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Sílvia Rodrigues
Farmacêutica, directora da Revista Saúda

/// Editorial

Para quem está cansado dos 
dias curtos, frios e cinzentos,  
o mês de Março traz a 
promessa de sol e alegria.  
Com o equinócio da Primavera, 
no dia 20, a Natureza dá todos 
os sinais: é tempo de semear, 
os animais procuram parceiro, 
as árvores florescem. Por mais 

rurais ou urbanos, 
tecnológicos 

ou «digitais», 
como se diz 

agora, ninguém fica indiferente 
à mudança. 

Em alguns casos, como o 
do entrevistado de capa, a 
renovação conhece um novo 
patamar. O cantor Diogo Piçarra 
conta como está a viver os dias 
que faltam para conhecer a 
filha. 

Dia 19 de Março comemora- 
-se o dia do Pai. O pediatra 
Saúda, Hugo Rodrigues, 
escreve sobre as vantagens do 
aumento do tempo dos pais para 
acompanharem os primeiros 
meses de vida dos filhos.

Março é também o mês em 
que muitas pessoas avaliam os 
estragos alimentares causados 
pelas festividades do Natal e 
tentam um último esforço para 
estar em forma para o Verão. 
É recorrente a busca de dietas 
radicais e a corrida a ginásios  
a tempo de enfrentar os fatos  
de banho.

Para quem mantém um estilo 
de vida saudável, estas não são 

preocupações relevantes.  
Mas, à boa maneira 
portuguesa, muitos deixam 
tudo para a última da hora.

A farmacêutica Luísa Leal 
apresenta uma lista de 
suplementos alimentares 
que ajudam no processo de 
emagrecimento, sem fazer 
disso a base da alimentação.

A nutricionista Patrícia 
Fernandes sublinha a 
importância de programar  
a semana e cozinhar as 
refeições em casa, de modo  
a evitar desastres na dieta. 

A ditadura da imagem é uma 
preocupação entre muitos 
jovens. A psicóloga Marta 
Xavier Cuntim ajuda as famílias 
a gerir a pressão que as redes 
sociais exercem sobre os 
adolescentes.

A Primavera é tempo de festa, 
de celebrar a vida. Vá para a 
rua, caminhe, aproveite o ar 
livre no campo, na praia e nos 
jardins. •

O ciclo da vida
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/// Entrevista a Diogo Piçarra

«Gostava de sentir 
nascer um bebé»
Diogo Piçarra fala da sua primeira filha.

Texto de Sónia Balasteiro
Fotografias de Pedro Loureiro

A sua filha Penélope está  
quase a nascer. Como se está  
a preparar para esta nova fase? 
Para as mulheres é uma 
contagem decrescente, a barriga 
a crescer, a crescer, está quase, 

e a Mel [Jordão, maquilhadora. 
Companheira de Diogo desde 
2014, grávida de Penélope]. 
Sabemos mais ou menos o que 
fazer. Depois, cada bebé é como 
é e vamos percebendo o que 
vai precisando, as manhas, os 
choros... Já estamos preparados 
para o que vem. Ao mesmo 
tempo não, porque é uma bebé 
única e vamos também aprender 
imenso com ela, tenho a certeza. 

Que pai espera ser?  
Espero vir a ser metade do que 
os meus pais foram para mim, 
no apoio que me deram, → 

«Nós homens temos 
o problema de a 
nossa barriga não 
crescer. Estamos  
na nossa vidinha»

está quase... Nós homens temos 
o problema de a nossa barriga 
não crescer. Estamos na nossa 
vidinha. Temos o trabalhinho, 
chegamos a casa, olhamos para a 
barriga: «Ah, está grande». Depois 

vamos à nossa vida. 
As mulheres são umas 
sortudas e ao mesmo 
tempo não, porque é 
um peso, é uma força 
da natureza sair algo de 
dentro delas. Ao mesmo 
tempo, queria sentir tanto 
como as mulheres o 
nascimento de um bebé, 
de um ser. Acho que 
só vou sentir o peso da 
responsabilidade assim 
que estiver cá fora e 
estiver nos meus braços. 

Está ansioso?  
Sim e não. É algo natural, 
é nosso, faz parte da vida 
e temo-nos preparado, eu 

O cantor e a namorada, Mel Jordão.  
A bebé está prevista nascer em Março
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Diogo Piçarra chegou a estar 
dividido entre a música e o futebol 
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emocional e financeiro. Deram- 
-me as bases para que pudesse 
investir e estar neste lugar. Foi 
graças a eles que, desde bebés 
[o cantor tem um irmão gémeo], 
estiveram sempre a pensar no 
nosso futuro. Guardaram para 
nós todos os subsídios de Natal 
e de férias. 

E valores? 
Acima de tudo, o valor do 
trabalho, de que é preciso lutar 
muito por aquilo que se quer 
atingir. E humildade, tratar bem 
o próximo. Basta ir a um café  
e, se vê uma pessoa a tratar mal 
o empregado, vê-se que é má.  
É isso que eu quero mostrar  
à minha filha: quando as 
pessoas te servem, elas estão 
acima de ti, não abaixo. 

O "Ídolos", da SIC, lançou-o  
em 2012. 
Sem dúvida. Parecia uma 
espécie de sonho, distante,  
que não estava a acontecer.  
A ansiedade era tanta, os 
nervos eram tantos que parece 
que ficou apagado da memória  
o momento, a decisão de «O 
Diogo é o vencedor». Depois, 
tudo o que veio: o contrato com  
a Universal, a aprendizagem 
em Londres [na London Music 
School], que ainda hoje me 
ajuda. Aprendi a fazer as coisas 
sozinho em casa. Finalmente 
estava a ter aulas de música, 
de produção, de teoria musical, 
e pela primeira vez estava a 
estudar algo de que gosto e 
quero usar. Ainda hoje uso →  

«Quero ensinar- 
-lhe o valor da 
responsabilidade  
e da humildade»

Como pai,  
o cantor deseja 
conseguir «ser 

metade» do que 
os pais foram 

para ele 
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A partir de 4 de Março 
Museu da Ciência da Universidade de Coimbra 

22ª Semana Cultural da UC 
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«Só vou sentir a 
responsabilidade 
quando a tiver nos 
meus braços»

«O meu irmão 
gémeo é o meu 
melhor amigo»

essas bases para fazer as 
minhas músicas.

Se calhar por isso correu  
tão bem. 
É claro que dá logo outro gozo, 
outro ânimo, sair de casa e ir 
para uma escola de música.  
Até pedi a chave do estúdio da 
escola para poder ir lá à meia-
noite, às horas que eu quisesse.

Como foi a experiência  
de ser jurado no programa  
da RTP “The Voice Portugal"? 
Pensava que tinha a tarefa 
facilitada: ia chegar como 
o Diogo Piçarra, dar alguns 
conselhos e o meu trabalho 
estava feito, mas não. Tive mais 
trabalho emocional acima de 
tudo, o de ligar-me às pessoas. 
Nunca pensei que o meu papel 
deste lado fosse tão difícil como 
estar em cima daquele palco, 
e estar nervoso como eles. 
Vou carregando no botão, vou 
escolhendo cinco, seis pessoas, 
sete, e depois começo a 
perceber: «Não posso carregar 
para toda a gente, tenho de 
construir uma boa equipa, para 
ganhar”.

Dedicou uma música ao seu 
irmão gémeo. Como é a vossa 
relação? 
Ter um irmão gémeo faz de mim 
uma pessoa mais solidária. 
Partilhámos o mesmo quarto, 
começámos a trabalhar juntos. 
Ele foi mais altruísta. Dá-me 
o seu talento a filmar, a tirar 
fotos, a editar. O meu irmão é 

o meu melhor amigo, a melhor 
companhia. Mesmo quando 
estamos distantes, ou não 
falamos, sei que ele está lá 
quando eu mais preciso.

A relação com os  
seus pais também  
é próxima?  
Sim. Somos uma equipa.  
Eu, o meu irmão e os meus 
pais sempre fomos uma 
família muito unida. Sempre 

"The Voice Portugal" 
exigiu muito trabalho 
emocional a Diogo

fizemos tudo juntos, desde 
a praia, as actividades do 
futebol, os concertos… Sempre 
ultrapassámos tudo juntos. 

O novo álbum que vai 
apresentar na Altice Arena 
chama-se “South Side Boy”.  
É um regresso? 
O nome indica um regresso 
às origens, a emoções mais 
antigas. É também uma 
homenagem à claque → 

A partir de 4 de Março 
Museu da Ciência da Universidade de Coimbra 

22ª Semana Cultural da UC 
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• Escrever para jovens 
• O início no Algarve
• A importância de fracassar
• O futuro

Continue a ler em:

www.revistasauda.pt
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do Farense, o clube  
da minha cidade, Faro. 

