




Na Consulta do Viajante será 
informado das vacinas que 
deve fazer de imediato, dos 
medicamentos obrigatórios 
e de tudo o que precisa de 
saber sobre os alimentos e 
os mosquitos que o esperam. 
Aproveite as praias tropicais e 
o contacto com outras culturas, 
mas não queira estragar as 
férias, nem regressar doente.

O Sol, fonte da vida no planeta, 
ilumina a questão central para 
o nosso destino: queremos 
correr riscos ou sentir na 
pele o puro prazer do Verão? 
A dermatologista Leonor 
Girão relembra os perigos do 
excesso de exposição solar, 
particularmente acentuados 
entre as 11 e as 16 horas. 
Consulte de imediato o seu 
médico se notar alguma 
alteração na sua pele.  
Esta especialista introduz-nos 
também no mundo dos filtros 
solares, recursos indispensáveis 
à defesa contra o cancro de pele. 

O seu farmacêutico pode ajudá-lo  
na escolha do filtro solar, 
bem como do suplemento 
alimentar certo para alcançar 
um bronzeado saudável sem 
correr riscos. Também neste 
ponto, tão popular, é importante 

Este número da Revista Saúda 
tem o Sol dentro. A chegada 
da Primavera foi uma festa 
na redacção. Pensámos de 
imediato na informação que 
deveríamos seleccionar para 
ajudar os leitores a aproveitar  
o bom tempo e a planear as 
férias. As parcerias com o 
Instituto de Higiene e Medicina 
Tropical e a Ordem dos 
Nutricionistas, que nos enchem 

de satisfação, revelaram- 
-se particularmente 

úteis. 

Se vai meter-se 
num avião ou 
num barco de 
cruzeiro para 
um destino 
quente ou 
exótico, 
previna-se já. 

termos noção que saúde e beleza 
começam à mesa. A nutricionista 
Graça Raimundo ajuda-o a 
escolher os alimentos certos e 
a quantidade de líquidos para 
deixar o sol à flor da pele, mas 
com toda a segurança. 

Francisco, um rapaz albino 
cheio de humor, é o Herói Saúda 
de Maio. Ele tem a pele e a íris 
extremamente vulneráveis à luz 
solar. Nem por isso deixa de viver 
com confiança e alegria, seguro 
dos comportamentos que deve 
seguir todos os dias. Francisco 
tem a atitude Saúda: faz da 
diferença a sua força. Previne-se, 
não se entrega a fatalismos.

Fátima Lopes, uma mulher que 
diariamente entra em nossa casa 
com uma alegria contagiante,  
é a entrevistada de capa.  
Ela também tem uma atitude 
Saúda. Cuida do corpo, com 
uma alimentação equilibrada, 
exercício físico, suplementos 
alimentares, cremes e 
drenagens linfáticas. Procura 
o aconselhamento seguro de 
profissionais especializados: 
médico, nutricionista e 
farmacêutico. E cuida do espírito. 
Faz ioga, meditação e retiros. 
Olha para dentro para se 
equilibrar com o mundo. •

Tudo para um 
bronzeado saudável
Sílvia Rodrigues
Farmacêutica, directora da Revista Saúda

/// Editorial
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Onde os seus 
pontos têm ainda 
mais valor!

Já está disponível o novo 
catálogo "Troque os seus 
PONTOS Saúda – Primavera/
Verão 2016" para todos os 
clientes com cartão Saúda. 
Peça-o na sua farmácia!

É a melhor forma de valorizar 
os pontos que tem no seu 
cartão, uma vez que os produtos 
e serviços que fazem parte 
do catálogo resultam de um 
encontro entre as melhores 
ofertas disponíveis no mercado  
e os desejos dos nossos clientes! 

São mais de 680 produtos que 
podem ser trocados directamente 
pelos seus pontos em todas as 
Farmácias Portuguesas durante 
os próximos seis meses.  

Estão ainda disponíveis vários 
serviços farmacêuticos, tais como 
medição da pressão arterial e da 
glicemia, dos níveis de colesterol e 
triglicerídeos, teste de gravidez, etc. 

Também é possível consultar todo 
o catálogo em versão digital na App 
Farmácias Portuguesas e no portal  
www.farmaciasportuguesas.pt, 
sendo que aqui pode até fazer 
encomendas por troca directa 
dos seus pontos, além de poder 
sempre consultar os pontos e 
vales que tem disponíveis.

Os seus pontos valem mais do 
que imagina! Confirme-o através 
do novo catálogo de PONTOS. 
Peça-o na sua farmácia ou 
consulte-o nas versões digitais. •
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/// Entrevista com Fátima Lopes

O corpo é o talkshow do físico, mas também das emoções  
de Fátima Lopes. Aos 47 anos, garante que está no auge  
e isso vê-se. Brilha na Televisão porque aprendeu a olhar 
para dentro. Faz ioga, meditação e retiros. Bem-vindos  
ao programa surpreendente de uma mulher feliz.

«O nosso  
corpo fala. 
Basta ouvi-lo»

Texto de Rita Leça
Fotografias de Rui Valido 

Este é o mês do seu 
aniversário. Como encara o 
avanço do tempo e da idade?
Sou muito bem resolvida com 
a idade. Aliás, por norma, 
ando sempre desmaquilhada. 
É impossível parar o tempo e 
isso traz obviamente alterações 
físicas, mas é normal. Não fico 
a olhar para o espelho a pensar 
«Ai meu deus, tenho aqui esta 
ruga que não tinha» ou «Ai, este 
papo já está maior». Seria lutar 
contra uma coisa que não tem 
volta a dar. Prefiro ver o lado 
positivo, onde cada ano aprendo 
mais e tenho mais experiências. 

Dizem que é a partir dos 40  
que as mulheres estão…
No auge!   

Confirma?
Confirmo! Ficamos mais serenas. 
As coisas começam a ser vividas 
de outra maneira, ficamos  
a saber o que é fundamental  
e o que é acessório, o que nos  
faz felizes e o que não faz. E isso 
é uma grande aprendizagem. 

E que cuidados tem para  
se manter saudável?
Sou bastante cuidadosa. Tanto 
com a saúde física como com 

a emocional. Faço um trabalho 
espiritual regular, com meditação 
e retiros, que é fundamental 
para me sentir bem. Se vamos ao 
ginásio tratar do corpo, também 
temos de ir a algum lado tratar 
das emoções. Se o nosso corpo 
pode enferrujar, o nosso coração 
também pode. E não quero isso. 
Depois, faço ioga, caminhadas e 
tenho uma alimentação cuidada, 
levo sempre comida para  
o trabalho para ter a certeza 
daquilo que como. Ao nível da 
pele, uso os meus cremes e faço 
uma drenagem linfática uma  
vez por mês. >



Capa 7



Também no frigorífico há 
um espaço só para os meus 
alimentos. Dá trabalho, mas 
compensa. Além disso, tomo 
umas vitaminas específicas,  
em comprimidos. 

Parece muito rigorosa com a 
alimentação…
No meu dia-a-dia faço questão 
de ser bastante equilibrada e é 
por isso que posso, quando me  
apetece, fazer excepções. 
Quando vou a um jantar, como 
como as outras pessoas, 
sobremesa e copo de vinho 
incluídos. E o meu corpo 
agradece! Procuro ser 
equilibrada. Para isso, é preciso 
ter um bom profissional que 
nos acompanhe. Agora já sei 
reconhecer o que me faz bem.  

Capa8

Que papel têm as farmácias 
nesses cuidados?
Há uma farmácia, perto da 
minha casa, onde vou há 
bastante tempo. É a minha 
farmácia porque, realmente, 
tenho uma relação de confiança. 
Quando surge um problema 
e não falei com o médico, 
é lá que vou, falo e peço 
aconselhamento. É uma ajuda 
preciosa. 

Que serviços utiliza?
A minha farmácia trabalha  
não só com a medicina 
tradicional, mas também  
com as complementares,  
de que gosto muito – osteopatia, 
homeopatia, etc. Têm excelentes 
profissionais. Quando 
tenho dúvidas sobre algum 
suplemento, por exemplo, vou 
lá, pergunto e aconselham-me.  
E isso reforça a minha confiança.

