede 
a comunicação, embora no 
início possa afectar a fala. 
Existem alguns truques para 
se habituar: repetir palavras 
e frases frequentemente 
utilizadas. Ler alto para si 
mesmo e conversar sozinho

• Se tiver a sensação de que a 
prótese não se segura, pode 
utilizar um fixador próprio

As próteses são bastante 
sensíveis e partem com 
facilidade. Ao manusear,  
coloque sobre uma toalha 
dobrada. Siga os cuidados mais 
importantes:

• Escove diariamente para 
remover resíduos de 
alimentos e placa bacteriana. 
É preferível usar escovas 
próprias ou uma escova 
normal mas macia. Se for 
o caso, a escova tem de ser 
diferente da que usa na sua 
higiene oral. Para garantir o 
melhor resultado, a limpeza  
é feita fora da boca

• Evite pastas de dentes 
comuns. As características 
da pasta dentífrica vulgar 
podem levar à erosão 
da prótese, contribuindo 
também para que os 
alimentos fiquem agarrados 
com maior facilidade. O ideal 
é lavar com sabão neutro

• Complete a limpeza com 
pastilhas efervescentes 
específicas. Recomenda-se 
a imersão durante cinco a dez 
minutos num copo com água 
e uma pastilha. Não precisa 
de o fazer todos os dias, 
mas é uma técnica muito 
útil para eliminar resquícios 
de alimentos que, de outra 
forma, dificilmente seriam 
removidos

• Pode dormir com a prótese, 
no entanto é aconselhável 
retirar uma ou duas vezes  
por semana para permitir 
que os tecidos gengivais 
“respirem” e evitar 
inflamações comuns como  
a estomatite protética 

• Quando dorme sem a 
prótese deve deixá-la 
limpa e seca numa caixa 
própria, ao contrário do que 
frequentemente se diz •

/// Saúde Oral

Sorrir é natural
Cuidados e truques para uma boa utilização de próteses dentárias.

Ana Mexia
Médica dentista
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/// Vila Saúda

Os dentes  
das crianças
Antes do beijinho de boa noite 
e da história para adormecer, 
deve existir um momento para 
ajudar a cuidar dos sorrisos 
dos nossos filhos: a lavagem 
dos dentes.

Se é um hábito fácil de 
integrar na rotina para uns, 
para outros pode levar mais 
tempo. A escovagem dos 
dentes é fundamental para a 
prevenção das doenças orais 
e para a saúde em geral. É 
responsabilidade de todos, 
principalmente das famílias. 

Existem problemas que podem 
surgir nos dentes e boca das 
crianças. O mais comum é 
o aparecimento de cáries, 
consequência de:

• Higiene oral desadequada: 
se os dentes não forem 
lavados com a frequência 
aconselhável e da maneira 

correcta, pode surgir 
placa bacteriana (camada 
de bactérias e restos de 
alimentos que se acumulam 
nos dentes e na margem 
gengival) 

• Alimentos doces e pegajosos 
(gomas, caramelos, bolos, 
rebuçados, pastilhas, entre 
outros). Bebidas ácidas, 
como os refrigerantes, 
mesmo sem açúcar 
 

 
 

• O maior inimigo dos dentes 
é o açúcar. As bactérias 
desenvolvem-se onde existe 
açúcar, transformando-o em 
ácido, que ataca o esmalte 
dos dentes, dando início à 
cárie. A cárie é a principal 
causa de dores de dentes, 
abcessos e inflamações das 
gengivas

Para evitar a sua formação  
é importante assegurar  
uma boa higiene oral:

• Escovar os dentes pelo 
menos três vezes ao dia 
(pequeno-almoço, almoço  
e jantar)

• Utilizar pastas de dentes com 
flúor, que tornam os dentes 
mais fortes e resistentes

• Limpar o espaço entre  
os dentes. Crianças com 
idade superior a oito anos 
devem usar fio dentário  
pelo menos uma vez por  
dia, de preferência à noite. 
Até lá, podem ser os pais  
a assegurar esta limpeza

• Ir ao dentista, pelo menos 
uma vez por ano. A primeira 
consulta deve ser realizada 
quando surgem os primeiros 
dentes

Na saúde oral não existem 
alimentos proibidos. O 
importante é a moderação, 
escovar os dentes após as 
refeições, depois de comer 
doces e sempre antes de ir 
dormir. Se incutirmos estes 
hábitos às crianças, será um 
gosto ver pequenos sorrisos 
evoluírem para grandes, 
saudáveis e duradouros 
sorrisos. •

Não existem  
alimentos proibidos.  
O importante é escovar 
os dentes após as 
refeições
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Quando for  
à farmácia,  
ofereça Natal  
a quem precisa

Texto de Carina Machado

O Programa Abem mudou 
a vida de Carla. A doença rara 
do segundo filho obrigou-a 
a deixar o emprego. Cuidar 
do menino é trabalho para 
uma vida, e o preço dos 
medicamentos era uma carga 
demasiado pesada para as 
finanças familiares. Hoje, 
com o Abem, tem menos essa 
preocupação. 