Como é a sua ligação ao 
Farense?  
Gostava de acompanhar mais o 
clube. Sou um apaixonado por 
futebol. Joguei muitos, muitos 
anos à bola. Experimentei  
jogar no Farense mas não  
era suficientemente bom. Tive  
de ir para outro clube, o São 
Luís, também bom mas sem  

a continuidade do Farense.  
O meu clube acabava nos 
juniores e aí terminei a minha 
curta carreira futebolística.

Chegou a ponderar seguir essa 
carreira?  
Claro. Eu e o meu irmão sempre 
fomos muito ligados ao desporto 
e ao futebol. O meu pai também 
jogou no Futebol Clube de São 
Luís e estávamos a manter o 
legado. O meu irmão continuou 

mais uns anos, eu fiquei pelo 
caminho, graças à música. 
Surgiu a meio do meu percurso 
e ainda estive meio dividido.  
O amor pela música venceu.

Ouvia música em pequeno? 
Púnhamos os discos durante  
as limpezas de casa ao fim- 
-de-semana. Não somos muito 
melómanos, somos mais de 
ouvir só para fazer companhia. 
Lembro-me de a minha mãe 
pôr os discos do Tony Carreira,  
do João Pedro Pais. A partir  
dos 15, 16 anos, comecei a 
ganhar gosto pela música  
e a busca começou a surgir.

A nível de saúde, que cuidados 
mantém? Ainda joga futebol?  
Às segundas-feiras, 
costumamos juntar malta  
da música e jogar à bola. 
Quando não é possível por 
causa da agenda, concertos  
e alguns compromissos, 
costumo fazer alguma coisa em 
casa, ou vou caminhar, agora 
mais com a Mel, para ela  
fazer algum desporto por  
causa da barriguinha. •

«Ouvíamos  
música durante  
as limpezas de casa 
ao fim-de-semana»

O cantor vai estrear-se na Altice Arena com o álbum "South Side Boy",  
mais «biográfico»
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A viver há seis anos com Parkinson, Damásio Caeiro  
faz do desporto um aliado no combate à doença
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/// Heróis Saúda

O tenista  
imparável
Damásio Caeiro criou uma raquete adaptada. É vice-campeão  
mundial de ténis de mesa para doentes de Parkinson.

Texto de Irina Fernandes 
Fotografias de Pedro Loureiro

O bater da bola na mesa é 
pujante e ecoa em toda a sala. 
De raquete na mão, Damásio é 
felino nos lançamentos. A cada 
segundo de jogo quer ser rápido 
e estratégico. 

Tinha 16 anos quando deu os 
primeiros toques com a raquete 
numa mesa improvisada, feita  
a partir de uma prancha de surf. 
Dali em diante não parou de 

jogar: o ténis de mesa tornou-
se uma paixão de todos os dias. 

Há seis anos, Damásio 
Caeiro foi surpreendido com 
o diagnóstico de doença de 
Parkinson. Os tremores no 
corpo chegaram, mas faziam- 
-se sentir por «pouquíssimo 
tempo» e, por isso, nem 
desconfiou do que  
lá vinha.

Ao saber da doença chorou, 
mas «não muitas vezes». 
Questionou o porquê daquele 
fado. Mas, logo ali, decidiu que 
só tinha um caminho: dar a 
volta por cima. «Sou um bicho 
resiliente», assume.

Aos 58 anos, Damásio Caeiro 
não é um atleta comum.  

É vice-campeão mundial 
de ténis de mesa para 
doentes de Parkinson. Um 
título que conquistou nos 
Estados Unidos da América 
(EUA), numa final renhida 
com o adversário de jogo – 
alemão – a ganhar por «três 
bolas de sorte». Casado, o 
português contou com o apoio 
do filho, que fez questão de 
o acompanhar até à cidade 
de Pleasantville, onde se 
realizou a prova. →

Ao saber da 
doença chorou, 
mas «não muitas 
vezes. Sou um 
bicho resiliente»

A cada lançamento 
de bola, Damásio 
Caeiro supera- 
-se com a raquete 
adaptada, que 
construiu
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Naquele dia ouviu gente, 
que «nunca tinha visto na 
vida», a torcer pela sua 
vitória: «Gritavam “Portugal, 
Portugal!". Senti que as 
pessoas queriam que eu 
ganhasse». 

Dia após dia, faz da superação  
a principal bandeira. Focado 
nos bons resultados em jogo, 

tentativas até chegar à raquete 
com que joga actualmente.  
Do desenho no papel aos cortes 
na madeira, passou tudo pelas 
suas mãos. 

 «São as minhas criações, as 
minhas bebés», diz a rir-se.

Dias antes de partir para 
os EUA para participar no 
campeonato do mundo, 
Damásio deu, mais uma vez, 
provas da sua capacidade de 
superação. As dores nas costas 
e omoplata não lhe davam 
descanso, mas não se deixou 
demover. →

Dias antes da partida 
para os EUA, as 
dores não lhe davam 
descanso. Não se 
deixou demover

fez da energia positiva a sua 
maior força e inventou uma 
raquete adaptada. Em vez 
de um cabo convencional, o 
modelo criado tem orifícios 
para colocar os dedos, fazendo 
uma fusão entre a mão e a 
raquete. 

Uma ideia que surgiu porque 
«no início da doença, com as 
trocas de bolas começava 
a perder a força na mão e a 
raquete tendia a cair». 

O processo de criação, esse, foi 
longo. Valeu-lhe a determinação 
e a persistência. Fez mais de 50 
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Na hora de treinar, Damásio conta com o apoio do 
amigo João Manuel Ferreira para aperfeiçoar a técnica
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• Mensagem para doentes  
de Parkinson

O ténis de mesa 
chegou como uma 
salvação. Para o 
corpo e para a mente

Fez mais de 50 tentativas até conseguir criar uma raquete adaptada

Desistir não fazia parte dos 
planos, até porque não queria 
desapontar a família e os  
amigos, que o ajudaram a 
suportar os custos da viagem. 

Damásio treina em três 
associações distintas: Clube 
Desportivo da Costa do Estoril, 
Grupo Musical e Desportivo 31 
de Janeiro Manique de Baixo, 
e Grupo Desportivo de Monte 
Real, em São Domingos de 
Rana. 

A prática regular de ténis 
de mesa chegou como uma 
salvação, pois tem ajudado a 
adiar a evolução da doença de 
Parkinson. Sem a actividade 
desportiva, acredita, «já seria  
um vegetal». 

Por ser um desporto muito 
rápido, o ténis de mesa obriga  
o jogador a «reagir rapidamente 
às diferentes situações de jogo»  
e isso permite a Damásio 
«manter um certo grau de 
acutilância».

Os tremores, a rigidez do 
tronco e dos membros e a 
lentidão dos movimentos são 
alguns dos sintomas da doença 
degenerativa que, em Portugal, 
afecta cerca de 20 mil pessoas. 
Uma doença ainda sem cura, 
resultado da morte das células 
cerebrais que produzem 
dopamina, substância 
responsável, por exemplo, 
pelo controlo da actividade 
muscular. 

«Tenho fases em que me mexo 
em câmara lenta, como nos 
filmes», desabafa o atleta. 

Por causa da doença, teve de 
abandonar o emprego. Nos 
últimos 15 anos trabalhava 
como distribuidor de jornais e 
revistas. Assume-se apreensivo 
com o futuro «por causa das 
contas que tem para pagar», 
mas recusa lamentações e 
conformismos. Se não se tiver 
resiliência e força de vontade, 
acredita, «a qualidade de vida 
piora».

Nada, porém, o demove. Nada 
o faz parar. Para lá do ténis de 
mesa, Damásio Caeiro faz da 
escrita o seu grande amor. «O 
meu maior sonho é que os meus 
livros vejam a luz do dia». Tem 
dois romances escritos.

A jardinagem é outra actividade 
a que se dedica. Procura 
manter-se activo, até porque 
não é capaz de estar quieto. 

«Tenho um quintal e estou a criar 
um relvado. O meu amigo João 
[com quem habitualmente treina] 
diz que eu só lá tenho ervas 
daninhas [risos]!».

É, e sempre foi, um homem de 
acção. Tem já traçado um novo 
objectivo a cumprir em 2020: 
ganhar a medalha de ouro. Quer 
voltar a participar no torneiro 
mundial. 

Damásio inventou uma raquete e 
conquistou o segundo lugar entre 
os melhores. É atleta vencedor, 
mas inconformado. Quer mostrar 
que joga «bastante mais». Quer 
voltar a superar-se. •
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/// O médico e o farmacêutico da Cristina

Mamã em paz,  
bebé feliz

As mulheres grávidas, ou mães 
recentes, podem ter dúvidas 
sobre se precisam de consulta. 
E a farmácia pode ser uma 
ajuda essencial, não é Pedro?

Farmacêutico: Sim. A 
maternidade traz muitas 
alegrias, mas muita ansiedade 
à mistura. Ter alguém à porta 
de casa tranquiliza bastante. 
Muitas vezes o farmacêutico 
não faz mais do que ouvir.