«Faço um trabalho 
espiritual regular, 
com meditação 
e retiros, que é 
fundamental para 
me sentir bem»

É uma questão de ouvirmos  
o nosso corpo. Até mesmo  
ao nível emocional.  
Ele fala tanto connosco,  
que basta ouvi-lo. >

Também toma suplementos?
Sim, nos meus batidos 
diários tomo uma série de 
suplementos naturais, como 
açaí, camu camu e ervas de 
trigo. Também como frutos 
secos, sementes e fruta, tudo 
escolhido pela nutricionista que 
me acompanha há dois anos. 
Há uma prateleira na despensa 
lá de casa só para as minhas 
coisas: o arroz integral,  
as massas, os frutos secos, os 
leites – de arroz, soja e aveia –  
e os suplementos.  

«Se vamos  
ao ginásio  
tratar do corpo, 
também temos  
de ir a algum  
lado tratar  
das emoções.  
Se o nosso corpo 
pode enferrujar,  
o coração também 
pode»
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Há uma grande pressão para 
sermos sempre jovens. Como 
lida com isso? Sei que já lhe 
sugeriram fazer uma cirurgia 
plástica… 
Disse logo que não. Foi há 
uns anos, uma profissional 
de saúde sugeriu-me tirar 
um pouco aqui, na zona dos 
papinhos debaixo dos olhos,  
ao que respondi: «Convivo muito 
bem com os papinhos. Estão 
cá e são meus». Isto não quer 
dizer que, daqui a uns anos, 
não sinta essa necessidade. 
Nunca sabemos o que a nossa 
cabeça vai ditar. Neste momento, 
honestamente, não. 

E como vê a tendência crescente 
para se fazer cirurgias?
Há pessoas que começam  
a "recauchutar" muito cedo,  
o que, para mim, é reflexo de uma 
grande falta de auto-estima.  
E o amor-próprio não vem com 
o bisturi! Prefiro gostar de mim 
como sou, olhar ao espelho e, 
apesar de a idade passar, dizer: 
«Estás bonita. És bonita».  
No momento em que eu disser 
«És bonita, mas estás a precisar 
de um jeitinho», muito bem, 
vamos a isso. Neste momento, 
não vejo essa necessidade.

Essa pressão está a afectar os 
homens cada vez mais. Sendo 
mãe de um rapaz, preocupa-se 
com isso?
Tendo em conta os exemplos 
que ele tem em casa,  
nem penso nisso. > 

«Tomo uma série 
de suplementos 
naturais, como 
açaí, camu camu e 
ervas de trigo»

Imp_PeçaSauda_21x26,5cpHr.pdf   1   17/09/15   14:52
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E a partir daqui, quais são  
os seus planos?
Não faço planos. Procuro viver 
o dia-a-dia o melhor possível. 
Quem cuida bem do seu dia- 
-a-dia terá um futuro risonho. 
Quem vive com os olhos lá à 
frente descuida o dia de hoje  
e, portanto, não vai viver  
bem com certeza.

Mas as próximas férias já  
estão planeadas… 
Ainda não sei para onde vou, 
mas de certeza que grande 
parte das férias vai ser em 
Portugal. Logo vejo se para  
o Norte ou para o Sul.  
Nunca passo férias no mesmo 
sítio porque gosto de dar a 
oportunidade aos meus filhos  
de conhecerem lugares 
diferentes, para que cresçam 
com a noção da riqueza  
do nosso país. •

As cirurgias justificam-se 
em alguns casos, quando 
faz mesmo uma grande 
diferença, mas quando é um 
retoque à procura da perfeição 
é preocupante. Porque a 
perfeição não existe. Não passo 
uma mensagem contrária 
aos meus filhos. Sou uma 
figura pública, mas tenho uma 
vida normal. Cuido da minha 
imagem, mas não quero ser 
escrava da estética. 

Lançou em Outubro “Viver 
a Vida a Amar”. Como foi 
escrever este livro, com um 
cariz mais pessoal, após ter 
ficado doente durante um mês, 
sem trabalhar?
Foi mostrar quem sou e as 
lições que a vida me ensinou. Os 
pensamentos e as histórias que 
partilho são reais. São histórias 
de pessoas que conheci, tanto 

na minha vida pessoal, como no 
meu programa de TV. E penso 
que as pessoas que me lêem 
procuram isso. O livro não 
pretende dar lições a ninguém. 
Mas dá vida, dá normalidade  
às situações que aborda.  
Talvez seja por isso que esteja  
a ter um feedback tão positivo.

De facto, a sua escrita  
fala muito de emoções:  
a importância de seguir  
os sonhos, a busca da 
felicidade, o amor, as relações 
entre mãe e filhos… 
Porque sou assim, sou uma 
pessoa que vive as emoções.  
É esse o meu caminho.  
Sou muito sensível ao que se 
passa à minha volta e com os 
outros. Basta-me ouvir meia 
dúzia de palavras e ver quatro 
gestos para perceber o que  
se passa do lado de lá.

«Quando há um 
problema e não 
falei com o médico, 
é na minha 
farmácia que peço 
aconselhamento»
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/// Heróis Saúda

Francisco é diferente. E isso nota-se.  
Nota-se assim que se olha 
para ele. Não é apenas a pele, 
extraordinariamente clara.  
Nem os olhos, azuis acinzentados, 
que não aguentam a luz do 
dia, escondidos sob os óculos 
escuros. Nota-se, sobretudo, 
no cabelo loiro quase branco, 
nas sobrancelhas, nas pestanas 
alvíssimas. 

Há 18 anos, Francisco nasceu 
com uma doença genética: o seu 
organismo não produz melanina, 
o que impede a pigmentação no 

rosto, olhos e cabelo. Em todo o 
corpo. Chama-se albinismo e tem 
complicações associadas, como 
fotofobia, falta de visão e pele 
clara, impedindo-o de usufruir 
dos benefícios do sol. Acontece 
quando ambos os progenitores 
têm o gene, mesmo que não 
sejam eles próprios albinos. 
Nenhum dos pais de Francisco  
o é. Nem a irmã, cinco anos mais 
velha. É uma jovem morena. Aliás, 
diz Francisco, bem-humorado, 
que ele saiba, «não houve, nos 
últimos cem anos, um único 
albino na família». >

O rapaz 
delicado
Em bebé, Francisco mal abria os olhos.  
Até que os pais perceberam: tinham um filho  
albino. Olhos e pele demasiado delicados para  
a exposição ao sol. Ele soube crescer assim.  
Quando o gozaram na escola por ter a pele 
excessivamente clara, reagiu  com humor. A vida  
ensinou-o a transformar a diferença em força. 

Texto de Sónia Balasteiro
Fotografias de Pedro Loureiro

O mais provável 
é que venha a ter 
filhos morenos. 
Mas não teme 
apaixonar-se 
por uma mulher 
albina e ter filhos 
com o mesmo 
problema.  
Sente-se muito 
bem preparado
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O rapaz demasiado delicado 
para a luz do Sol cresceu 
com o odiado chapéu de abas, 
que passou a ser acessório 
obrigatório, litros de creme 
protector e os desvelos do amor 
materno. «Não suportava  
aquele chapéu! Acho que ter  
de o usar sempre foi o que mais 
me custou em tudo!». 

Mas essa não era a única 
coisa a lembrá-lo de que era 
diferente. Com pais e irmã de 
cabelos escuros, a curiosidade 
alheia sempre fez parte da sua 
vida. «Quando estávamos todos 
juntos, perguntavam aos meus 
pais o que se passava comigo, 
por que era diferente».  

Os pais sempre foram mais 
sensíveis do que ele aos 
comentários dos outros. 

Francisco cresceu com eles, 
sempre fizeram parte da sua 
vida, nunca o deixando esquecer 
que é diferente. Está habituado 
a entrar num espaço e ser o 
centro das atenções. Sobretudo 
dos bebés e das crianças, 
honestos na forma como olham 
o mundo. «Às vezes, oiço-os 
perguntar aos pais por que é  
que eu tenho a pele tão branca, 
por que sou tão diferente?  
E, nesses momentos, eu próprio 
me pergunto porquê. Por que  
é que sou diferente?» 

O chapéu de abas foi 
definitivamente rejeitado 
aos 14 anos, mas as dúvidas 
permaneceram.

Na adolescência, período 
conturbado para qualquer ser 
humano, Francisco dedicou-se  
a procurar a resposta na 
biologia, na genética que 
estudava na escola. Foi aí que 
soube que eram necessários 
dois genes dos progenitores. 
Ou que ambos os pais sejam 
albinos. Com a raridade da 
doença, o mais provável é que 
Francisco tenha filhos bem mais 
morenos do que ele. Mas mesmo 
que se apaixone por uma jovem 
albina, ou que transporte o gene, 
não tem medo. Diz estar bem 
mais preparado para qualquer 
eventualidade do que os pais. > 

Portanto, não havia, nada que  
o anunciasse. Por isso, 
no início, os pais não 
compreenderam o que se 
passava com o bebé. Francisco 
nasceu com os olhos fechados 
e assim os manteve durante 
dias, incapaz de suportar a 
claridade. Sucederam-se os 
médicos, os exames. Até que 
chegou o diagnóstico: era 
albino. Os pais de Francisco 
fizeram o que qualquer 
progenitor atento faria. 
Redobraram os cuidados,  
o zelo. Protegê-lo passou  
a ser uma missão.  
«Sobretudo a minha mãe, 
tornou-se superprotectora», 
diz o jovem com um sorriso.  