O pograma mudou também 
a vida de Paulo, ex-camionista. 
Um AVC deixou-o incapacitado 
e sem rendimentos suficientes 
para as despesas básicas. 
Com o Abem, passou a poder 
cumprir a medicação. 

Este Natal, quando fizer as 
suas compras na farmácia, 
ser-lhe-á pedido: “Dê Troco 
a Quem Precisa”. Este é o 
mote da campanha que, entre 
16 e 25 de Dezembro, irá 

recolher donativos a favor 
do Programa Abem: Rede 
Solidária do Medicamento. 
Um projecto que se dedica 
a apoiar famílias carenciadas, 
como as de Carla e Paulo. 

O Abem acredita que somos 
responsáveis uns pelos 
outros e que basta pouco 
para fazer a diferença. 
Este Natal, o seu troco 
pode transformar a vida 
de alguém. No ano passado, 
os donativos recolhidos 
permitiram apoiar mais 
474 pessoas. Com o seu 
envolvimento, este Natal vai 
ser mais saudável para ainda 
mais pessoas. •

1 euro doado ao Abem =  
7,8 euros de impacto social 

O programa apoia 6.284 famílias 
= 11.526 beneficiários

• Crianças até aos  
17 anos: 13%

• 18-40 anos: 15%

• 41-64 anos: 38%

• +65 anos: 34%

136 concelhos de todos  
os distritos do continente e ilhas

149 entidades referenciadoras 

730 farmácias

367.478 embalagens de 
medicamentos dispensadas

OS NÚMEROS  
DA REDE SOLIDÁRIA  
DO MEDICAMENTO 

*Dados referentes a Outubro de 2019. 
Saiba mais em www.abem.pt.

Equilíbrio 29
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O envelhecimento é um 
processo natural, irreversível  
e progressivo do ser humano.  
Há vários factores de risco 
que podem originar carências 
nutricionais na terceira idade: 
dificuldades na preparação 
de refeições, faltas de 
dentição, complicações de 
deglutição, alterações de 
paladar e de olfacto. A solidão 
e o isolamento em que vivem 
muitos idosos agravam estes 
problemas.

Os idosos, as suas famílias e 
as instituições de acolhimento 
devem seguir recomendações 
de alimentação essenciais para 
um envelhecimento saudável:

• Ter pelo menos cinco 
refeições diárias (pequeno- 
-almoço, merenda da manhã, 
almoço, merenda da tarde, 
jantar). 

• Fazer jejuns nocturnos não 
superiores a oito-nove  
horas.

• Cortar, moer ou triturar  
os alimentos em pequenos 
pedaços e usar uma colher 
para se alimentar, caso 
apresente dificuldades 
de mastigação. Escolher 

Receitas para  
a eterna juventude

/// Nutrição

• Preferir peixe, carnes brancas 
e magras à carne vermelha. 
Retirar a gordura visível 
presente na carne.

• Consumir peixes gordos, como  
salmão, arenque, sardinha, 
atum, pelo menos duas vezes 
por semana.

• Optar por cereais e derivados 
integrais (escuros) e incluir 
uma porção de leguminosas 
por dia. 

• Aumentar a ingestão de cálcio 
através de lacticínios magros.

• Evitar consumir queijos com 
mais de 30 por cento de 
gordura.

• Diminuir o consumo de açúcar 
e de produtos açucarados.

• Reduzir a quantidade de sal  
na comida. Para melhorar  
o sabor dos alimentos,  
use ervas aromáticas  
e especiarias. Evite levar  
o saleiro para a mesa.

• Praticar 30 minutos diários  
de exercício físico moderado.

• Evitar as bebidas alcoólicas 
e o tabaco. •

Catarina Dias  
Nutricionista

produtos mais macios,  
como ovos, lacticínios  
ou papas. Cozer o peixe,  
os vegetais e a carne até  
ficarem bem tenros.

• Cozinhar uma quantidade 
maior de alimentos,  
dividir em doses diárias  
e guardar no frigorífico  
ou no congelador. Fica com 
reservas para quando sentir 
mais cansaço e não tiver 
vontade de cozinhar.

• Ingerir seis a oito copos  
de água por dia, mesmo 
que não sinta sede. Em 
substituição da água, pode 
beber chás ou infusões,  
sem açúcar.