As grávidas de primeira vez 
ficam ansiosas com tudo.

Médico: Claro, com razão. 
Esta área não é muito a 
minha praia, mas entendo 
que a farmácia e os seus 
profissionais são para o 
grande público as pessoas 
mais habilitadas para 
acompanhar a mulher 
durante a gravidez e no pós-

parto. Até em comparação 
com outros espaços de saúde.

Há sempre muitas dúvidas em 
relação aos medicamentos.

Médico: Nada substitui o 
obstetra ou o pediatra mas 
a verdade é que há uma 
quantidade de dúvidas para 
as quais o farmacêutico está 
habilitado. Muito mais, e repito 
isto, do que outros espaços 
de saúde que têm iniciativas, 
mas muitas nem sequer são 
presenciais e isso torna tudo 
mais complicado. 

Por exemplo, uma grávida  
com gripe ou dor de dentes pode 
tomar alguma coisa?

Médico: Pode tomar paracetamol.

Farmacêutico: A farmácia só 
aconselha o medicamento quando 
é mesmo necessário, e isso é 
uma boa prática. Se a grávida tem 
o nariz entupido, dormir com a 
cabeça elevada ou fazer uma → 

«O mais importante  
é o trabalho de equipa 
dos profissionais de 
saúde»

Almeida Nunes Médico
Pedro Ferreira Farmacêutico
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higiene nasal cuidada, pode 
não precisar de recorrer ao 
medicamento. São conselhos 
que ajudam, sobretudo,  
a diminuir a ansiedade  
da mãe de primeira viagem. 

As primeiras febres de um  
bebé são muito aflitivas. Logo  
aos primeiros 38 graus a mãe  
já está a desesperar.

Farmacêutico: Sobretudo 
no período do pós-parto, em 
que a mãe dorme pouco e 
tem alterações hormonais 
importantes. É óbvio que 
a racionalidade fica um 
bocadinho à parte em face 
de toda a emoção de ser 
mãe, ter um bebé ao cuidado, 
completamente dependente. 
O mais importante é haver 
um trabalho de equipa dos 
profissionais de saúde. 

A questão é que o farmacêutico 
está a cinco minutos de casa, 
não é preciso marcar e está 
disponível para uma conversa. 
É a parte bonita de se ser 
farmacêutico: às vezes basta 
uma palavra para se fazer a 
diferença.

Os cuidados de higiene, por 
exemplo. A médica pode ter 
aconselhado um creme e o 
bebé não se adaptar, aparece 
ali com uma manchita ou 
outra. Basta ir ao farmacêutico 
dizer "Olhe, este se calhar 
não é o ideal, qual posso 
experimentar?”.

Farmacêutico: Quantas e 
quantas vezes. A pele do 
bebé muda, acompanhando 
o crescimento rápido dos 
primeiros meses de vida. O 
aleitamento materno é outra 
questão muitíssimo importante.

A subida do leite é muito 
dolorosa para muitas 
mulheres, não é? 

Farmacêutico: Tenho 
muitas vezes atendimentos 
nocturnos na farmácia a pedir 
bombas para tirar o leite 

Cristina Ferreira sublinhou a importância da proximidade  
da farmácia para responder a dúvidas e angústias imediatas

«As farmácias 
estão muito mais 
habilitadas do 
que os espaços 
de saúde a 
acompanhar a 
gravidez e o pós- 
-parto»

por ter havido uma subida 
repentina. É preciso fazer este 
acompanhamento constante, 
consistente, próximo.

Os farmacêuticos são o livro de 
respostas. A grávida pergunta 
e vocês estão ali à porta de 
casa. 

Médico: É uma coisa 
curiosa, que verifico por 
mim. Sempre que entro na 
farmácia o ambiente que se 
vive é simpático. Os utentes, 
como vocês chamam, e bem, 
são atendidos com tempo e 
acarinhados.

Farmacêutico: Quando a 
pergunta não for para o 
farmacêutico, encaminhamos 
para os médicos ou 
enfermeiros.

Médico: De uma maneira geral 
fazem isso.

Farmacêutico: Faz parte da 
profissão e da boa prática. •
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/// Pediatria para todos

Licença  
para ser pai

Hugo Rodrigues Pediatra
pediatriaparatodos.com
www.bebessauda.pt

A licença parental do pai tem 
aumentado progressivamente  
o tempo de duração. Esse  
é um óptimo princípio, porque 
permite um envolvimento 
maior do pai, o que acaba  
por ser benéfico para todos: 
pai, mãe e bebé.

Passo a explicar o meu 
ponto de vista, realçando os 
principais benefícios:

• Aumenta a proximidade  
entre pai e filho, ajudando  
a estabelecer um vínculo 
maior e mais sólido.

• Permite ao pai usufruir  
mais e melhor do bebé,  
numa altura em que tudo  
é novidade.

• Ajuda a gerir melhor as 
tarefas de casa, dando mais 
liberdade para uma divisão 
justa entre pai e mãe.

Para além dos primeiros dias, 
logo a seguir ao nascimento é 
possível optar por uma licença 
partilhada. Pode ser uma opção 
interessante e deve ser gerida 
de forma individual, caso a 
caso. Algumas das vantagens 
da licença partilhada:

• Favorece a relação entre  
pai e filho, pela presença 
mais permanente do pai.

• Permite à mãe retomar  
a actividade profissional  
de acordo com a sua vontade  
e/ou necessidade.

• Fortalece os laços familiares, 
ao promover uma divisão 
mais justa de todas as 
tarefas, pessoais, familiares  
e profissionais.

A maior participação do pai 
desde o nascimento é algo 
natural e faz todo o sentido. O 
ideal seria haver a possibilidade 
de uma maior sobreposição de 
licenças (mãe e pai), alargando 
o prazo de ambas, mas essa  
é uma medida complexa e com 
bastantes implicações. No 
entanto, enquanto pediatra não 
tenho dúvidas nenhumas de que 
quanto mais tempo os filhos 
puderem passar com (ambos) 
os pais, melhor será para 
todos. •

O tempo em casa 
favorece a divisão 
de tarefas entre  
o casal
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CONSULTÓRIO

DOR DE BARRIGA 

[Cândida Prudêncio]
O meu filho de nove anos anda há cinco  
anos a fazer exames para tentarmos perceber  
a causa para dores na barriga. São tão 
intensas que fica pálido ou mesmo prostrado 
no chão. Já teve episódios de hipoglicemias. 
Há um padrão de ocorrência dos episódios: 
são sempre de manhã.  
Como é um quadro muito arrastado, torna- 
-se difícil dar uma opinião fundamentada 
sem observar a criança. No entanto, penso 
que poderia testar (se ainda não o fez) uma 
dieta sem lactose, para ver se melhora. De 
qualquer forma, é uma situação que merece 
acompanhamento em consulta, dada a 
evolução tão longa.

INTOLERÂNCIA À LACTOSE

[Rute Vaz]
Tenho um filho com a chamada anorexia dos  
dois anos. Nessa altura bebia leite (ainda 
adaptado), fruta e pão. Só há dois meses 
começou a comer massa, arroz e de vez em 
quando um pouco de carne branca. Entrou 
no infantário em Setembro e vai comendo 
sopa e bebe leite (meio gordo). Queixa-se 
constantemente da barriga, que fica dura como 
pedra e faz diarreia várias vezes ao dia. Já 
chegou a vomitar. Levei-o por duas vezes às 
urgências e disseram que tudo indicava ser  
uma gastroenterite, mas continua. Poderá  
ser o leite? Terá intolerância à lactose? 
Pode ser uma intolerância à lactose, mas como 
coincidiu com a entrada na escola pode ser só 
uma desregulação da flora intestinal. Por esse 
motivo, penso que seria sensato testar primeiro 
um probiótico, para ver se melhora.
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/// Saúde com ciência

A febre nas crianças
As convulsões febris, por 
norma, não causam problemas 
a longo prazo. Nas crianças 
pequenas, o sistema nervoso 
parece mais susceptível, 
sobretudo quando a 
temperatura sobe rapidamente. 
Esta subida pode levar a uma 
convulsão, causada pela febre.

Um episódio de convulsão 
inicia-se quando a febre sobe: 
a criança fica muito muito 
abatida, podendo mesmo 
desmaiar, seguindo-se a 
convulsão: revira os olhos, 
agita os braços e as pernas 
de forma muito rápida. Após 
uns minutos, os movimentos 
param, a criança adormece 
e acorda bem. Durante a 
crise, pode espumar pela 
boca ou perder o controlo, 
como urinar e/ou defecar 
involuntariamente.

• Simples. Convulsões únicas, 
em que o corpo se agita  
de forma generalizada, com 
duração inferior a 30 minutos. 
Mais de 90 por cento das 
convulsões são simples.