«Quando me 
chamam "branca  
de neve", ou 
"homem do gelo", 
rio-me também»
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Ser diferente é algo que conhece 
bem. Sabe quais são as suas 
necessidades. 

Foi também na adolescência 
que ouviu, dos colegas, as 
expressões “boneco de neve”, 
“branca de neve”, “homem 
do gelo”. Que começaram a 
perguntar-lhe se tinha caído 
num balde de tinta, se lhe tinham 
despejado um saco de farinha 
em cima.  Não se lembra de 
este tipo de expressões o terem 
incomodado em demasia.

São epítetos que ainda hoje 
ouve, 18 anos completos, 
dias passados a estudar na 
Faculdade de Psicologia da 
Universidade Nova de Lisboa. 
«Quando mo dizem, levo sempre 
na brincadeira, rio-me com 
eles. E deixa de ter qualquer 
força», afiança, de novo com um 
sorriso a aflorar-lhe os lábios. 

Também não acredita que lhe 
dificulte a vida amorosa:  
«Há gostos para tudo».  
Mesmo assim, Francisco 
pondera, dentro de alguns 
anos, emigrar para um país 
nórdico, onde abundam 
pessoas loiras. «Gostava 
de saber o que é passar 
despercebido. Talvez fosse 
mais fácil integrar-me». 
Entretanto, está no primeiro 
ano de Psicologia. 

Tem curiosidade quanto à forma 
como vivem as pessoas albinas 
como ele. Como se integram. 
Mas ainda não fez nada para 
procurar respostas. Até porque 
em Portugal não é fácil. Sabe 
que existem associações em 
Espanha, em França. Mas não 
cá. Quem costuma procurar 
semelhantes é a sua irmã.  

Francisco quer 
emigrar para 
um país nórdico. 
«Gostava de saber 
o que é passar 
despercebido»

«Ela também é superprotectora», 
volta a rir Francisco. «Às vezes 
estamos em casa sozinhos  
e se me esqueço dos óculos  
na mochila, obriga-me logo  
a ir buscá-los».  
Não é um preciosismo.  
Os olhos são, talvez, o ponto 
mais sensível de Francisco. 
Como o seu calcanhar de 
Aquiles. E não é só pela fotofobia 
que o obriga a usar sempre os 
tais óculos escuros. Se estiver 
sem óculos, as pupilas ficam 
vermelhas. São necessários 
porque, além disso – explica  
o próprio – os óculos de sol  
são graduados. Aos 18 anos,  
já tem quatro dioptrias num  
olho, quatro e meia no outro.  
E a tendência é que a visão piore 
com a idade. 

Além dos olhos, conta, outro 
cuidado que tem de ter é com 
a pele. É necessária vigilância 
apertada por causa do cancro.  

Francisco acompanha 
cuidadosamente os seus sinais e 
visita o dermatologista uma vez 
por ano. Um dos truques é usar 
roupa que lhe cubra o corpo o 
mais possível, no Inverno ou no 
Verão. Mas ele confessa: gosta 
mais do Inverno. Sente-se mais 
protegido. 

Francisco sabe que é diferente. 
Mas aceita-se. Até porque 
ser diferente também ajuda a 
desbloquear conversas. É mais 
comum as pessoas aproximarem- 
-se e fazerem perguntas. Por vezes, 
a diferença pode ser uma força. •
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/// Utente Saúda

A terrível falta 
de medicamentos

Mário Beja Santos
Técnico de Defesa do Consumidor

No ano passado, faltaram 
57 milhões de embalagens de 
medicamentos nas farmácias 
no momento da dispensa. Aviar 
uma receita médica à primeira 
passou a ser um problema. 

A exportação de medicamentos, 
prevista na lei, é uma realidade. 
Os baixos preços praticados 
em Portugal são interessantes 
para o mercado internacional. 
No entanto, está sujeita à 
regulamentação do Estado 
e não explica tudo.
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A crise e o excesso de cortes 
que atingiram as farmácias 
são explicações mais 
relevantes. Cerca de 18% das 
farmácias enfrentam hoje 
processos de insolvência ou 
penhora. Financeiramente 
estranguladas, as farmácias 
são obrigadas a reduzir  
ao mínimo os stocks  
de medicamentos.  
Os fornecedores exigem 
o pronto pagamento de 
medicamentos que o Estado só 
reembolsa dois meses depois. 
O sector enfrenta problemas 
inéditos de falta de liquidez e 
confiança: 1.656 farmácias têm 
fornecimentos suspensos.

O Estado deve garantir a 
acessibilidade ao medicamento. 
Isso implica preços justos e 
razoáveis, mas também uma 
cobertura farmacêutica digna. 
Ora, ninguém imagina formas 
de financiamento directo às 
farmácias para lhes devolver 
a sustentabilidade financeira 
perdida. A revisão do modelo  
de farmácia tornou-se  

um problema urgente da  
nossa política de saúde.

Já aqui abordámos as 
vantagens de articular as 
farmácias com a rede de 
cuidados primários. Isso 
traria benefícios para todos, 
mais notórios para os doentes 
crónicos. A renovação do 
receituário destes doentes 
aliviaria os centros de saúde 
da burocracia desnecessária, 
oferecendo mais tempo aos 
médicos para acompanhar 
quem deles precisa. Também  
a vacinação nas farmácias 
como nos centros de saúde, 
sem qualquer tipo de 
discriminação, melhoraria a 
cobertura vacinal da população. 

As farmácias são os serviços 
de saúde de mais fácil acesso 
e mais frequentados pelos 
portugueses. A prestação de 
mais serviços de saúde nas 
farmácias faz todo o sentido. 
Por exemplo, o aconselhamento 
nutricional, numa sociedade 
cada vez mais obesa. •

Financeiramente estranguladas, as farmácias  
são obrigadas a reduzir ao mínimo os stocks.
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/// Viagens

Leve saúde 
no avião
Se vai passar as férias de Verão longe de Portugal  
está na hora de marcar uma Consulta do Viajante. 
Divirta-se em praias tropicais e destinos exóticos. 
Não precisa é de regressar doente.

Quando pensamos em 
viajar, decidimos o destino, 
planeamos o que queremos 
ver, organizamos o transporte 
e o alojamento. No entanto, 
devemos também obter 
informação sobre a necessidade 
de realizar uma Consulta do 
Viajante, uma vez que existem 
destinos que nos colocam riscos 
de saúde. Estes dependem de 
factores como a duração e  
o propósito da viagem, da estação 
do ano e do estilo de vida que 
pretendemos ter no destino.  
A Consulta do Viajante deve 
ser efectuada, no mínimo, com 
45 dias de antecedência, uma 
vez que pode ser necessária a 
prescrição de medicamentos e 
vacinas. Como existem vacinas 

Filomena Pereira, Cláudia Conceição e Rosa Teodósio
Médicas - Instituto de Higiene e Medicina Tropical 

que requerem mais do que uma 
dose, deve sempre completar o 
esquema vacinal recomendado 
na consulta.

Na Consulta do Viajante é obtida 
e avaliada informação sobre  
o estado de saúde do viajante e 
dadas indicações de prevenção 
sobre doenças transmitidas 
por vectores – por exemplo, 
zika, malária /paludismo e 
dengue – por alimentos ou 
microrganismos que vivem nos 
rios e em águas paradas. São 
também fornecidos conselhos 
sobre prevenção de infecções 
sexualmente transmissíveis e 
indicados os objectos que não 
devem faltar no estojo médico 
básico do viajante. >
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Pode realizar a 
Consulta do Viajante 

no Instituto de Higiene  
e Medicina Tropical  
(www.ihmt.unl.pt) ou 
consultar o Portal da Saúde 
(www.portaldasaude.pt/
portal) para encontrar um 
serviço perto de si.