• Acompanhar refeições com 
infusões digestivas (tília, 
funcho, macela, limonete), 
ou um pouco de bom vinho 
maduro, caso necessite de 
aumentar os estímulos para  
a secreção gástrica e biliar. 

• Ingerir pelo menos cinco 
porções diárias de fruta e 
vegetais. Os hortofrutícolas 
da própria estação são 
preferíveis por estarem 
no máximo da riqueza em 
vitaminas e minerais.
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Pão e lacticínios
1 copo de leite meio gordo com cevada (125 ml)

1 pão de mistura (amolecer o pão no leite) com ¼  
de queijo fresco (comer o queijo fresco com colher)

1 maçã cozida

Preparação:

Pescada cozida

Numa panela com água a ferver com o dente de alho, 
coza a pescada até a sentir macia. Noutra panela a 
ferver, junte as cenouras cortadas, as batatas e os 
brócolos, e coza a vapor. Caso use grão cru, deve ficar 
de molho umas horas. Só depois pode pôr a cozer. 
Se o grão for previamente cozido, junte no final às 
batatas para ficar quente.

1 posta de pescada

3 batatas pequenas

1 chávena de grão cru  
ou previamente cozido

200 g de brócolos

2 cenouras

1 dente de alho

Sal q.b.

Receitas

LANCHE

ALMOÇO
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/// Suplementos

A farmácia faz
do frio uma paz

No período mais frio do ano,  
os vírus multiplicam-se. Gripes, 
constipações, bronquites 
e outras doenças das vias 
respiratórias propagam-se 
facilmente. 

Joana Sá
Farmacêutica

Praticar actividade física 
regular, manter uma dieta 
saudável variada e rica em 
nutrientes e beber oito copos 
de água por dia. Estes são 
alguns dos hábitos essenciais 
para fortalecer o sistema 
imunitário. 

Por várias razões, pode 
surgir a necessidade de 
reforço em nutrientes. 
Nas farmácias encontra 
aconselhamento especializado 
sobre o tipo de suplementos 
alimentares necessários para 
complementar a dieta e suprir 
carências. 

Pessoas mais velhas ou mais 
debilitadas podem precisar 
de reforços nutricionais nesta 
altura do ano, designadamente:

• Vitamina C. Além de 
necessária para o normal 
funcionamento do sistema 
imunitário, intervém no 
metabolismo produtor 

de energia, reduzindo a 
sensação de cansaço e fadiga

• Equinácea. Planta originária 
da América do Norte, muito 
utilizada pelas propriedades 
fitoterapêuticas. Reforça 
defesas ao nível das vias 
aéreas superiores: laringe, 
faringe, cavidade nasal

• Selénio. Mineral  
com propriedades  
anti-inflamatórias  
e imunoestimulantes. 
É importante para o bom 
funcionamento da tiróide 

• Zinco. Mineral associado  
ao aumento da produção  
de glóbulos brancos.  
Mantém a pele, o cabelo  
e as unhas saudáveis •

Pessoas 
debilitadas 
podem precisar 
de reforços 
nutricionais

Actividade física, 
dieta equilibrada 
e beber água são 
hábitos essenciais
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O cancro da próstata é o 
tumor maligno mais frequente 
nos homens e a segunda 
causa de morte por cancro, 
logo a seguir ao cancro do 
pulmão. Em Portugal, surgem 
mais de 6.000 novos casos 
por ano. Um em cada nove 

O velho segredo  
dos cowboys

/// Saúde masculina

Atirar primeiro para matar o cancro da próstata.

portugueses sofre ou virá a 
sofrer de cancro da próstata. 
Por ano, morrem cerca de 
2.000 portugueses devido a 
este tumor.

Os actuais tratamentos do 
cancro da próstata são muito 
eficazes, mas é decisivo o 
momento do diagnóstico: 
quanto mais precoce for, mais 
fáceis são os tratamentos 
e melhores os resultados. 
A prevenção do cancro 
da próstata é, pois, muito 
importante. 

Existem muito estudos para 
descobrir os factores de risco, 
sendo esses os dados que 
permitem promover  
a prevenção da doença e  
o diagnóstico precoce. Mas 
poucos são os factores de 
risco cientificamente provados, 
pelo que prevenir o cancro é 
sobretudo promover a saúde. 

Cada pessoa é a principal 
responsável pela prevenção 
do cancro. Adoptar uma 

vida saudável, com uma 
alimentação cuidada, pobre em 
gorduras e rica em vegetais, 
praticar exercício físico 
regular, evitar o tabaco e ter 
hábitos alcoólicos moderados 
são a base da prevenção 
de qualquer cancro. 

Quais os factores de risco  
do cancro da próstata?