• Complexas. Ocorrem de 
forma contínua ou com pausas 
no mesmo episódio febril, em 
que apenas um lado do corpo 
se agita, ou convulsões que 
ocorrem pelo menos duas 
vezes no prazo de 24 horas. 
Têm uma duração superior a 
30 minutos. Apesar de parecer 
uma eternidade, a maioria das 
convulsões febris termina em 
menos de cinco a dez minutos, 
mas podem prolongar-se.

O que fazer?

• O essencial é não entrar  
em pânico.

• Olhe para o relógio e comece 
a contar quanto tempo dura  
a convulsão.

• Não coloque nada na boca  
da criança.

• Deite a criança de lado,  
para evitar que sufoque  
com a própria saliva (espuma) 
ou vómito, num local seguro. 
Afaste os móveis que a 
possam magoar.

• Dispa a criança e reduza  
a temperatura ambiente.

• Para baixar a temperatura, 
aplique um supositório (a 
acção é mais rápida) de 

paracetamol, na dosagem 
adequada à idade.

Em cerca de um terço das 
crianças, os episódios podem 
repetir-se. A probabilidade 
parece ser superior nos 
primeiros seis a 12 meses  
após a primeira crise, se a 
convulsão surgiu no primeiro 
ano de vida e se existirem 
casos de convulsão febril na 
família. Quanto mais tempo 
passar sem se repetir, menor  
é a probabilidade de acontecer. 

Nas crianças 
pequenas, o sistema 
nervoso é mais 
susceptível quando 
a temperatura sobe 
rapidamente

É essencial não 
entrar em pânico

As convulsões febris são mais 
frequentes entre os seis meses 
e os seis anos, e em crianças 
com antecedentes familiares. 

As convulsões febris são:

Por uma criança ter tido 
convulsões febris não significa 
que desenvolva problemas  
a longo prazo (lesões cerebrais  
ou epilepsia). 

Quando ir às urgências?

O primeiro episódio de 
convulsão febril deve ser 
sempre avaliado num serviço 
de urgência. Se não for a 
primeira convulsão, pode não 
ser necessário ir às urgências,  
mas deve consultar o médico. 
Se a convulsão não ceder  
e a criança não acordar nos 
30 minutos subsequentes, 
justifica-se levar a criança  
a um serviço de urgência. •
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Vamos dormir
/// Consultório

Dormir mal gera distúrbios 
do sono, dos quais o mais 
grave é o síndrome da apneia 
obstrutiva do sono. A doença 
caracteriza-se por paragens 
da respiração durante o 
sono – apneias – geralmente 
associadas a roncopatia – 
ressonar. É causada pelo 

colapso e obstrução das vias 
respiratórias, que impedem 
a passagem do ar. Tem 
significado clínico quando  
as paragens respiratórias 
duram mais de dez segundos  
e sucedem-se mais de cinco  
vezes por hora.

Os principais factores de  
risco são o excesso de peso  
e a obesidade. O tabagismo,  
a ingestão de álcool, o consumo 
de medicamentos (sedativos, 
indutores do sono e relaxantes 

musculares) e alterações 
anatómicas da faringe, como  
o aumento das amígdalas  
e das adenóides (sobretudo 
em crianças) podem também 
causar a doença. A maioria 
dos doentes não se apercebe 
do problema. Há sintomas 
indicadores: dor de cabeça 
matinal, excesso de sono 
durante o dia, despertares 
recorrentes, episódios de 
sensação de asfixia nocturna, 
sono não reparador, fadiga 
diurna e diminuição da 
concentração. 

O diagnóstico faz-se através de 
um exame: o estudo poligráfico 
do sono nocturno, que permite 
saber se há roncopatia, o 
número de apneias em cada 
hora, o número de vezes em 
que o oxigénio baixa no sangue 
e se há ou não uma situação → 

Jaime Pina Médico
Fundação Portuguesa do Pulmão
www.fundacaoportuguesadopulmao.org

Dor de cabeça 
matinal, excesso  
de sono, despertares 
recorrentes são 
alguns dos sintomas

Aprenda a identificar e tratar a apneia do sono.
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muitas vezes associada:  
as pernas inquietas.

As apneias nocturnas 
provocam alterações para 
além da esfera respiratória. 
Há deficiente oxigenação do 
sangue, com reflexos em todo 
o organismo, desde o défice 
de memória até à impotência 
sexual. A hipersonolência 
diurna afecta a vida social, 
familiar e profissional, para 
além de estar na origem de 
acidentes de viação – estes 
doentes têm, em média, sete 
vezes mais acidentes de 
viação. Ao nível do aparelho 
cardiovascular, verifica-se a 
subida da tensão arterial e o 
aparecimento de arritmias, 
que podem levar a acidentes 
isquémicos, por vezes fatais. 
Os doentes com síndrome 

de apneia do sono têm maior 
probabilidade de morte súbita 
enquanto dormem.

Perder peso, evitar beber álcool 
e deixar de tomar sedativos 
são as primeiras medidas a 
tomar. Dormir de lado ou com 
a cabeceira elevada também 
ajuda. 

Quando o problema se torna 
mais grave, o tratamento é 
feito através de um pequeno 
ventilador – CPAP – que, 
através de uma máscara 
nasal ou facial, introduz nas 
vias aéreas superiores ar sob 
pressão, impedindo assim o 
seu colapso. O sono melhora, 
as apneias diminuem ou 
desaparecem, reduz-se a 
sonolência diurna, melhora 
a performance da condução 

A apneia  
nocturna diminui 
a oxigenação  
no sangue, provoca 
défice de memória 
e impotência 
sexual
de veículos, a memória, 
o humor e os parâmetros 
cardiovasculares.

Os efeitos adversos, como a 
obstrução nasal, secura das 
mucosas, hipersecreção ou 
hemorragia nasal, inflamação 
dos olhos, ou lesões cutâneas 
provocadas pela máscara, têm 
solução fácil, não justificando  
a interrupção. O tratamento  
faz toda a diferença e assegura 
a qualidade do sono. •

Há tratamento eficaz para voltar a dormir melhor
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Obesidade 
digital

/// Família

Telemóveis podem causar distúrbios alimentares nos jovens.

Marta Xavier Cuntim
Psicóloga Clínica

O século XXI vive uma 
transformação digital em que 
telemóveis e Internet estão 
presentes desde muito cedo na 
vida das crianças. Esta nova 
realidade evolui a par com duas 
novas gerações: os Millennials 
e a Geração Z*. 

Para estes jovens, não estar 
nas redes sociais é não existir. 
Não ter um determinado 
número de likes nas suas 
publicações é motivo de 
preocupação, mal-estar e, 

em alguns casos, ansiedade e 
depressão. A pressão do digital 
leva cada vez mais jovens a 
viverem preocupados com a 
imagem. Querem ser iguais aos 
influencers e fazem tudo para 
eles próprios alcançarem esse 
estatuto de influenciadores 
digitais. Assistimos a uma 
generalização da imagem e dos 
padrões de beleza. Há a ideia 
de maior acesso a pessoas à 
partida inacessíveis e a vontade 
de imitar formas de vestir e ser. 
Por exemplo, se determinada 
actriz pinta o cabelo de azul,  
há uma onda de jovens a fazer 
o mesmo.

Ora, a grande maioria das 
mulheres e dos homens que 
aparecem nas redes sociais 
são magros, bonitos, sem 
celulite e sem cicatrizes. E são 

estes os modelos que os jovens 
querem igualar. Contudo, para 
os jovens que não têm este 
tipo de corpo, e estão perto da 
obesidade, pode ser o princípio 
do desenvolvimento de uma 
perturbação alimentar. 

Todos conhecemos casos 
de jovens vítimas de bullying 
devido ao peso e, mais 
recentemente, vítimas de 
cyberbullying. Jovens que 
quando abrem uma página 
nas redes sociais são 
constantemente confrontados → 

Querem ser 
iguais aos 
influenciadores, 
que seguem nas 
redes sociais

Promovam 
o exercício 
físico como um 
comportamento 
positivo



com as tais imagens 
de pessoas magras, e 
cujas fotografias estão 
completamente alteradas 
e corrigidas para eliminar 
qualquer defeito. Esta 
confrontação, para quem já  
está com problemas de auto- 
-estima e autoconfiança,  
pode ser devastadora. 

Assim, pais e mães: 

• Estejam atentos ao tempo  
que os vossos filhos passam 
ao telemóvel e as pessoas 
que seguem.

• Atentem aos padrões 
alimentares dos vossos filhos. 
Promovam o exercício físico 
como um comportamento 
positivo e dediquem mais 
tempo em conjunto.

• Envolvam os jovens em 
actividades fora do mundo 
virtual.

• Valorizem-nos por aquilo  
que são e não os comparem  
a outras pessoas.

• Se os vossos filhos estão 
com peso a mais, levem-nos 
a um nutricionista e façam 
exercício físico com eles.

• Conversem com eles sobre 
o que os preocupa, o que se 
passa na escola. Preocupem- 
-se em conhecer os amigos 
deles e convidem-nos a 
passar tempo juntos.