Como evitar a picada  
de insectos:

• Utilize vestuário de cores 
claras, largo, que cubra  
o corpo o mais possível;

• O repelente deve ser aplicado 
de três em três horas nas áreas 
expostas do corpo, incluindo 
palmas das mãos e plantas dos 
pés se descobertos, evitando  
o contacto com os olhos, nariz 
e boca;

• Quando aplicar qualquer 
creme em conjunto com o 
repelente, nomeadamente 
protector solar, o repelente 
deve ser aplicado por último;

• Se necessitar de protecção 
adicional, pode aplicar 
repelente ou insecticida com 
permetrina no vestuário;

• Não é necessário aplicar 
repelente quando estiver num 
local com ar condicionado a 
uma temperatura de 18ºC. 
Se o local de alojamento 
não tiver este sistema de 
refrigeração, deve utilizar 
uma rede mosquiteira para 
dormir, de preferência 
impregnada com insecticida;

• As portas e as janelas devem 
estar fechadas sempre que 
não estejam protegidas com 
rede mosquiteira ou não 
exista ar condicionado.

Cuidados de higiene 
alimentar:

• Deve optar por bebidas 
engarrafadas e seladas.  
Pode tornar a água própria 
para consumo fervendo-a 
durante 5 a 10 minutos  
em bolhas grossas  
ou desinfectando-a  
com 2 gotas de lixívia a 5%  
por cada litro de água;

• Não deve consumir gelo;

• Deve ingerir alimentos bem 
cozinhados e quentes, evitando 
qualquer alimento cru;

• Deve consumir fruta lavada 
com água própria para 
consumo, descascada por si 
após lavagem das mãos;

• Evite consumir alimentos  
em locais com condições  
de higiene duvidosa.

Durante a estadia  
e após o regresso:

Sintomas como febre, dores 
articulares e musculares, dores 
de cabeça, náuseas, vómitos, 
dores de estômago, diarreia, 
sintomas urogenitais, lesões/
comichão na pele e sensação 
de inchaço podem indicar que 
contraiu uma doença. Se durante 
a sua estadia tiver algum 
problema de saúde deve ir a uma 
consulta dentro de 24 horas.

Após o regresso, se apresentar 
algum dos sintomas acima 
descritos deve consultar o 
médico. Deve também realizar 
uma Consulta de Medicina 
Tropical se a sua estadia tiver 
sido prolongada (mais de três 
meses), se for portador de uma 
doença crónica, sempre que se 
sentir doente (até cerca de seis 
meses após o seu regresso) ou 
se considera que esteve exposto 
a uma doença infecciosa. 

Como vê, existem muitas razões 
para realizar uma Consulta 
do Viajante. Se vai viajar, 
especialmente para um país 
tropical, marque a sua consulta  
e proteja a sua saúde! •
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/// Consultório

Jaime Pina
Médico

Em Maio, a natureza atinge  
o apogeu de beleza. Mas, para 
algumas pessoas, essa beleza 
representa o inferno. Falamos  
dos doentes alérgicos aos pólenes.

Olhos vermelhos, lacrimejantes, 
com dificuldade em encarar a luz 
do sol, com prurido intenso; nariz 
constantemente a espirrar, que 
alterna períodos de congestão  
com períodos de pingo persistente; 
garganta sensível e dolorosa;  
nos casos mais graves, as sempre 
temíveis crises de asma. 

O que fazer para controlar  
esta situação? Para além do 
indispensável controlo 
medicamentoso, os seguintes 
comportamentos podem  
marcar a diferença:
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Estamos no mês das flores e dos pólenes.  
Saiba o que fazer para evitar crises alérgicas.

Maio,  
maduro Ma… a…a…atchim!

• Conhecimento é poder: conheça  
os boletins de polinização da área 
onde habita ou para onde se 
desloque. Para tal, pode consultar, 
por exemplo, o site da Sociedade 
Portuguesa de Alergologia e 
Imunologia Clínica (www.spaic.pt).

• Sempre que sair para o exterior, 
deve usar óculos, de preferência 
escuros.

• Se puder, permaneça no interior 
de uma habitação durante as 
horas em que o vento soprar com 
maior intensidade – vento forte 
faz aumentar a concentração de 
pólenes no ar.

• Aproveite a maior humidade 
existente na atmosfera após o 
pôr-do-sol para, a partir dessa 
altura, arejar o quarto onde 
dorme.

• Certifique-se de que as janelas 
de sua casa estão bem vedadas.  
As frestas deixam entrar pólenes.

• Evite ter em casa plantas 
polinizadoras. Se tal acontecer, 
coloque-as no exterior durante  
a época polínica.

• Quando viajar de automóvel 
faça-o com as janelas fechadas. 

Viajar com as janelas abertas 
concentra pólenes no interior  
da viatura. No início da época 
polínica, assegure-se, também, 
da boa manutenção do filtro  
de pólenes da viatura.

• Se viajar de motociclo, faça-o 
usando um capacete integral com 
a viseira fechada. Se for possível, 
evite este meio de locomoção no 
período de maior polinização.

• Evite as áreas com níveis de 
polinização mais elevados.  
No período Primavera-Verão, 
passe os tempos livres à  
beira-mar, local onde, devido  
à humidade natural, há menos 
pólenes na atmosfera.

• Não brinque nos relvados  
e afaste-se dos que estão a ser 
tratados. O corte da relva  
origina uma intensa libertação 
dos pólenes.

• Se as queixas forem muito 
intensas, evite praticar actividade 
física ao ar livre. A época de 
polinização é uma boa altura para 
um doente alérgico aos pólenes 
praticar actividade física indoor. •

Fundação Portuguesa do Pulmão
www.fundacaoportuguesadopulmao.org
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Quando a nossa 
flora interior  
se desequilibra

/// Saúde com ciência

A diarreia é uma das perturbações de saúde mais  
frequentes dos viajantes. Saiba o que fazer para a evitar  
e tratar mais depressa.  

           CAUSAS 

A água, os sais minerais e os 
nutrientes dos alimentos são 
absorvidos ao passar pelo 
intestino e o que resta são as 
fezes. Neste processo participam 
bactérias que vivem no intestino –  
flora intestinal – e que mantêm 
um equilíbrio, protegendo-o de 
infecções.

Quando este equilíbrio é alterado, 
as fezes ficam mais líquidas, 
apresentam um volume superior 
ao normal e há um aumento 
dos movimentos intestinais, 
resultando em diarreia.

Há outras, mas as causas  
mais frequentes são:

Vírus – responsáveis pela 
gastrenterite infantil, propagam- 
-se facilmente através do contacto 
directo entre as crianças.

da urina e escassez ou ausência 
de lágrimas.

A diarreia pode ser acompanhada 
de mal-estar e dores abdominais, 
gases, náuseas, vómitos e febre. 
Atendendo à duração e intensidade 
dos sintomas pode ser:

Aguda – surge subitamente  
mas é temporária.

Crónica – persiste para além 
de duas semanas, podendo 
ser sintoma de outras doenças 
intestinais, pelo que obriga  
a consulta médica.

Há sinais que indicam uma maior 
gravidade: febre superior a 38ºC, 
sintomas persistentes apesar do 
tratamento, fezes escuras ou com 
sangue, perda de peso (superior 
a 5%) ou desidratação acentuada, 
e que implicam uma consulta 
médica.  >

Bactérias e parasitas –  
transmitidos através de alimentos 
ou água contaminados.

Alimentos – todos os que 
causam intolerância ou alergia 
(glúten, lacticínios, etc.).

Medicamentos – antibióticos e 
anti-inflamatórios, mas também 
o abuso de laxantes e alguns 
antiácidos.

         SINTOMAS 

Com a perda de água e sais 
minerais, o organismo fica 
desidratado. Crianças (sobretudo 
com menos de três anos), idosos, 
grávidas e doentes crónicos 
são mais sensíveis a estas 
consequências. Os sintomas 
oscilam entre fraqueza, tonturas, 
cansaço, boca seca, sede 
excessiva, diminuição do volume 
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MINIMIZAR O RISCO 

Beba líquidos em 
abundância, pois os 

vómitos, as fezes líquidas e 
a febre gastam as reservas 
de água e sais minerais do 
organismo, desidratando-o.

Faça uma alimentação rica 
em hidratos de carbono 
(pão, massas, arroz e 

batatas), pobre em fibras e em 
gorduras (porque estimulam os 
movimentos intestinais) e evite  
o álcool, café e condimentos.

Reforce a hidratação  
com medicamentos 
disponíveis nas farmácias. 

Peça aconselhamento  
ao seu farmacêutico.

Estas medidas podem ser 
complementadas com 
medicamentos reguladores  
da flora intestinal ou para  
a febre, se necessário.  
Os antidiarreicos devem ser 
usados em situações específicas 
e os antibióticos apenas 
mediante receita médica.