No caso particular do cancro 
da próstata, apesar da causa 
ser ainda desconhecida, 
diversos factores são 
apontados como podendo 
estar na sua origem, 
nomeadamente factores 
genéticos e ambientais. Sobre 
os primeiros, existe evidência 
da tendência familiar de alguns 
casos, sabendo-se que o filho 
de um homem que tenha tido 
cancro da próstata tem cinco → 

Detectado a tempo, 
o sucesso é quase 
garantido

Nuno Monteiro Pereira
Urologista e Andrologista

Cancro da 
próstata ataca 
6.000 homens 
por ano
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vezes mais possibilidades de 
vir a desenvolver a doença. 
Os homens de raça negra têm 
também maior probabilidade de 
ter a doença e apresentarem a 
forma mais agressiva. 

Sobre os factores ambientais, 
sabe-se que a obesidade é um 
factor de risco importante, 
particularmente por determinar 
um crescimento mais rápido e 
agressivo do tumor. As gorduras 
saturadas e a ingestão de 
elevadas quantidades de 
proteínas, típicas da dieta 
ocidental, podem contribuir 
para este tumor. Ao contrário, 
o selénio, a vitamina E e, 
sobretudo, o licopeno, existente 
no tomate cozinhado, parecem 
proteger ou prevenir o 
desenvolvimento do cancro da 
próstata, quando ingeridos de 
forma prolongada. 

A idade é um factor de risco 
comprovado, sendo um cancro 
raro em idades inferiores a 
45 anos. Embora também 
possa existir nestas idades, 
sobretudo quando existem 
factores genéticos familiares, a 
grande maioria dos doentes com 
esta neoplasia tem uma idade 
superior a 60 anos.

Que queixas pode causar?

O cancro da próstata não causa 
qualquer sintoma ou queixa nas 
fases iniciais. A maior parte 

dos casos em fases precoces  
da doença é diagnosticada  
em exames. 

Como se faz o diagnóstico 
precoce?

Existem actualmente 
elementos de diagnóstico 
cuja interpretação conjunta 
permite o diagnóstico em fases 
precoces. Destaca-se o toque 
rectal, o PSA (Prostate Specific 
Antigen, a designação inglesa 
para Antigénio Específico da 
Próstata), a ecografia prostática 
e a biópsia prostática.

O toque rectal é o mais simples 
dos exames. Como o cancro da 
próstata cresce quase sempre 
na região periférica, encostada 
ao recto, o dedo do urologista 
consegue detectar se existem 
endurecimentos suspeitos.

O PSA é uma análise ao sangue 
que, se estiver elevada, pode 
fazer suspeitar de cancro 
da próstata. Existem outras 
situações que podem fazer 
subir o PSA, como a inflamação 
da próstata ou um grande 
volume do órgão. No entanto, 
sempre que se detecta um 
valor elevado nesta análise 
deve-se efectuar uma avaliação 
rigorosa para excluir o cancro. 

A ecografia da próstata  
é um exame útil para avaliar  
o tamanho da mesma, a forma 

e características internas. 
Pode detectar-se uma 
zona suspeita de cancro, 
geralmente um nódulo, 
muitas vezes apenas uma 
zona heterogénea periférica. 
É geralmente feita através 
do recto, podendo também 
ser feita por cima da barriga, 
embora neste caso não se 
consigam informações tão 
detalhadas.

A biópsia da próstata é o 
único exame que permite 
diagnóstico definitivo de 
tumor maligno. Deve ser 
efectuada com controle 
ecográfico, por via trans- 
-rectal, com pelo menos oito a 
12 fragmentos de localizações 
diferentes na próstata, e com 
anestesia local. A amostra 
é depois analisada ao 
microscópio. Quando a biópsia 
revela células malignas, 
pode ser necessário efectuar 
outras avaliações, como 
a radiografia do tórax, 
ressonância magnética do 
abdómen ou a cintigrafia dos 
ossos, para avaliar se o tumor 
já se espalhou para outros 
órgãos.