As redes sociais não vão 
deixar de existir, nem de ter 
menor impacto na nossa vida. 
O valor e a importância que 
lhes atribuímos é que tem 
de ser doseados. E esta é a 
mensagem a passar aos mais 
novos. O que se passa no 
mundo virtual não é regra e 
cada um pode ser o que quiser, 
como quiser. Ser diferente é 
bom, a individualidade é boa!

É nesse sentido que surgem 
mais movimentos que lutam por 
esta individualidade, e diferença, 
contra a normalização do peso  
e da imagem. As novas gerações 
estão a ganhar uma maior 
consciência para a pessoa e não 
para o físico. Através das redes 
sociais, passou a haver espaço 
para todos, mas esta mudança 
de paradigma não é imediata e 
os pais têm caminho a fazer junto 
dos seus filhos.

Se, por um lado, a Geração Z  
é a geração mais informada de 
sempre, com maior quantidade de 
informação disponível, por outro 
lado também é a mais exposta  
à pressão das redes sociais. •

O valor e a 
importância que 
damos às redes 
sociais têm de  
ser doseados
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*O termo Millennials é utilizado 
para caracterizar as pessoas 
que nasceram nos anos 80, até 
meados dos anos 90. A Geração 
Z abrange os que nasceram a 
partir de meados da década de 
90. As pessoas desta última 
são nativas digitais e estão 
sempre conectadas a múltiplas 
plataformas de informação, 
principalmente as redes sociais. 
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/// Vila Saúda

Doenças  
da Primavera

Especificamente desenvolvido com magnésio que contribui para a redução do cansaço e fadiga, normal 
funcionamento muscular e sistema nervoso e manutenção de ossos normais.

Recomenda-se tomar 1 cápsula por dia, preferencialmente à noite. Não exceder a dose diária recomendada. 
Não deve ser utilizado como substituto de um regime alimentar variado e equilibrado e de um estilo de 
vida saudável. Não é recomendado em caso de hipersensibilidade ou alergia a qualquer ingrediente da 
formulação. Em caso de dúvida consulte o seu médico ou farmacêutico.

Sistema Muscular

Sistema Nervoso

Metabolismo Ósseo

Gravidez

REDUÇÃO DO CANSAÇO  
E FADIGA, IRRITABILIDADE, 
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A temperatura começa a subir, 
as flores começam a abrir e, 
para algumas pessoas, é altura 
de um incómodo comum desta 
época… as alergias! 
 
 
 
 
 
 

Embora mais frequente, não 
é apenas na Primavera que 
os seus filhos podem ser 
confrontados com alergias. 
A alergia surge quando o 
organismo, após contactar 
com determinada partícula 
(alergénio), responde 
exageradamente, ou seja, 
começa a ‘combater’ essa 
partícula que considera 
estranha. As alergias são 
mais frequentes quando existe 
história familiar, por isso, se 
sofre de alergias, existe a 
possibilidade de o seu filho 
vir a desenvolvê-las também. 
Mas, cada caso é um caso, e 
o importante é estar atento 
aos sinais. Existem algumas 
doenças alérgicas mais 
habituais na infância, entre 
elas:

• Dermatite atópica – É a 
manifestação de alergia mais 
comum nos dois primeiros 
anos de vida. Caracteriza-se 
por pele seca, avermelhada 
e descamativa que provoca 
comichão, habitualmente 
localizada nas dobras dos 
cotovelos ou joelhos.

• Rinite Alérgica – Está 
geralmente associada 
ao contacto com ácaros, 
pólen ou pêlos de animais. 
Manifesta-se através de 
espirros, nariz entupido e/ou 
comichão. Não é uma doença 
grave, mas os sintomas 
podem incomodar o dia-a-dia 
dos seus filhos.

• Conjuntivite alérgica – Pode 
surgir com a rinite alérgica. 
Os sintomas incluem 
comichão associada à 
vermelhidão e ao lacrimejo, 
em ambos os olhos, não 
havendo produção de 
secreções amareladas.

• Asma – Manifesta-se através 
da sensação de falta de ar 
e cansaço. É importante 
que seja diagnosticada o 
mais precocemente possível 
uma vez que, através do 

tratamento adequado, a 
doença é controlável e as 
crises são pouco frequentes.

As alergias têm vindo a 
aumentar nos últimos anos,  
no entanto podem ser 
controladas através de algumas 
medidas. Deve começar por  
ser identificada a causa da 
alergia e, se possível, evitá-la. 
Se não for possível controlar  
os sintomas, há medicamentos 
que permitem aliviá-los.  
 
 
 
 
 

Peça ajuda a um profissional  
de saúde e permita ao seu  
filho viver uma Primavera  
livre de espirros! •

As alergias são  
mais frequentes 
quando existe 
história familiar

Se não for possível 
controlar, há 
medicamentos para 
aliviar os sintomas



Especificamente desenvolvido com magnésio que contribui para a redução do cansaço e fadiga, normal 
funcionamento muscular e sistema nervoso e manutenção de ossos normais.

Recomenda-se tomar 1 cápsula por dia, preferencialmente à noite. Não exceder a dose diária recomendada. 
Não deve ser utilizado como substituto de um regime alimentar variado e equilibrado e de um estilo de 
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/// Nutrição

Comer para emagrecer
Patrícia Fernandes
Nutricionista

Quando o objectivo é 
emagrecer, é necessário  
o corpo gastar mais energia 
do que a consumida. Existem 
dois pontos fundamentais 
no processo: ajustar hábitos 
alimentares para consumir 
menos calorias e praticar 
actividade física para gastar  
o excedente energético.

Falar em ajustes alimentares 
não tem de passar por dietas 
loucas e demasiado restritivas, 
pois este método pode trazer 
consequências à saúde, mais 
cedo ou mais tarde. Comer 
bem, de forma equilibrada, 
optando por escolhas 
alimentares mais saudáveis, 
deve ser uma prioridade ao 
longo do ano. Só assim terá 
verdadeiro impacto na saúde.

Apresentamos algumas 
estratégias para ajudar no 
processo de perda de peso: 

• Fazer várias refeições ao 
longo do dia, para conseguir 
manter a glicemia mais 
estável e evitar petiscar 

entre refeições ou o consumo 
excessivo de produtos 
açucarados.

• Aumentar a ingestão 
de legumes e produtos 
hortícolas, ricos em fibras. 
Para além de regularem o 
trânsito intestinal, também 
dão mais saciedade.

• Utilizar o azeite de forma 
moderada para temperar  
e cozinhar, em detrimento  
de molhos. Não adianta 
comer uma salada se 
adicionar maionese ou 
molhos com demasiadas 
gorduras e açúcares.

• Evitar refrigerantes, bebidas 
açucaradas e sumos de fruta 
100 por cento. A água deve 
ser a bebida de eleição, pois 
tem um papel importante 
na perda de peso, através 
da eliminação dos resíduos 
desnecessários, pela urina. 
Prefira uma peça de fruta 
inteira e não o sumo nem 
as bebidas açucaradas que, 
tal como o nome indica, 
têm quantidades elevadas 
de açúcar, completamente 
desnecessário.

• Analisar os rótulos dos 
produtos antes de os 
comprar: descartar 

produtos cuja lista de 
ingredientes é demasiado 
extensa, quando o açúcar 
faz parte dos primeiros 
ingredientes e quando as 
gorduras saturadas estão 
em quantidades elevadas. 
Ter atenção aos produtos 
light, em que muitas vezes 
as gorduras são retiradas 
mas os açucares estão em 
grandes quantidades ou  
vice-versa.

• Programar refeições, 
cozinhá-las e construir um 
diário alimentar: o ideal é 
elaborar um menu semanal 
com todas as refeições, 
incluindo snacks entre 
refeições e acompanhar 
o processo através de um 
diário alimentar. Assim, 
facilmente se identifica as 
alturas do dia em que as 
coisas não correm tão bem 
e corrige-se. Cozinhar as 
próprias refeições é um 
ponto-chave. As refeições 
pré-confeccionadas têm 
demasiado sal e gordura. 
Estas opções devem ser  
a excepção e não a regra.

• Variar o mais possível  
os alimentos, respeitando  
a sazonalidade, para obter  
o maior valor nutricional  
de cada um. •

Programar  
e cozinhar as 
próprias refeições 
ajudam no processo 
de perda de peso
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Ingredientes:

50 g de couve-flor limpa
50 g de alho francês sem rama 
10 g de curgete
Coentros q.b. 
100 g de zoodles de batata-doce 
(cortada em tiras finas, a simular  
esparguete; come-se cru)
120 g de lombinhos de frango 
1 dente de alho
50 g de queijo mozarela magro
1 colher de sopa de azeite

Pescada com citrinos
Preparação: 

Tempere os filetes de pescada com pimenta e sumo  
de limão. Retire a casca às laranjas e corte-as em tiras finas. 
Coloque as cascas em tiras num tacho, cubra com água fria  
e deixe ferver. Passe os filetes pela farinha de aveia, coloque  
num tabuleiro de forno e os gomos das laranjas e a água fervida,  
e tempere com azeite. Leve ao forno a 180 graus durante  
20 minutos. Retire do forno, polvilhe com salsa e cebolinho.  
Salteie os legumes congelados num fio de azeite e acompanhe 
com a pescada.