A IMPORTÂNCIA  
DE LAVAR AS MÃOS 

Para evitar a entrada de agentes 
causadores da diarreia no 
sistema digestivo, lave sempre 
as mãos antes de tocar em 
alimentos, depois de ir à casa  
de banho ou de um contacto 
com terra ou animais  
(mesmo saudáveis). •

Em viagem,  
redobre os cuidados: 

Beba apenas água 
engarrafada ou fervida

Não ingira alimentos 
crus lavados com água 
corrente

Descasque a fruta  
e evite as saladas

Não use gelo feito  
a partir de água  
da torneira

 Não deixe os alimentos 
à temperatura 
ambiente
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/// Desporto

Treine  
o coraçã
Thordis Berger, Chief Medical Officer Holmes Place Portugal
Sofia Silva, Master Trainer Holmes Place Portugal

A actividade física regular pode afastar um enfarte 
do seu destino.

A doença coronária (DC) é a 
mais prevalente das patologias 
cardiovasculares. As doenças do 
aparelho circulatório, geralmente 
associadas à doença coronária, 
são a principal causa de morte 
em Portugal, sendo responsáveis 
por cerca de 1/3 das mortes no 
nosso país. 

A causa mais comum de DC é  
a aterosclerose  responsável  
por cerca de 95% dos casos,  
um termo habitualmente utilizado 
para descrever a acumulação de 
depósitos de gordura e de tecido 
fibroso (placas) no interior  
das artérias. A formação 
de placas nas artérias 
coronárias pode conduzir a 
um estreitamento significativo 
dos vasos sanguíneos, o que 
leva a que o fluxo de sangue 
na artéria afectada possa ser 
significativamente reduzido.

A DC nem sempre  
apresenta sintomas.  

No entanto, o mais comum é  
uma dor no peito denominada 
angina de peito. Os sintomas 
ocorrem se existe um 
estreitamento grave da artéria  
ou uma obstrução súbita.  
O segmento do miocárdio 
afectado sofre transitoriamente 
duma nítida falta de oxigénio e 
uma acidificação (queda do pH) 
no tecido do miocárdio pode 
ocorrer, causando dor na região 
do coração. Devido a complexas 
conexões neurais, esta dor pode 
irradiar para outras partes do 
corpo, por exemplo para a área 
do ombro, da mandíbula inferior 
ou da parte superior das costas 
(entre as omoplatas).

A maioria dos casos de angina 
pectoris surge associada a 
situações de esforço físico ou  
a emoções. Um exemplo:  
durante a subida de escadas,  
o músculo cardíaco precisa de  
um maior fornecimento de sangue 
oxigenado do que em repouso, 

mas perante o estreitamento 
da artéria não consegue 
aumentar suficientemente esse 
fornecimento e a dor pode surgir. 
Geralmente, essa dor desaparece 
com o repouso. Numa situação 
mais grave, de obstrução total da 
artéria, pode ocorrer um enfarte 
do miocárdio agudo, cujo principal 
sintoma é o aparecimento de dor 
com caraterísticas similares às 
de angina de peito, mas de maior 
duração.

Devemos investir na prevenção, 
designadamente nos factores de 
risco modificáveis, decorrentes do 
comportamento e estilo de vida. 
Assim, a mensagem principal 
mantém-se: mais vale prevenir 
do que remediar. Por esta razão, 
reforça-se a necessidade duma 
alimentação equilibrada e 
saudável, e da prática regular de 
actividade física. Nunca é tarde 
demais e mesmo uma simples 
caminhada já traz benefícios 
gerais para a saúde.  >
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FACTORES DE RISCO 

• Tabagismo
• Obesidade
• Vida sedentária com prática 

muito reduzida de exercício 
físico regular

• Nível elevado de colesterol  
no sangue

• Nível elevado de colesterol 
LDL, habitualmente 
denominado de “colesterol 
mau”

• Nível baixo de colesterol HDL, 
habitualmente denominado  
de “colesterol bom”

• Pressão arterial elevada 
(hipertensão)

• Diabetes
• História familiar de doença 

coronária em idade precoce
• Idade avançada

BENEFÍCIOS  
DA ACTIVIDADE FÍSICA

• Reduz a frequência cardíaca 
em repouso (menor 
sobrecarga cardíaca)

• Diminui a viscosidade 
sanguínea

• Melhora o colesterol 
(aumento do “colesterol bom” 
e diminuição do “colesterol 
mau”)

• Possibilita a redução  
da pressão arterial

• Melhora o metabolismo 
(devido ao aumento da 
sensibilidade à insulina)

• Ajuda na perda de peso
• Melhora a auto-estima
• Facilita o abandono  

do tabagismo •

PRESCRIÇÃO DE EXERCÍCIO

EXERCÍCIO AERÓBIO

Frequência Mais de 3 vezes por semana, podendo ser 4 vezes 
por semana intercaladas até 7 vezes por semana

Intensidade 40-80% 

Duração 20-60 minutos de exercício contínuo

Tipo

Actividades aeróbias que envolvam grandes 
massas musculares (optar por máquinas ou 
exercícios que trabalhem braços e pernas). 
Exemplos: passadeira, natação, remo

Objectivos  
(4-6 meses)

↑ capacidade aeróbia
↑ actividades da vida diária
↓ pressão arterial e frequência cardíaca
↓ risco de doença coronária

EXERCÍCIO COM RESISTÊNCIAS

Frequência 2-3 vezes por semana 

Intensidade
50-60%
Evitar manobra de valsalva (tentativa de expiração 
com a glote, a boca e o nariz fechados)

Duração

1-3 séries
10-12 repetições
30-60 segundos de repouso
8-12 exercícios diferentes 

Tipo Treino em circuito

Objectivos  
(4-6 meses)

↑ força
↑ actividades da vida diária

OUTRAS INDICAÇÕES

A progressão da intensidade deve ser feita primeiro pelo aumento  
da duração e só depois pelo aumento da intensidade.
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Perigo  
ou 
puro prazer

Leonor Girão
Dermatologista
Clínica de Dermatologia do Areeiro

Este Verão, vai aproveitar o sol 
ou expor-se a um risco desnecessário? 

/// Dermocosmética

Gostamos que a chuva vá 
embora e que o bom tempo 
venha, com o sol acolhedor. 
Mas a radiação solar não é 
inofensiva. Existem inúmeras 
evidências do impacto negativo 
da radiação ultravioleta (UV)  
na saúde humana, 
nomeadamente no sistema 
imune, no envelhecimento 
cutâneo e no desenvolvimento 
de cancro de pele.  Estima-se  
que em Portugal haja por 
ano 100.000  novos casos de 
cancro cutâneo, dos quais mil 
serão melanomas e metade 
aparecerão antes dos 40 anos 
de idade. Isso representa um 
número significativo de mortes 
numa população de uma faixa 
etária cada vez mais jovem.  

A exposição solar em horas de 
grande incidência de radiação UV, 
como o horário das 11h às 16h,  

na época Primavera-Verão,  
é perigosa. E não é só na praia. 
Muitas actividades de lazer 
(ciclismo, vela, marcha, corrida, 
passeios) ou profissionais 
(polícias, pescadores, 
agricultores) obrigam a maior 
tempo de exposição solar 
e requerem uma protecção 
rigorosa. Crianças, pessoas de 
pele clara e com antecedentes 
de cancro de pele na família têm 
de ter cuidados redobrados.  
A protecção inclui tudo o que se 
pode interpor entre o sol e a pele: 
roupa, chapéus-de-sol, óculos, 
bonés. É possível estar no 
exterior à sombra ou fazer  
surf com camisolas com 
protecção UV.

Estas medidas devem ser 
complementadas com a 
aplicação de filtros solares nas 
áreas de pele exposta.  

Existem na forma de cremes, 
loções, geles ou sprays. 
Dividem-se em filtros químicos, 
écrans físicos e compostos 
antioxidantes (fotoprotectores 
biológicos). Podem usar-se em 
associação e têm indicações 
diferentes consoante a idade, 
fototipo da pele ou patologia 
cutânea pré-existente. O seu 
dermatologista indicar-lhe-á 
o mais adequado para si. Há 
filtros solares próprios para 
pele oleosa, pessoas com 
alergias ou com intolerância 
solar. É fundamental que 
tenham índice de protecção 
nunca inferior a 30 e que sejam 
aplicados em quantidade e 
frequentemente, de duas em 
duas horas. Mas atenção:  
não há écrans totais. Caso veja 
um sinal diferente ou que  
mude na sua pele, consulte  
um dermatologista. •
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/// Nutrição

O sol à sua mesa
Uma dieta saudável e equilibrada é fonte de 
antioxidantes, os quais aumentam a defesa cutânea 
contra a radiação ultravioleta. 
A sua pele também precisa de muita água.