Em jeito de conclusão, todos  
os homens têm de reter que  
o cancro da próstata é 
bastante frequente, mas 
quanto mais cedo for 
diagnosticado maiores são 
as hipóteses de ficar curado. 
Se descoberto em estádios 
iniciais, a probabilidade de 
cura pode chegar a 85 por 
cento. O recurso ao médico 
de família ou ao urologista é 
indispensável, particularmente 
acima dos 60 anos, ou dos 40 
caso existam antecedentes 
paternos da doença. •

A obesidade é  
um factor de risco 
e determina um 
crescimento mais 
rápido e agressivo 

Se descoberto  
em estádio inicial, 
a probabilidade de 
cura pode chegar 
a 85 por cento
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/// Saúda convida: Covilhã

A cidade  
de neve e lã
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«Se os filhos 
de Adão pecaram,  
os da Covilhã sempre 
cardaram»

Se fosse uma pessoa, diríamos 
que tem um porte aristocrático. 
Mas é uma cidade, filha da 
neve e da lã, necessária para 
proteger as ovelhas que pastam 
na Serra da Estrela. A Covilhã 
é memória viva da produção de 
lanifícios em Portugal. A vida 
da cidade renova-se todos os 
outonos com a chegada dos 
estudantes da Universidade 
da Beira Interior. Todos os 
anos, cerca de sete mil jovens 
aumentam a população de 
quase 52 mil habitantes. Muitos 
procuram o Departamento de 
Ciência e Tecnologia Têxteis, 
que procura reinventar esta 
produção ancestral. 

O granito é o outro senhor da 
paisagem. Usado desde sempre 
nas casas que se erguem no 
sopé da serra. Em todas as 
ruas, a Estrela é omnipresente, 
ditando o ritmo dos dias. No 
Inverno, encurta- 
-os mesmo em algumas horas, 
com a sua sombra dominadora. 

Delfina, enfermeira no centro 
de saúde, chegou há 15 anos 
à cidade da neve. Coimbrã de 
nascimento, veio por amor. 
Amor a um homem e depois  
à cidade, que passou também  
a ser a sua. 

Uma história de amor estará 
também na origem do nome da 
cidade. Reza a lenda que tudo 
começou com o rei Rodrigo e 
a bela Florinda. Em meados 
do ano de 700, o Conde Julião, 
governador de Ceuta, enviou a 
sua filha Florinda à corte do rei 
Rodrigo, o governante visigodo 
da Hispânia. 

A intenção do conde era 
conseguir um bom casamento 
para a filha mas Rodrigo 
encantou-se de tal forma  
pela beleza de Florinda que  
a desflorou. 

Encolerizado, Julião aliou-se 
aos mouros e ajudou-os na 
conquista da Península Ibérica, 
derrotando Rodrigo. A bela 
Florinda refugiou-se na Beira. 
Pela sua conduta imprópria, 
ganhou o epíteto de Cava, que 
significava mulher pérfida ou 
devassa. Daí terá surgido o 
nome Cava Juliana, hoje Covilhã. 
 
 
 
 
 
 
 
Junto à Ponte da Ribeira da 
Carpinteira, erguida para 
permitir o acesso entre zonas de 
declives profundos, fica o Jardim 
Municipal. O ar é mais puro, 
parece mais fácil de respirar. E, 
logo ali, a alta Serra da Estrela. 

Da ponte pedonal da Carpinteira 
vê-se a terra inteira. O casario 
antigo e o novo a estender-se já 
sobre a planície.

Pelas ruas do centro, há murais 
a falar das histórias da terra. 
Uma mulher a tecer. Um velho 
a pastorear. É fácil encontrá-lo 
ao vivo na serra, com as suas 
cabras montesas sem receio  
de atravessar a estrada.

Todos os recantos evocam  
a lã. Disso mesmo é exemplo  
o provérbio escrito na parede: → 

Texto de Sónia Balasteiro
Fotografia de Miguel Ribeiro Fernandes
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«Se os filhos de Adão pecaram, 
os da Covilhã sempre 
cardaram».

A evocação da parte do 
processo pelo qual passa a lã, 
depois de tosquiada e lavada, 
mostra a força do ofício.

A arquitectura da cidade 
participa neste diálogo 
permanente com o passado 
através da recuperação de 
antigas fábricas de lanifícios, 
construídas junto a ribeiras 
cuja água era, entre outras 
coisas, usada para lavar a lã.

Esses antigos edifícios onde, 
em tempos, trabalhavam 
famílias inteiras, são 
hoje utilizados para 
alojar instituições como a 
Universidade da Beira Interior. 

Mas não só. Alojam também  
os dois pólos do Museu  
de Lanifícios. É lá que se 
conhece toda esta história.  
A importância da produção da 
cidade para os descobridores 
do séc. XVI. O orgulho do 
Marquês de Pombal nesta 
terra. As máquinas a vapor.  
Os teares antigos. 

Diz Delfina: «A maior parte 
das pessoas trabalhava nos 
lanifícios. Famílias inteiras.  
O museu retrata essas 
empresas antigas, a vida do 
trabalhador dos lanifícios, 
os teares, toda aquela parte 
manual de antigamente».