Preparação: 

Coza a couve-flor cortada em pedaços, idealmente a vapor.  
À parte, salteie os zoodles de batata-doce no azeite. Num tacho  
médio, coloque uma colher de sopa de azeite e o dente de alho  
picado. Salteie os lombos de frango cortados em tiras. Quando  
o frango estiver quase pronto, misture a couve-flor e a curgete.  
Deixe a cozinhar por dez minutos e adicione coentros. Coloque  
o preparado num tabuleiro e polvilhe com mozarela. Leve ao forno  
a 220 graus por 20 minutos. Sirva com os zoodles de batata-doce.

Receitas

JANTAR

ALMOÇO

Ingredientes: 

400 g de filetes de pescada
Salsa e cebolinho picados q.b.
300 g de laranja
3 colheres de sopa de azeite
600 g de mistura de legumes congelados
Sal e pimenta q.b.
120 g de limão
50 g de farinha de aveia

Frango com legumes e zoodles de batata-doce
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/// Suplementos

Farmácia da linha
Luísa Leal
Farmacêutica

Atingir um peso saudável 
e mantê-lo para o resto 
da vida é, cada vez mais, 
uma preocupação de todos. 
Para além dos ganhos em 
saúde e qualidade de vida, o 
emagrecimento traz também 
um aumento da auto-estima.

Uma alimentação equilibrada, 
aliada ao exercício físico, deve 
ser a base da manutenção de 
um peso saudável. Contudo, 
sabemos que as restrições 
alimentares, só por si, nem 
sempre são suficientes. Pode 

recorrer a suplementos que  
se encontram disponíveis  
na farmácia:

O glucomanano é uma 
fibra solúvel que, pela sua 
capacidade de absorção de 
água, promove a saciedade 
e diminui a necessidade de 
ingestão de alimentos em 
grandes quantidades.

Os drenantes têm como 
principal função eliminar 
a retenção de líquidos 
através do efeito diurético. 
Ajudam simultaneamente na 
desintoxicação e eliminação de 
toxinas, bem como a diminuir 
as gorduras mais localizadas.

Os protectores hepáticos 
melhoram a função hepática, 
essencial no processo de 
emagrecimento. O fígado 
é o órgão responsável por 
metabolizar as gorduras  
e diminuir a acumulação  
de toxinas no tecido adiposo.  
Ao melhorar o seu 
funcionamento, estamos  
a facilitar o emagrecimento. 
Estes suplementos ajudam 
também a reduzir a distensão 
abdominal.

Os bloqueadores são uma 
excelente ajuda nos dias de 
excessos inevitáveis, como um 

casamento ou um jantar em 
casa de amigos. Diminuem  
a absorção de gorduras  
e açúcares, impedindo  
o aumento de peso.

Os suplementos com efeito 
termogénico conseguem 
responder a várias situações 
que estão na origem e 
manutenção do excesso de 
peso, como a retenção de 
líquidos, o consumo excessivo 
de gorduras e açúcares, um 
metabolismo lento e a falta de 
actividade física. Alguns destes 
suplementos ainda apresentam 
o efeito secundário de redução 
do apetite, uma ajuda extra no 
apetite e fome emocional.

O crómio é um suplemento 
indicado para quem tem 
apetência para doces. Contribui 
para a manutenção dos níveis 
normais de glicemia, ao  
mesmo tempo que promove 
o normal metabolismo das 
gorduras, hidratos de carbono  
e proteínas.

A escolha do(s) suplementos(s) 
mais adequado(s) deve ser feita 
tendo em conta o sexo, a idade 
e as possíveis patologias da 
pessoa. O seu farmacêutico pode 
ajudá-lo nesta escolha de forma 
a conseguir o peso que deseja do 
modo mais saudável possível. •

Alimentação 
equilibrada e 
exercício físico  
são a base de um 
peso saudável
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/// Saúda convida: Arouca

Do mar à montanha,
da montanha ao monte
Nas margens do rio Paiva descobrimos uma região que  
há 500 milhões de anos estava debaixo de água.
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Texto de Rita Leça
Fotografias de Ricardo Castelo

Para quem visita Arouca, 
entre o Porto e Aveiro, é difícil 
imaginar que, em tempos, 
poderá ter estado submersa. 
«Há cerca de 500 milhões 
de anos, Arouca terá estado 
debaixo de água e perto do 
Polo Sul», conta-nos a geóloga 
Daniela Rocha, de olhos bem 
abertos, sabendo que, com 
estas palavras, nos deixa 
boquiabertos. Prova disso são 
os fósseis de animais marinhos 
encontrados na região, «alguns 
com mais de 30 centímetros de 
comprimento, algo raro para  
a ciência», sublinha. 

Os Passadiços 
do Paiva são o 
local ideal para 
desportos de 
aventura 
O tempo é capaz de mudar 
muito do mundo onde 
vivemos. Hoje, Arouca respira 
entre montanhas, vales e 
impressionantes quedas de 
água, a fazer-nos lembrar  
que o passado, apesar de 
longínquo, deixa sempre a 
sua marca. Uma das mais 
imponentes é a Cascata das 
Aguieiras. Desde o topo, na 
vizinha Alvarenga, a ribeira 
desce alegre os cerca de 
160 metros até ao rio Paiva, 
aproveitando uma fractura 
natural na escarpa de granito 
que perpassa até chegar ao 
destino. «É o melhor caminho, 
de certeza. A Natureza escolhe 
sempre o caminho mais fácil», 
nota Daniela Rocha. Aqui, pode- 
-se fazer canyoning e rafting. →
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D. Mafalda, neta de D. Afonso 
Henriques, é a padroeira  
do Mosteiro de Arouca, um  
dos mais importantes do país

Exemplos da doçaria conventual: 
roscas, pedras parideiras  
e morcelas doces

O Miradouro do Detrelo da  
Malhada, suspenso em grande 
altitude, permite contemplar  
a impressionante Natureza  
que marca a região

3

Estamos nos famosos 
Passadiços do Paiva – um 
percurso de oito quilómetros 
que atrai milhares de pessoas 
todos os anos. «No Verão, duas 
filas enormes cruzam-se aqui. 
Uma para entrar, outra para 
sair», assinala Ana Helena 
Pinto, nutricionista e anfitriã da 
visita. 

Vale a pena descobrir os 
geosítios Vau, Gola do Salto  
e Falha da Espiunca. Na 
Garganta do Paiva, o rio 
aperta-se para passar por 
baixo da ponte de Alvarenga, 

tentando ultrapassar as rochas 
de granito, mais resistentes do 
que o xisto que as antecede, 
 e o "estrangula". 

«Podemos percorrer os 
passadiços em cada estação 
do ano e apreciar as mudanças 
do leito do rio, dos sons e das 
cores da vegetação», sublinha 
Ana Helena Pinto.

«Este património estava  
quase inacessível. Desde  
a inauguração, em 2015,  
os Passadiços do Paiva  
são um dos maiores motivos 

para sermos visitados»,  
nota Daniela Rocha.

Mas não o único. Ao redor  
da vila percebe-se que Arouca 
tem terra fértil desde sempre. 
Há terrenos de cultivo e casas 
de gado. Ao longe, três ou 
quatro vacas. Ouve-se ovelhas  
e cabras. →

As receitas dos 
doces conventuais 
são tesouros bem 
guardados
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Na avenida principal do centro 
da vila, o mosteiro, «o coração 
de Arouca», como Ana Helena 
Pinto o designa, é o reflexo da 
importância da vida religiosa 
e cultural na região – hoje 
manifestada, também, nos 
doces conventuais, cuja receita 
é, ainda, um segredo bem 
guardado. 

Fundado há mais de mil anos, 
sempre teve grande influência. 
Foi um mosteiro de clausura 
feminino, gerido por D. Mafalda, 
neta de D. Afonso Henriques. 
«Ligado à nobreza, tinha muito 
poder. Por exemplo, era a 
abadessa que escolhia quem 
ocupava os cargos importantes 
da região, que dava as varas de 
poder», sublinha o historiador 
Afonso Veiga. «Ao mesmo 
tempo, empregava e alimentava 
muitas famílias», acrescenta.

Hoje, parte do mosteiro 
prepara-se para se transformar 
num hotel. Prestes a sofrer 
remodelações está igualmente 
o Museu de Arte Sacra, um dos 
melhores da Península Ibérica. 
Os espaços mais notáveis são 
a igreja, o coro das freiras, 
os claustros, o cadeiral e a 
cozinha. Era nesta última que, à 
porta fechada, se confeccionava 
a famosa doçaria. 