A exposição solar induz 
processos de oxidação e 
envelhecimento da pele, 
mas através da alimentação 
podemos obter substâncias 
antioxidantes que reforçam  
os sistemas de protecção  
do organismo. É o caso  
dos carotenóides, das vitaminas 
E e C, e dos polifenóis. 

Os carotenóides 
São pigmentos coloridos, 
variam entre o amarelo e 
o vermelho, e existem em 
abundância nos alimentos 
de origem vegetal (frutas e 
hortícolas), embora também 
possam ser encontrados nos 
ovos, leite, queijos e vísceras. 
Destaque para o betacaroteno, 
por ser o precursor da  
vitamina A, e para o licopeno, 
de cor vermelha, pelo potencial 
antioxidante. O tomate, a 
melancia e a beterraba são 
ricos em licopenos. Pela sua 
concentração em carotenóides 
fotoprotectores, as saladas são 
uma opção excelente no Verão.

Graça Raimundo
Nutricionista

As vitaminas
A ingestão de vitamina E  
também não deve ser 
esquecida, pelo que os frutos 
secos, como nozes, amêndoas, 
amendoins ou castanhas de 
caju, devem fazer parte da 
alimentação. Mas atenção à 
quantidade, pois são ricos em 
gordura e o consumo excessivo 
contribui para a obesidade.
A vitamina C, mesmo em 
pequenas quantidades, pode 
proteger o organismo de danos 
oxidativos, por isso atenua os 
efeitos das radiações solares 
na pele. Encontra-se quase 
exclusivamente em alimentos de 
origem vegetal, destacando-se 
as frutas cítricas, as hortaliças 
cruas, a batata e o tomate.

Os polifenóis 
Os mais comuns da dieta são  
os flavonóides. Encontram-se  
principalmente nas frutas, 
hortícolas, cereais, chás, 
café, cacau, soja e vinho. São 
amplamente conhecidos pela 
sua actividade antioxidante. •

Não esqueça

Faça uma 
alimentação variada 

É essencial para obter 
todos os nutrientes 
necessários  
à saúde da pele. 

Hidrate-se  
As temperaturas 

mais quentes exigem 
hidratação redobrada. 
Beba bastantes líquidos, 
seis a oito copos por 
dia, e mais durante os 
meses de Verão – água 
preferencialmente e chá –  
e consuma frutas ricas 
em água, como  
a melancia, o melão  
e a laranja. 

Exponha-se ao sol 
de forma moderada 

É importante para a 
obtenção da quantidade 
de vitamina D de que  
o organismo necessita. 
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/// Suplementação

Suplementos para  
um bronzeado saudável
O suplemento certo ajuda-o a evitar reacções
alérgicas, torna a pele mais resistente  
e previne o fotoenvelhecimento cutâneo. 
Alexandra Costa
Farmacêutica

Existem no mercado vários 
tipos de suplementos solares, 
formulados para diferentes 
situações. É possível, por 
exemplo, preparar a pele para  
o sol, potenciar e até embelezar o 
bronzeado, ou até mesmo adquirir 
um bronzeado com aspecto 
natural sem exposição solar! 
Mas também se pode evitar as 
frequentes reacções alérgicas 
e tornar a pele mais resistente, 
prevenindo o fotoenvelhecimento 
cutâneo. Para cada caso, há um 
suplemento certo. 

• Carotenóides: Têm um efeito 
estimulante na síntese  
da melanina.

• Ómega 3: Protege a pele 
dos raios UV, confere-lhe 
elasticidade e previne  
o envelhecimento.

• Selénio: É um poderoso 
antioxidante e anti-inflamatório, 
que favorece a protecção 
do organismo e da pele, 
nomeadamente para quem 
faz as comuns "alergias  
ao sol".

• Óleo de borragem de ónagra 
ou de grainhas de uvas: São 
ingredientes que conferem 
uma acção hidratante no caso 
da pele seca ou com tendência 
a desidratar facilmente.

• Outros antioxidantes,  
como chá verde, polifenóis, 
vitamina C: Reforçam a 
eficácia protectora contra  
o stress oxidativo, de forma a 
preservar ao máximo  
a juventude da pele.

Deve iniciar a toma destes 
suplementos, no mínimo,  
uma semana antes de se expor 
ao sol e mantê-la enquanto 
durar a época balnear.  
Não têm contra-indicações  
e além de protegerem a pele  
e a sua saúde, favorecerem  
a uniformidade, intensidade 
e prolongamento de um 
bronzeado natural. •
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Viajar com as crianças  
é muito divertido

Rita Nunes de Almeida
Farmacêutica

Não há melhor 
companhia nas 
férias do que  
os nossos filhos 
felizes.

/// Mães, pais e filhos

Em criança, tinha dois sonhos: 
ser farmacêutica e ser mãe. Tive 
a felicidade de encontrar alguém 
com a mesma vontade de construir 
uma família. No próximo mês, 
nascerá o nosso terceiro filho. 

Levamos sempre os miúdos nos 
passeios e viagens. Jamais os 
considerámos uma limitação.  
É óbvio que os nossos 
programas são adaptados a eles.  
É fundamental escolher com 
tempo o destino e o itinerário. 
O sucesso de umas férias 
depende do plano. Antes da 
partida, reservamos dormidas, 
espectáculos e locais a visitar. 
Sempre que possível, usamos 
bilheteiras online. As crianças 
detestam filas e adoram saber a 
próxima aventura que as espera.

Três coisas não podem faltar: 
água, comida e toalhetes.  
Se as viagens forem longas, 
convém adicionar à lista roupa  
e calçado confortáveis.  

Para o caminho, o brinquedo 
favorito, os lápis de colorir e 
uma muda de roupa. Fazemos 
paragens a cada 90 minutos, 
para eles esticarem as pernas  
e comerem algo ligeiro.  
No rádio do carro a playlist é 
ao gosto deles. Começámos 
nas músicas do Panda e da 
Maria, já vamos no Agir e nos 
D.A.M.A. Cantamos em coro, 
do cancioneiro tradicional ao 
hit do momento. Fazemos jogos 
em conjunto, com o abecedário, 
cores ou números. Evitamos 
os gadgets, para estimular 
o relacionamento familiar 
e proteger a saúde ocular. 
Tivemos, durante dois anos, 
um carro equipado com dois 
fantásticos écrans de cinema. 
Nunca os estreámos!

A partilha do mesmo 
habitáculo é normalmente um 
tempo de grande qualidade 
entre progenitores e crias. 
Conversamos muito sobre 
o destino e os programas 
planeados. Muitas vezes, eles 
desvendam peripécias que nem 
imaginávamos, tal é a correria 
diária em que andamos metidos. 

Por mais organização que exista, 
nem sempre conseguimos evitar 
uma birra ou outra. As birras 
são naturais nas crianças,  
cabe-nos reagir com calma, 
passar à frente e seguir viagem. 
Nós temos uma táctica infalível: 
quando o João Pestana se 
atrasa, fazemos um desvio  
por uma estrada empedrada  
e ele aparece logo! •
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Sesimbra  
é peixe

/// Farmacêutico convida

Um mar da cor do Caribe, com uma 
flora de encantar e o mais saboroso 
peixe do mundo. A região tem 
algumas das melhores praias  
e grutas de Portugal. Não admira 
que tenha atraído árabes, romanos 
e até dinossauros. Rui Novo da Silva 
leva-nos a ver por que é louco  
por Sesimbra.

Texto de Maria Jorge Costa
Fotografias de Céu Guarda

Sesimbra é Peixe é a 
consagração em forma  
de slogan desta região  
«abençoada com o melhor que 
a natureza nos deu», afirma 
Rui Novo da Silva. Nasceu 
em Mação e viveu muitos 
anos em Angola. Já viu muito 
mundo, mas não se imagina a 
viver em mais lado nenhum. 
É um apaixonado pela vila 
e pela região: «Temos as 
maravilhosas praias do Meco,  
o Cabo Espichel, a linha de 

costa mais bonita do país,  
um mar com as cores do Caribe, 
e excelentes restaurantes e 
tascas para comer o melhor 
peixe do mundo». Se isto não 
chega, o farmacêutico destaca 
ainda as origens milenares, 
vestígios de dinossauros, 
marcas da presença do império 
romano e influências árabes. 