Chegou a ganhar o cognome da 
cidade inglesa mundialmente 
conhecida pela produção têxtil. 
Chamavam-lhe Manchester 
de Portugal. E a cidade 
beirã não perdeu a tradição. 
Reinventou-a. «Temos menos 
fábricas. Mas ainda temos.  
E temos muita gente →  

«Temos menos 
fábricas. Mas  
ainda temos.  
E temos muita  
gente a trabalhar 
nos lanifícios»

As águas puras  
do Poço do Inferno 
transformam-se em 
gelo nos meses frios

Nas ruas, os murais evocam a tradição dos lanifícios

Há 15 anos, o amor levou Delfina Ferrão  
a mudar-se para a Covilhã
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Jardim Municipal da Covilhã

Pormenor de fiação no Museu  
de Lanifícios

A gastronomia é um dos pontos  
fortes da zona

Vale Glaciar do Zêzere

a trabalhar nos lanifícios. Agora 
está tudo mais industrializado».

Subindo a estrada da Serra 
da Estrela em direcção a 
Manteigas, desvenda-se a 
beleza imensa em baixo, com 
as povoações dispersas pela 
planície.

Do lado oposto fica o antigo 
Sanatório das Penhas da 
Saúde, usado em tempos para 
tratar tuberculosos, e hoje 

transformado em hotel de cinco 
estrelas. 

A pitoresca aldeia de Inverno, 
onde muitos covilhanenses têm 
casa, ergue-se com as suas 
casinhas térreas em granito 

sobre o verde da serra. essa 
aldeida chama-se Penhas da 
Saúde, e o nome não é por 
acaso. Acreditou-se que o ar 
da serra dava verdadeira saúde 
a quem o respirava. E ainda se 
acredita. 

Um rebanho de cabras 
atravessa-se ao caminho, 
comandado pelo pastor Zé,  
no ofício de toda a vida. Ele 
come pão com queijo feito 
em casa, e uma das cabras → 

Nas Penhas da Saúde 
acredita-se que o  
ar da serra dá saúde 
a quem o respira
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Bula

• A história da lã num museu
• Veja também os vídeos

Continue a ler em:

www.revistasauda.pt

VEJA TAMBÉM OS VÍDEOS

Pousada Serra da Estrela
Estrada Nacional 339
Penhas da Saúde, Covilhã
T. 210 407 660

Luna Hotel Serra da Estrela
Penhas da Saúde, Covilhã
T. 275 310 300

Taberna A Laranjinha
R. Primeiro de Dezembro, 10
Covilhã
T. 275 083 586

Hotel Casa das Muralhas
R. Pedro Álvares Cabral, 5
Covilhã
T. 968 359 524

Museu de Lanifícios 
da Universidade 
da Beira Interior 
Rua Marquês d'Ávila  
e Bolama, Covilhã
T. 275 241 411

Museu do Queijo
Peraboa, Covilhã
T. 275 471 172

reclama direito ao manjar.  
O pastor chama-a pelo nome  
e partilha. São companheiros 
de muitos dias. 

Escondido pelo arvoredo, fica o 
Covão d'Ametade: o lugar onde 
nasce o rio Zêzere, que daqui 
segue até Constância para 
desaguar no Tejo. As árvores 
enormes ladeiam a ribeira 
que percorre o parque. Alguns 
campistas aproveitam o ar puro 
para renovar a energia. 
A beleza é imensa, nota Delfina. 
«Só se entende vindo cá, 
sentindo este lugar». 

Mas a serra, que ganhou o 
nome pela história de um 
pastor guiado por uma estrela, 
reserva outros recantos. Há 
também quem conte que deve 
o nome a Aldebaran, a mais 
brilhante estrela da constelação 
de Touro, que nasce na alvorada 
em finais de Abril, inícios 
de Maio. O nascimento de 
Aldebaran seria usado para 

marcar a transição para climas 
mais quentes e, portanto, para 
os pastos da Serra da Estrela.

O Poço do Inferno, a 1.080 
metros de altitude, é um dos 
lugares imperdíveis da cadeia 
montanhosa. O poço nasceu 
da pressão de uma queda 
de água de dez metros de 
altura, formada pela Ribeira 
de Leandres. As águas puras 
transformam-se em gelo com a 
chegada das temperaturas mais 
frias. 

Na descida de regresso à 
cidade, as lagoas pedem 
olhar atento, a reflectir o céu. 
Também elas gelam no Inverno. 
O ziguezague continua até à 
Covilhã. A temperatura continua 
fresca. 