Outra das riquezas de 
Arouca é a geologia: 41 
pontos de interesse geológico 
(geossítios), ao longo dos 328 
quilómetros quadrados que 
marcam o concelho, integram  
o património da UNESCO.

Basta subir à Serra da Freita, 
passar o parque eólico  
e chegar ao Miradouro do  
Detrelo da Malhada para  

ver a imensidão da Natureza. 
Neste miradouro suspenso  
é possível contemplar a Serra 
de Montemuro (onde a Pedra 
Posta assinala o ponto mais 
alto do concelho, a 1.222 
metros de altitude), o Gerês, 
o Marão e, quando o céu está 
limpo, o Porto, Gaia e Aveiro. 
«A vegetação é rasteira, na 
maioria carqueja e urze que, 
na Primavera, ficam amarela 
e cor-de-rosa. Ao fundo, a 
Cascata Frecha da Mizarela e 
o Miradouro de S. Pedro Velho 
são locais imperdíveis», indica 
a geóloga Alexandra Paz.

A poucos quilómetros  
de distância, a subir, fica  
o miradouro 360º do Radar 
Meteorológico. É um dos três 
que existem no país (além de 
Lisboa e Loulé) e serve de apoio 
ao sector da aeronáutica.

Do céu para o interior da terra, 
Arouca foi também um dos 
bastidores sombrios da  

II Guerra Mundial. «Deixaram  
o cultivo das terras e foram 
para as minas de volfrâmio. 
Muitos, de picareta em punho, 
ficaram ricos», conta-nos 
Daniela Rocha. As duas 
maiores concessões estavam 
nas mãos dos ingleses 
(Regoufe) e dos alemães (Rio 
Frades). A região desenvolveu- 
-se com a construção de 
estradas e implementação  
dos primeiros telefones,  
por exemplo. Mas foi sol de 
pouca dura e, hoje, Arouca vira- 
-se para outra riqueza:  
as tradições, a agricultura,  
o gado, a gastronomia,  
a cultura, a diversidade →  

O Museu de Arte 
Sacra do Mosteiro 
de Arouca é 
um dos mais 
importantes da 
Península Ibérica

A nutricionista Ana Helena Pinto conhece  
de cor os segredos de Arouca
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Bula

• Clausura e doçaria 
• Nas alturas

Continue a ler em:
www.revistasauda.pt

VEJA TAMBÉM OS VÍDEOS

Mosteiro de Santa Maria  
de Arouca
Av. 25 de Abril, 16
Arouca

Casa dos Doces Conventuais
Av. 25 de Abril, 20
Arouca
T. 256 944 851

Hotel São Pedro
Av. Reinaldo Noronha, 24 
T. 256 944 580

Restaurante do Pedrogão
Só por marcação 
Lugar do Pedrógão, Moldes, 
Arouca
T. 256 941 733 / 917 287 634

geológica e o turismo de 
Natureza. 

O Arouca Geopark, que 
corresponde a toda a área 
do concelho, é o grande 
dinamizador. Presidido pela 
autarquia, a estratégia é de 
desenvolvimento territorial 
em todos os sectores de 
actividade e integra dezenas 
de empresas locais. «Nota-se 
muito a evolução. As parcerias 
aproximaram as pessoas. Há 
muitas que não querem sair 
de Arouca, outras voltaram 
e há quem crie o seu próprio 
negócio», resume Alexandra 
Paz, acostumada ao vaivém  

dos colegas de escola, à 
procura de uma vida melhor.

O lema é: “Produzir local, 
consumir local”, como se lê  
à entrada do Arouca Agrícola,  
o mercado com os produtos  
da região, a maioria de 
pequenos produtores.  
«Os produtos são locais, 
sazonais e alguns biológicos. 
Facilita o acesso ao que a 
Natureza cultivada nos dá  
em cada altura do ano»,  
explica Ana Helena Pinto, 
também ela envolvida na 
missão de promover o  
que de melhor se faz, em 
especial na alimentação. 

«A vitela arouquesa é a  
grande estrela da nossa 
gastronomia. Mas, às vezes,  
os outros produtos servidos  
nos restaurantes não são 
locais», diz a nutricionista,  
para nos contar o que é o 
GeoFood, cujo objectivo é 
inverter esta tendência para 
«não deixar morrer a base 
agrícola do concelho». 

«As hortícolas, os tubérculos, 
as leguminosas e frutas 
servidos também nos 
restaurantes resultam  
em menus de valor identitário 
único que queremos cuidar  
e promover», conclui Ana 
Helena Pinto. •

A Cascata das Aguieiras é uma das mais impressionantes  
quedas de água da região
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Lisboa

Algarve

Todo o país
Vila Nova de Gaia

Programas em família 
por Joana Leitão

Vamos falar de pintura.  
Deixa-te guiar por Vincent van 
Gogh numa viagem única pelos 
momentos mais importantes 
da vida deste pintor holandês. 
Na exposição “Meet Vincent 
van Gogh”, a decorrer no 
Terreiro das Missas, em Lisboa, 
encontras filmes e fotografias 
que recriam alguns dos 
principais locais da sua vida. 
Tocar nas tintas, usar a mesa 
de microscópio para saber mais 
sobre os materiais, técnicas 
e ferramentas utilizados pelo 
artista e participar numa caça 
ao tesouro são algumas das 
sugestões. Esta visita vai ser um 
apelo a todos os teus sentidos!

Sábados com ciência. E se 
ao sábado também houvesse 
escola e a tua família e amigos 
pudessem ir contigo? A Escola 
Ciência Viva fica no Parque 
Biológico de Gaia. Abre as portas 
ao sábado para actividades 
científicas, em que o mais 
importante é experimentar. Em 
Março, algumas das propostas 
são: “Primavera procura-se!”,  
no dia 14, às 15h. No dia 21, 
às 15h, é a vez de “À sombra 
das árvores”. No dia 28 tens 
“100 sementes”, às 10h30, e 
“Electrões em movimento”,  

Rumo ao Alentejo. Sabias que 
Castelo de Vide é conhecida 
como a Sintra do Alentejo? Foi 
o rei D. Pedro V quem assim a 
chamou, por ter muitos espaços 
verdes e por estar próxima da 
serra de São Mamede. Nesta 
vila, podes conhecer a cultura 
judaica, dormir dentro das 
muralhas de um castelo e ainda 
descobrir Marvão, com uma 
vista de cortar a respiração. 
Até consegues avistar terras de 
Espanha! Não venhas embora 
sem ver o menir, uma pedra 
igual à que Obélix transportava 
às costas. Fica a 12 km de 
Castelo de Vide e, imagina só, 
mede 7,15 metros!

Que Ventania! De 14 a 22 de 
Março, o Teatro Experimental  

de Lagos organiza o Festival 
de Artes Performativas do 
Barlavento, com o nome 
engraçado de “Ventania”. 
Os artistas uniram-se para 
mostrar, através da arte, temas 
relacionados com a ecologia. 
Vai decorrer em Lagos, Lagoa, 
Portimão e Sagres, e inspira- 
-se no Dia Mundial da Água e  
no Dia Mundial da Floresta.  
Inclui circo, dança, teatro,  
música e gastronomia. No dia  
21 de Março, aproveita para 
assistir ao espectáculo de dança 
“Terras”, no Teatro Municipal de 
Portimão, às 21h30.

Bora Lá. A Disney Pixar tem  
um novo filme de animação 
que chega às salas de cinema 
já este mês. "Bora Lá" decorre 
num mundo de fantasia 
suburbana, onde dois irmãos 
elfos adolescentes embarcam 
numa aventura extraordinária 
para descobrirem se ainda existe 
um pouco de magia perdida por 
aí. O filme é realizado por Dan 
Scanlon, o mesmo de "Monstros: 
A Universidade". Vê o trailer e 
entra nas aventuras dos elfos, 
unicórnios, dragões e de outras 
tantas personagens fantásticas.  
A estreia é a 5 de Março.

Castelo de Vide

 www.estrelaseouricos.pt

às 15h. O número de telefone 
para te inscreveres, até dois  
dias antes, é o 227 878 120.
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1. Segue a sequência e descobre o que vem a seguir. 

2. Constrói cinco palavras com cada um destes grupos  
de quatro letras:
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NAN OPTIPRO 2, 3, 4 e 5

Arkorelax® 8H

vale saúda

vale saúda

Na compra de uma embalagem  
NAN OPTIPRO 2, 3, 4 e 5

CNP Vários

Na compra de uma embalagem Arkorelax® 8H

CNP 6063636

Validade:  1 a 31 de Março de 2020
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 5 utilizações por cartão.

Validade:  1 a 31 de Março de 2020
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 5 utilizações por cartão.

Meritene Mobilis

vale saúda

Na compra de uma embalagem Meritene Mobilis

CNP Vários

Validade:  1 a 31 de Março de 2020
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 5 utilizações por cartão.