Aqui encontra-se tudo o que  
de melhor pode haver no mundo 
em terra e debaixo de água. > 
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A natureza foi generosa com  
a região. Uma costa recortada 
criou praias secretas e 
recantos, muitos dos quais só 
acessíveis por mar. Terra de 
pescadores, Sesimbra exibe 
uma arquitectura simples feita 
de e para as gentes do mar. 
E são as gentes do mar que 
moldam a península. 

O nosso passeio começa 
pelo local de eleição do 
farmacêutico: o Cabo Espichel 
onde, reza a lenda,  surgiu  
a figura de Nossa Senhora  
do Cabo, e se construiu  
a Ermida da Memória, pequena  
estrutura medieval de planta 
quadrada e paredes baixas, com 
uma cúpula que nos transporta 
para influências árabes.  

Em 1701, o rei D. Pedro II 
mandou construir um santuário 
que inclui a Igreja de Nossa 
Senhora do Cabo, ladeada por 
hospedarias (depois de 1715) 

para receber os fiéis que ali 
podiam pernoitar. Em 1707, 
a imagem da Nossa Senhora 
do Cabo foi transferida para o 
interior da igreja, que hoje conta 
com uma réplica, estando a 
original guardada. 

No caminho para o Cabo 
Espichel não se surpreenda 
caso se cruze com rebanhos de 
ovelhas que pastam livremente. 
Logo ali ao lado fica a freguesia 
da Azóia, conhecida pelo queijo 
e pão, que não ajudam quem 
queira emagrecer mas  
a que é difícil resistir.

Em dias de sol, este é um 
daqueles passeios que 
nos pacifica com o mundo. 
Não admira que conte com 
tantos visitantes, nacionais e 
estrangeiros. Dona Delfina, 
sesimbrense nascida e criada,  
é uma das senhoras que abre  
as portas da igreja às 9h30  
e as fecha às 17h30.  

Conta que passam por ali muitos 
estrangeiros. Ao fim-de-semana 
«é uma loucura de pessoas».  
Com missa às quatro da 
tarde, ao domingo dificilmente 
conseguem fechar as portas  
à hora prevista. E nos dias  
da procissão anual, em que  
a verdadeira imagem percorre  
as freguesias do concelho,  
«não há descanso».

Deixamos para trás o Cabo 
Espichel para descer à vila, 
passando pelas freguesias, que 
hoje acolhem mais população do 
que o centro, mas paramos para 
visitar o Castelo de Sesimbra. 
Mais um marco de outros 
tempos. Na igreja já não se 
celebram missas. Mas tem  
sido «muito bem aproveitada» 
para organizar concertos e 
sessões de canto, tirando 
partido da acústica, explica  
o nosso guia, que sugere  
uma paragem na cafetaria  
do castelo, ao pôr-do-sol.
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O peso da história pressente-se  
em cada passo que damos. 
Os primeiros registos que se 
encontram da importância  
da pesca em Sesimbra 
remontam há 5.000 anos  
e foram descobertos em 
escavações arqueológicas.  
A presença romana fez disparar 
a exportação de pescado para 
vários pontos do império.  
A indústria de conserva de 
peixe tem cerca de dois mil 
anos. No porto de abrigo ainda 
se vislumbram resquícios de 
grande actividade da pesca, 
da indústria de conserva, e de 
construção e manutenção  
de barcos e navios. 

Com o declínio da pesca  
e da indústria da conserva 
de pescado, surgiu outra 
actividade, que atraiu um novo 
tipo de forasteiro: a pesca 
desportiva ao espadarte. 
Rapidamente se transformou 
num símbolo da vila e deu  
o nome ao primeiro hotel na 
marginal. O Hotel Espadarte 
constituiu um grande impulso 
ao turismo na região. É neste 
contexto de valorização das 
tradições da região que, 
em 2013,  surgiu o projecto 
“Sesimbra é Peixe”, uma 
proposta do Turifórum, grupo 
informal de empresários  
de turismo da região. >

Reza a lenda que 
numa noite de 
tempestade surgiu 
a imagem de  
Nossa Senhora  
no Cabo Espichel.  
Em 1701 D. Pedro II  
mandou erigir 
uma igreja ladeada 
por hospedarias 
para que os 
fiéis pudessem 
pernoitar quando 
ali se deslocassem  

Edifício em "estilo chão"  constituído por nave única com tecto em abóbada, 
pintado a fresco em 1740, representando o tema da Assunção da Virgem.



Boa disposição40

Sesybrium

Sesimbra deve o nome a uma planta: Sesybrium. De acordo com o 
dicionário onomástico e etiológico da língua portuguesa «Sesimbra 
provém do vocábulo de origem greco-latina sesybrium, nome de 
uma planta. Na evolução para a língua portuguesa, esta palavra 
passou a ser usada no feminino, tendo dado lugar a "sesímbria"  
e posteriormente a "sesimbra". A forma "Cezimbra" corresponde a 
uma grafia alternativa anterior à normalização ortográfica de 1911».

À entrada, do lado esquerdo, 
vendia-se o peixe acabado de 
chegar do mar, mas essa foi 
uma actividade transferida 
para o mercado. Exigência da 
modernidade. Em contrapartida, 
percebe-se o fervilhar dos 
desportos náuticos, com 
uma marina de recreio bem 
apetrechada, os serviços da 
capitania num edifício moderno 
e os variadíssimos centros de 
mergulho, que nos últimos  
15 anos surgem como cogumelos. 
Mais uma vez, o mar atrai gente. 
Uma gente diferente, mas gente 
que repete a visita. Para os 
menos aventureiros, há outra 
forma de ver o fundo do mar, em 
barcos de recreio onde biólogos 
explicam a miúdos e graúdos os 
mistérios que ele esconde. 

Outro dos locais obrigatórios 
para Rui Novo da Silva fica bem 
no centro da vila. A Fortaleza de 
Santiago. Mandada construir em 
1648, esteve até há poucos anos 
entregue à Guarda Fiscal  
à Alfândega. Passou 
recentemente para a alçada da 
câmara municipal, prevendo-se  
a dinamização de eventos 
culturais. Para já, conta com 
a «melhor esplanada» da vila, 
mesmo em cima do mar, e em 
breve abrirá o Museu do Mar.  
Há quem diga que é o último  
dos castelos portugueses sobre o 
mar a manter a traça medieval. •
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Dois restaurantes

Quem passeia quer comer bem 
e disso não se pode queixar 
o visitante. Na vila encontra 
restaurantes para todos os 
bolsos e com bom peixe. Testados 
e mais do que aprovados estão 
a Tasca do Isaías, onde se come 
do mais fresco que se pesca no 
mar português, acompanhado de 
legumes verdadeiros, bom azeite, 
pão e queijo. Sem pretensões, a 
Tasca já vai na segunda geração 
e continua a ser um caso sério de 

Bula
Santuário do Cabo Espichel
Horário de Verão:  
2ª a 6ª feira: 9h30-17h30 
Fins-de-semana: 9h30-18h30
Encerra para almoço

Fortaleza de Santiago
Todos os dias,  
8h00-20h00

Pegadas de Dinossauros 
Casais da Azóia
Cabo Espichel
 
Castelo de Sesimbra
Todos os dias,  
7h00-20h00

Best Dive Mergulho
T. 917 535 980
Av. dos Náufragos,  
Edifício Marina, loja C
www.bestdive.pt

Haliotis Mergulho
T. 910 586 132 / 262 781 160
Porto de Abrigo
www.haliotis.pt

Bolhas
Pesca de alto mar
T. 910 658  555
www.bolhas.pt

Aquarama
Passeios de barco
T. 965 263 157 / 965 516 436
www.aquarama.com.pt

Tasca do Isaías
T. 914 574 373
R. Coronel Barreto, 2

Casa Mateus
Restaurante
T. 918 790 697
Encerra à segunda-feira

Doces e Petiscos 

A região tem muitos petiscos. 
Aqui deixamos apenas os 
nomes e a promessa de que 
valem bem uma viagem:  
a maçã camoesa, a pêra de 
Inverno, as broas de Alfarim,  
os zimbros, as brisas  
do castelo, os almirantes  
e a farinha torrada.

boa comida. No Verão, ou chega 
muito cedo ou prepare-se para 
filas de espera de mais de uma 
hora. Ou telefone, claro.