O ar, esse é o mais puro. Enche 
os pulmões de vida. Só isso vale 
o regresso, uma e outra vez,  
à mais elevada serra do país. •

Todos os dias, o pastor Zé sobe  
a Serra da Estrela com o seu rebanho 

Um rebanho de 
cabras atravessa-se 
ao caminho
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Seia

Óbidos

Monchique
Santa Maria da Feira

Programas em família 
por Joana Leitão

Natal amigo do ambiente.  
O Natal mais ecológico do país 
vive-se na aldeia de Cabeça, na 
Serra da Estrela. O engraçado 
nesta visita é percorreres 
as ruas pitorescas desta 
povoação do concelho de Seia. 
Os enfeites são criados pelos 
moradores, com materiais da 
natureza. Por estes dias, os 
habitantes abrem as portas das 
suas casas e a aldeia torna- 
-se num autêntico mercado  
de Natal. Músicas natalícias,  
a cozedura do pão num grande 
forno e a fogueira a arder 
ganham vida a partir de 7  
de Dezembro.

Sonhos em perlinês. Já 
imaginaste um parque temático 
com uma língua própria? É 
verdade! No Perlim, fala-se 
perlinês. Situado na Quinta do 
Castelo, em Santa Maria da 
Feira, este espaço vai mostrar 
todas as cores do arco-íris (tema 
desta edição). Vais encontrar 
aqui figuras e histórias do teu 
imaginário, fábulas, lendas e os 
contos de fadas que continuam a 
encantar todos, até os teus pais. 
Conta com grandes espectáculos 
musicais em cenários mágicos. 
No Perlim, não há limite para os 
sonhos. É Natal, é Natal!

A menina do mar. Já ouviste 
falar de Sophia de Mello 
Breyner Andresen? Foi uma 
das mais importantes poetisas 
portuguesas do século XX. Este 
ano, assinala-se o seu 100.º 
aniversário! Por esta razão, uma 
peça baseada num dos muitos 
livros que escreveu, "A Menina 
do Mar", vai estar no LU.CA 
– Teatro Luís de Camões, um 
teatro com programação só 
para crianças. O espectáculo 
acontece nos dias 7 e 14 de 
Dezembro, às 16h30, e nos dias 
8 e 15 de Dezembro, às 11h30 
e 16h30. Imagina só que até há 
uma orquestra a tocar no palco 
e quem a dirige é o neto de 
Sophia, que se chama Martim.

Luzes no castelo. Se nunca 
estiveste no Castelo de Óbidos, 

tens de ir até lá. Por esta altura, 
as muralhas vestem-se a rigor 
para encher de animação a 
quadra natalícia. Toma nota 
do que podes fazer: andar na 
pista ou na rampa de gelo, de 
carrinhos de choque e na roda 
gigante. A neve está garantida 
no meio da brincadeira e as 
gargalhadas também – nos 
espectáculos de teatro, magia, 
humor e marionetas. O Pai 
Natal, como não podia deixar de 
ser, é a figura principal. Encaixa 
na tua agenda este plano 
divertido para as férias.

Pessoas que voam. Sabes o que 
são dodós? São uma espécie 
de ave que se extinguiu por ser 
demasiado desajeitada: não sabia 
voar nem nadar e era muito ingénua 
para enfrentar as dificuldades da 
vida. Este pássaro é fisicamente 
o oposto do acrobata, não achas? 
No espectáculo “Les Dodos” cinco 
músicos acrobatas desafiam as leis 
da gravidade ao som da música de 
guitarras, contrabaixo e violino. 
Prepara-te para grandes piruetas 
nos dias 27, 28, 29 e 31 de Dezembro, 
1, 3, 4 e 5 de Janeiro, às 18h, na zona 
do Heliporto de Monchique.

Lisboa
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Palmilhas e 
Calcanheiras URGO

ViV Oral

vale saúda

vale saúda

Na compra de Palmilhas e Calcanheiras URGO

CNP Vários

Na compra de uma embalagem de ViV Oral 

CNP Vários

Validade: 1 a 31 de Dezembro de 2019
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 5 utilizações por cartão.

Validade:  1 a 31 de Dezembro de 2019
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 5 utilizações por cartão.

Gama ATL

vale saúda

Na compra de uma embalagem da gama ATL 

CNP Vários

Validade:  1 a 31 de Dezembro de 2019
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 5 utilizações por cartão.

Validade:  1 a 31 de Dezembro de 2019
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 5 utilizações por cartão.

vale

1€
vale

3€

vale

2€

Meritene Força  
e Vitalidade

vale saúda

Na compra de uma embalagem de Meritene Força  
e Vitalidade

CNP Vários

vale

7€
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Validade:  1 a 31 de Dezembro de 2019

Palmilhas e 
Calcanheiras URGO

ViV Oral

CNP Vários

CNP Vários

A gama de Palmilhas e Calcanheiras URGO proporciona  
o máximo conforto aos seus pés, aliviando a dor e reduzindo  
a pressão graças à tecnologia multicamada. Com a superfície  
em couro genuíno, não se deformam e adaptam-se ao pé  
e calçado. 