Validade:  1 a 31 de Março de 2020
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 5 utilizações por cartão.

vale

3€
vale

3€

vale

2€

Bomba Tira Leite Chicco

vale saúda

Na compra de uma Bomba Tira Leite Elétrica  
Chicco NaturallyMe

CNP 6044040

vale

15€
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Validade:  1 a 31 de Março de 2020

NAN OPTIPRO 2, 3, 4 e 5

Arkorelax® 8H

CNP Vários

CNP 6063636

NAN OPTIPRO 2 é um leite de transição para lactentes  
a partir dos 6 meses.

NAN OPTIPRO 3 é um leite de transição para lactentes  
a partir dos 10 meses.

NAN OPTIPRO 4 é uma bebida láctea infantil  
(leite de crescimento) para crianças a partir dos 12 meses 

NAN OPTIPRO 5 é uma bebida láctea infantil  
(leite de crescimento) para crianças a partir dos 24 meses.

Nota importante: o leite materno é o melhor alimento para o bebé.  
Antes de utilizar uma fórmula infantil, consulte um profissional de saúde.

NATURALLYME
Máxima leveza, eficácia e conforto.

INTUITIVA: 10 níveis de estimulação e extração  
para uma adaptação perfeita.

SUAVE: Sistema 2 fases: replica a sucção do bebé.

CONFORTÁVEL: Design ergonómico e revestimento  
extra macio.

Validade:  1 a 31 de Março de 2020Validade:  1 a 31 de Março de 2020

Meritene Mobilis

CNP  Vários

Validade:  1 a 31 de Março de 2020

Bomba Tira Leite Chicco

CNP 6044040

Meritene® Mobilis ® é um suplemento alimentar com 
proteínas, vitaminas, minerais, colagénio e ácido hialurónico* 
especialmente desenvolvido para Ossos, Músculos e 
Articulações.

Articulações: Rico em Vitamina C. A Vitamina C contribui  
para a normal formação de colagénio para o funcionamento 
normal das cartilagens.

Músculos: Rico em proteínas de elevada qualidade que 
contribuem para o crescimento e manutenção da massa 
muscular.

Ossos: Rico em Vitamina D e Cálcio. A Vitamina D contribui  
e o Cálcio é necessário para a manutenção de ossos normais.
É importante seguir uma dieta variada e equilibrada  
acompanhada da prática de exercício físico.

*de extrato de crista de galo

Suplemento alimentar. Não exceder a toma diária 
recomendada. Os suplementos alimentares não devem ser 
utilizados como substitutos de um regime alimentar variado 
e equilibrado e de um estilo de vida saudável. Manter fora 
do alcance das crianças. Não tomar em caso de alergia 
conhecida a algum dos ingredientes. Em caso de dúvida 
consulte o seu médico ou farmacêutico.
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vale saúda

vale saúda

Na compra de uma embalagem de xaropes  
para a tosse Dampo 

CNP Vários

Validade:  1 a 31 de Março de 2020
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 5 utilizações por cartão.

Validade:  1 a 31 de Março de 2020
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 5 utilizações por cartão.

Medidores de pressão 
arterial Veroval

Dampo 3 em 1 Xaropes 
para a Tosse

vale saúda

Na compra de um medidor de pressão arterial Veroval
 

CNP Vários

Validade:  1 a 31 de Março de 2020
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 5 utilizações por cartão.

Validade: 1 a 31 de Março de 2020
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 5 utilizações por cartão.

vale

3€
vale

10€

vale saúda

MagCare Magnésio

Na compra de uma embalagem de MagCare 30 cápsulas

CNP 6335992

vale

2€

MoliCare

Na compra de uma embalagem MoliCare

CNP Vários

vale

3€
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Validade:  1 a 31 de Março de 2020

Dampo 3 em 1 
Xaropes para a Tosse

MagCare Magnésio

CNP Vários

CNP Vários

Dampo apresenta a nova geração de xaropes para todos  
os tipos de tosse com um plus funcional. 
• Dampo 3 em 1 Tosse + Garganta: tosse com expetoração + 
tosse seca + alívio da irritação da garganta; 
• Dampo 3 em 1 Tosse + Defesas: tosse com expetoração + 
tosse seca + Vitamina C para ajudar o sistema imunitário; 
• Dampo 3 em 1 Tosse + Noite tranquila: tosse nocturna 
com expetoração + tosse nocturna seca + Noites Tranquilas. 
Dispositivos médicos indicados para o tratamento da tosse 
seca e produtiva. Ler cuidadosamente a rotulagem e as 
instruções de utilização.

A nova MoliCare Premium Elastic é uma fralda segura 
e confortável de usar. Adapta-se a todas as formas  
e movimentos do corpo, oferecendo um ótimo ajuste  
e uma excelente capacidade de absorção. A sua aplicação  
é simples, contribuindo para a redução do esforço físico 
exercido pelos Cuidadores. 

MoliCare Premium Slip é uma fralda respirável  
com diversos níveis de capacidade de absorção.

MoliCare Premium Mobile é uma cueca absorvente  
e respirável, que pode ser vestida como a roupa interior, 
garantindo uma grande capacidade de absorção. 

Testadas dermatologicamente.

Validade:  1 a 31 de Março de 2020Validade:  1 a 31 de Março de 2020

Medidores de pressão 
arterial Veroval

CNP  Vários

Validade:  1 a 31 de Março de 2020

MoliCare

CNP Vários

Suplemento alimentar contendo magnésio que contribui 
para a redução do cansaço e fadiga, normal funcionamento 
muscular e do sistema nervoso e manutenção de ossos 
normais. Tome 1 cápsula por dia, preferencialmente à noite. 
Não tome em caso de alergia a algum dos constituintes  
do suplemento.
Não exceda a dose diária recomendada.
Mantenha afastado do alcance e da vista das crianças.
Os suplementos alimentares não devem ser utilizados 
como substitutos de um regime alimentar variado.

Veroval duo control: Tensiómetro de braço para uma medição 
precisa, com deteção de arritmia, que combina dois métodos 
de medição. A sua qualidade foi certificada por 3 instituições 
internacionais e é o único recomendado pela Fundação 
Portuguesa de Cardiologia.

Veroval braço: Tensiómetro de braço para uma medição exata  
e confortável, com deteção de arritmia.

Veroval compact: Tensiómetro de braço para uma medição 
precisa e simples, com deteção de arritmia. 

Veroval pulso: Tensiómetro de pulso para uma medição simples 
e rápida, com deteção de arritmia.

Estes produtos são Dispositivos Médicos. Leia cuidadosamente 
a rotulagem e as instruções de utilização. Em caso de dúvida, 
consulte o seu farmacêutico.
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vale saúda

vale saúda

Na compra de uma embalagem de ViV Oral

CNP Vários

Validade:  1 a 31 de Março de 2020
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 5 utilizações por cartão.

Validade:  1 a 31 de Março de 2020
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 5 utilizações por cartão.

ViV Nutri StamivitViV Oral

vale saúda

Na compra de uma embalagem ViV Nutri Stamivit 

CNP Vários

Validade:  1 a 31 de Março de 2020
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 5 utilizações por cartão.

Validade:  1 a 31 de Março de 2020
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 5 utilizações por cartão.

vale

2€
vale

2€

vale saúda

Kukident

Na compra de uma embalagem Kukident

CNP Vários

vale

1€

ViV Nutri Visioefect

Na compra de uma embalagem ViV Nutri Visioefect

CNP 6090167

vale

2€
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Validade:  1 a 31 de Março de 2020

ViV Oral

Kukident

CNP Vários

CNP Vários

Validade:  1 a 31 de Março de 2020Validade:  1 a 31 de Março de 2020

ViV Nutri Stamivit

CNP Vários

Validade:  1 a 31 de Março de 2020

ViV Nutri Visioefect

CNP 6090167

ViV Oral é a marca de produtos desenhada para promover  
a higiene e saúde oral de toda a família, todos os dias.

Os ecrãs emitem luz azul, que pode ter efeitos prejudiciais 
para a saúde dos olhos. Visioefect é um suplemento alimentar 
desenvolvido com a comprovada fórmula AREDS2, com luteína  
e zeaxantina e com DHA que contribui para a manutenção  
de uma visão normal.

KUKIDENT PRO
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.

Stamivit é um suplemento alimentar com alto teor de vitaminas 
e minerais, reforçado com Luteína, ideal para complementar 
a alimentação, para ajudar o corpo a funcionar em pleno, 
mantendo o equilíbrio e o bem-estar geral. 
Stamivit Infantil é um suplemento alimentar especialmente 
desenvolvido para ajudar a reforçar as defesas e promover o 
crescimento das crianças a partir dos 3 anos de idade. Contém 
iodo que contribui para o crescimento normal das crianças. 
Contém vitamina D que contribui para o funcionamento normal 
do sistema imunitário das crianças. Não contém açúcar.
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MUDE PARA O NATURAL
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