Noutro registo, e igualmente 
saboroso, descobrimos a Casa 
Mateus, onde comprovámos que 
a chamada cozinha de fusão se 
apura com o melhor que a terra e 
o mar dão. Neste restaurante, se 
não fizer reserva para jantar, só 
com muita sorte consegue comer. 
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Meritene

Selenium-ACE Extra

2,54
desconto

vale saúda

vale saúda

Na compra de uma embalagem de  
Meritene Active Senior Nutrition

CNP Vários

Na compra de uma embalagem de  
Selenium-ACE Extra

CNP Vários

Validade: 14 de Maio até 30 de Junho 2016
Desconto válido para uma única utilização por cartão Saúda,  
apenas nas Farmácias Portuguesas, excepto compras online.

Validade: 14 de Maio até 30 de Junho 2016
Desconto válido para uma única utilização por cartão Saúda,  
apenas nas Farmácias Portuguesas, excepto compras online.

Mitosyl  
Gel de Arnica

24
desconto

vale saúda

Na compra de uma embalagem de  
Mitosyl Gel de Arnica 15ml

CNP 6938035

Validade: 14 de Maio até 30 de Junho 2016
Desconto válido para uma única utilização por cartão Saúda,  
apenas nas Farmácias Portuguesas, excepto compras online.

Gama Hydrance 
Optimale

54
desconto

vale saúda

Na compra de um produto da gama Hydrance Optimale 

CNP Vários

Validade: 14 de Maio até 30 de Junho 2016
Desconto válido para uma única utilização por cartão Saúda,  
apenas nas Farmácias Portuguesas, excepto compras online.

54
desconto
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Validade: 14 de Maio até 30 de Junho 2016

Meritene

Selenium-ACE Extra

CNP Vários

CNP Vários

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.

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

Selenium-ACE Extra oferece uma protecção antioxidante otimizada.
Ajuda a neutralizar o efeito dos radicais livres estimulados pela radiação 
UV e que é responsável por alterações celulares, aumentando o risco de 
pele mais seca, pouco elástica, rugas e reacções cutâneas.
 
A toma de Selenium-ACE® Extra não dispensa o uso do protector solar tópico, 
mas complementa a fotoprotecção. Os suplementos alimentares não devem ser 
utilizados como substitutos de um regime alimentar variado e equilibrado e  
de um modo de vida saudável. Para mais informações, consulte o seu médico 
e aconselhe-se com o seu farmacêutico.
Vale não acumulável com outros vales de desconto. Acumulável com packs 
promocionais.

Selenium ACE Extra - Comprimidos X 30 (CNP 7344390)
Selenium ACE Extra - Comprimidos X 90 (CNP 7357442)
Selenium ACE Extra - Promo X 2 + Comprimidos X 20 (CNP 7371245)

Validade: 14 de Maio até 30 de Junho 2016Validade: 14 de Maio até 30 de Junho 2016

Mitosyl  
Gel de Arnica

CNP 6938035

A arnica é uma planta com propriedades hidratantes e calmantes, 
reconfortando a pele do seu bebé e minimizando as nódoas 
negras. 
Mitosyl Gel de Arnica alivia golpes, reduz a inflamação, suaviza, 
refresca e reconforta a pele. 

Validade: 14 de Maio até 30 de Junho 2016

Gama Hydrance 
Optimale

CNP Vários

Os Laboratórios Dematológicos Avène basearam as suas 
investigações no modelo perfeito de hidratação do filme lacrimal 
para conceber uma fórmula que assegura às peles sensíveis um 
sistema de hidratação* ainda mais eficaz.

*das camadas superiores da epiderme.

Hydrance Optimale Rica (CNP 6572875)
Hydrance Optimale Suave (CNP 6572883)
Hydrance Optimale UV Rica (CNP 6833434)
Hydrance Optimale UV Suave (CNP 6833426)
Hydrance Optimale Sérum Hidratante (CNP 6906032)
Hydrance Rico Uniformizador da cor SPF 30 (CNP 6951418)
Hydrance Suave Uniformizador da cor SPF 30 (CNP 6951400)



vale saúda
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Photoderm MAX 
Bruma SPF 50+

Nutribén 
Crescimento 800g

vale saúda

vale saúda

Na compra de uma embalagem de  
Photoderm MAX Bruma transparente

CNP 6977405

Validade: 14 de Maio até 30 de Junho 2016
Desconto válido para uma única utilização por cartão Saúda,  
apenas nas Farmácias Portuguesas, excepto compras online.

Validade: 14 de Maio até 30 de Junho 2016
Desconto válido para uma única utilização por cartão Saúda,  
apenas nas Farmácias Portuguesas, excepto compras online.

54
desconto

Validade: 14 de Maio até 30 de Junho 2016
Desconto válido para uma única utilização por cartão Saúda,  
apenas nas Farmácias Portuguesas, excepto compras online.

Psorioderm 
Sensitive
Na compra de um produto da gama  
Psorioderm Sensitive 

CNP Vários

Gama Neovadiol

54
desconto

Na compra de um pote Neovadiol 50ml 

CNP Vários

Validade: 14 de Maio até 30 de Junho 2016
Desconto válido para uma única utilização por cartão Saúda,  
apenas nas Farmácias Portuguesas, excepto compras online.

vale saúda

24
desconto

34
desconto

Na compra de uma embalagem de  
Nutribén Crescimento 800g

CNP 7391250

Untitled-5   1 12/13/11   12:54 PM
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Gama NeovadiolPhotoderm MAX 
Bruma SPF 50+

Psorioderm 
Sensitive

CNP VáriosCNP 6977405

CNP Vários

Após 14 anos de investigação e 13 patentes, e inspirados 
nos benefícios da DHEA na pele, os Laboratórios Vichy 
desenvolveram uma fórmula única capaz de actuar nos sinais 
cutâneos característicos da menopausa. Com Neovadiol 
Complexo Reequilibrante, a pele é rejuvenescida em todas 
as suas dimensões. Conheça também Neovadiol Magistral, 
especificamente desenvolvido para a pele após a menopausa. 

NEOVADIOL PNM 50ML (CNP 6955211)
NEOVADIOL PS 50ML (CNP 6955229)
NEOVADIOL NOITE 50ML - NOVO (CNP 6965343)  
NEOVADIOL MAGISTRAL 50ml (6897504)

MÁXIMA PROTECÇÃO SOLAR, SEM NECESSIDADE DE ESPALHAR! 

A combinação da patente Bioprotecção celular® e filtros UVB/UVA 
(SPF50+ UVA 29) estimula as defesas naturais da pele contra os efeitos 
nocivos do sol. 
A fórmula de fácil aplicação, sem espalhar, do Photoderm MAX 
Bruma, incentiva a reaplicação a cada 2 horas. Tem um efeito 
refrescante, é 100% transparente, pode também ser aplicada sobre a 
pele molhada e é muito resistente à água. 
A pele é protegida desde o interior, de forma duradoura. Permite 
aplicação multiposicional.

IDEAL PARA BEBÉS, CRIANÇAS E ADULTOS INTOLERANTES  
AO ÁCIDO SALICÍLICO
Gama especialmente desenvolvida para o cuidado da pele 
desidratada, eczematosa, atópica, seborreica e psoriática.  
Nutre, acalma o prurido e intensifica o nível de conforto da pele.
Produtos dermatologicamente testados com fragrância não 
alergénica. Não contém parabenos, ácido salicílico, corantes 
artificiais e esteróides.

Psorioderm SENSITIVE Creme 50 ml (CNP 6982660)
Psorioderm SENSITIVE Creme 100 ml (CNP 6982678)
Psorioderm SENSITIVE Gel de duche 250 ml (CNP 6982694)
Psorioderm SENSITIVE Loção corporal 250 ml (CNP 6982686)
Psorioderm SENSITIVE Champô 250 ml (CNP 6982652)

Validade: 14 de Maio até 30 de Junho 2016

Validade: 14 de Maio até 30 de Junho 2016

Validade: 14 de Maio até 30 de Junho 2016

Validade: 14 de Maio até 30 de Junho 2016

Nutribén 
Crescimento 800g

CNP 7391250

Nutribén® Crescimento é ideal para ser utilizado como base de 
uma alimentação mista.
Os especialistas em alimentação infantil (ESPGHAN) 
recomendam as fórmulas de crescimento até aos 3 anos de idade.
Nutribén® Crescimento está enriquecido com FERRO, que 
contribui para o desenvolvimento cognitivo dos bebés, CÁLCIO 
e VITAMINA D, necessários para o correto crescimento e 
desenvolvimento dos ossos dos bebés.
Nutribén® Crescimento está indicado a partir dos 12 meses.
Nutribén® Crescimento é ideal para introduzir antes do leite de 
vaca e depois do leite de transição.
Não acumulável com outras campanhas e promoções.