Palmilhas Conforto 36/38 (6224865) 
Palmilhas Conforto 39/41 (6227082) 
Palmilhas Conforto 42/44 (6227090) 
Calcanheiras S/M (6224873) 
Calcanheiras L/XL (6227108) 
Palmilhas Salto Alto 36/38 (6325167)  
Palmilhas Salto Alto 39/41 (6325175)

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

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

Validade:  1 a 31 de Dezembro de 2019Validade:  1 a 31 de Dezembro de 2019

Gama ATL

CNP  Vários

Validade:  1 a 31 de Dezembro de 2019

Meritene Força  
e Vitalidade

CNP Vários

Com a gama ATL, cuidas de ti e de quem mais amas.  
ATL Creme hidratante desenvolvido para o cuidado diário  
de todos os tipos de pele. Creme não gorduroso, com textura 
única, que amacia e reforça a camada da pele. ATL Creme 
gordo protege a pele da secura extrema. ATL Pasta  
de lassar com uma fórmula, rica em óxido de zinco e amido 
de trigo, que cria uma barreira protetora da pele. Acalma  
a vermelhidão e comichão, na prevenção de assadura.  
ATL Suspensão de óxido de zinco protege a pele sujeita  
a situações de vermelhidão que podem conduzir a eritema 
da fralda e assadura.

ViV Oral é para sorrir com brilho, é para sorrir com 
confiança! ViV Oral é para todos e não apenas para os  
que têm dentes perfeitos. Queremos que todos, mesmo  
os que não têm dentes perfeitos, cuidem bem daquilo  
que têm e que vivam sempre a sorrir!
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vale saúda

vale saúda

Na compra de produtos ViV Sport 

CNP 6090134

Validade:  1 a 31 de Dezembro de 2019
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 5 utilizações por cartão.

Validade:  1 a 31 de Dezembro de 2019
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 5 utilizações por cartão.

LipikarViV Nutri Hepafront

vale saúda

Na compra de uma embalagem de Lipikar
 

CNP Vários

Validade:  1 a 31 de Dezembro de 2019
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 5 utilizações por cartão.

Validade:  1 a 31 de Dezembro de 2019
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 5 utilizações por cartão.

vale

2€
vale

5€

vale saúda

Oral-B Pasta 
Intensiva
Na compra de uma embalagem de Oral-B Pasta Intensiva

CNP 6344838

vale

5€

Kukident

Na compra de uma embalagem de Kukident

CNP Vários

vale

1€
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Validade:  1 a 31 de Dezembro de 2019

ViV Nutri Hepafront

Oral-B Pasta Intensiva

CNP 6090134

CNP 6344838

Validade:  1 a 31 de Dezembro de 2019Validade:  1 a 31 de Dezembro de 2019

Lipikar

CNP Vários

Validade:  1 a 31 de Dezembro de 2019

Kukident

CNP Vários

Hepafront reúne os ingredientes para que mesmo que exageres 
fiques bem na mesma! Não te inibas nas jantaradas com os 
amigos. O Cardo Mariano e a Colina vão melhorar a digestão  
e proteger o fígado, eliminando toxinas que são prejudiciais  
à tua saúde. Depois dos excessos alimentares, faz um detox  
e volta a encontrar o teu equilíbrio. O Cardo Mariano contribui 
para a proteção hepática e a colina contribui para a manutenção 
de uma função hepática normal e para o normal metabolismo 
dos lípidos.

Os produtos  KUKIDENT creme adesivo para fixação de próteses 
dentárias são desenvolvidos para melhorar o conforto e a fixação 
da sua prótese. A aplicação de um creme adesivo para próteses 
dentárias evita que estas se movam quando fala ou come, para 
além de se sentir mais seguro.
Este produto é um dispositivo médico. Leia cuidadosamente  
a rotulagem e as instruções de utilização.

Pasta dentífrica com sistema duplo para o cuidado intensivo das 
gengivas. AÇÃO RÁPIDA a evitar o sangramento das gengivas. 
Com 2 ingredientes principais que actuam em 2 passos:

1º passo – Evita o crescimento bacteriano sem manchar  
o esmalte

2 º passo – Protege a formação de tártaro.

A gama Lipikar de corpo, para pele seca ou com tendência 
atópica, de adultos e crianças, continua a provar a sua eficácia 
em diversos testes médicos, estabelecendo-se como referente 
no mercado dos produtos emolientes.

As fórmulas de Lipikar foram desenvolvidas usando o minímo 
de ingredientes, selecionados para aliar a eficácia à segurança
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