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Milhares de doentes de risco
evitam viagens desnecessárias 
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3EDITORIAL

Sílvia Rodrigues
Farmacêutica, directora da Revista Saúda

O PRAZER DE VOLTAR

H á três meses o mundo parou. A pande-
mia do novo coronavírus mandou toda a 
gente para casa. Os portugueses, como 

a maioria da população mundial, fecharam-se 
e cumpriram as recomendações das autorida-
des de Saúde. Agora, como noutros tempos, 
revelámos maturidade, sentido cívico e coragem 
perante desafios em nome do bem comum.

Ainda há muito caminho para fazer, mas essas 
medidas demonstraram ser eficazes. Com mais 
ou menos dificuldade, a solidariedade e o res-
peito pela saúde do outro levaram-nos a cumprir 
regras que antes nos pareceriam impossíveis. 

Rapidamente, o país reaprendeu a lavagem 
frequente das mãos, a medida mais segura 

para prevenir esta e qualquer outra 
doença contagiosa. Já ninguém 

estranha sair de casa de más-
cara. O álcool gel faz parte 
dos objectos do dia-a-dia.

Durante os três períodos 
do estado de emergência, 
as farmácias portuguesas 
adaptaram-se em tempo 

recorde para se man-
terem abertas em 

segurança e para 
nunca falharem no 
mais importante: 

estarem disponíveis para os utentes. Do Corvo 
a Moncorvo, nenhum utente ficou sem apoio 
do seu farmacêutico para aconselhar, detectar 
potenciais problemas de saúde, entregar medi-
camentos em casa. A comunidade da Saúde pro-
moveu a entrega de medicamentos hospitalares 
pelas farmácias comunitárias, evitando a deslo-
cação de milhares de doentes crónicos a hospi-
tais centrais. A linha telefónica 1400 foi alargada 
a todo o território nacional. Sempre que precisar 
de medicamentos ou outros produtos de saúde, 
ligue para o número 1400. A chamada é gratuita.

De um dia para o outro, as farmácias instala-
ram painéis em acrílico, atenderam ao postigo, 
cumpriram com sinalética no chão as distâncias 
de segurança, distribuíram à população cente-
nas de milhares de folhetos informativos sobre a 
COVID-19. Distribuíram confiança!

Todos juntos fomos mais fortes e enfrentá-
mos com determinação tempos incertos.

Passada a fase crítica de confinamento, deci-
dimos voltar à impressão em papel da sua Revista 
Saúda. No site www.revistasauda.pt não parámos 
e continuámos a mostrar a garra dos portugueses. 
Chegou o momento de voltar. E voltámos com 
nova roupagem e mais confiança. Uma revista 
mais moderna, com a qualidade de sempre.

É com imensa alegria que voltamos para as 
suas mãos, caro leitor. 
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Marta Felgueiras separou-se pela primeira 
vez do filho, de 8 meses, para reabrir sozinha 
uma farmácia fechada devido à pandemia 

6 VENCER A COVID-19
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SUPER MARTA

Texto Carlos Enes  |  Fotografia Pedro Loureiro

Farmacêutica de 34 anos interrompeu licença  
de parto para abrir uma farmácia sozinha.

exta-feira, 20 de Março de 2020. O 
estado de emergência foi decretado há 
24 horas. A farmacêutica-adjunta Marta 

Felgueiras, de 34 anos, saiu de casa às sete e 
pouco. Pareceu-lhe que o mundo se tinha posto 
de pernas para o ar e deixado cair as pessoas. 
As praças e avenidas desertas de Lisboa não 
eram as mesmas da feliz viagem de regresso da 
maternidade, que oito meses passados recorda 
intacta no coração. 

Quando meteu a chave à porta da farmácia, o 
pó das obras na rua invadiu as vitrines e o chão 
branquinho, em calçada portuguesa, que as pes-
soas tanto elogiam no estabelecimento. Ainda no 
escuro, veio-lhe à cabeça o filho, pela primeira 
vez na vida como uma recordação.

– Pensei que estava a correr riscos. Mas foi só 
um medo inicial, depois passou.

A Farmácia Leitão Ribeiro, na Pontinha, ficou 
a semana toda de portas trancadas. O proprietá-
rio testou positivo no sábado, 14, ao novo coro-
navírus. Toda a equipa continua retida em casa, 
de quarentena. Bem, toda, toda, não. Porque ela 
é farmacêutica e vai abrir a farmácia sozinha.

Já não punha os pés no serviço há quase um 
ano. Aos sete meses de gravidez, o médico obri-
gou-a a meter baixa. O Rafael, primeiro filho, nas-
ceu em 21 de Julho e ainda é amamentado. Marta 
ia começar a gozar férias, coladas à licença de 
parto, quando um sentimento de urgência lhe ilu-
minou o espírito e incendiou o coração.

S – As pessoas precisavam da farmácia e a far-
mácia precisava de mim.

Mãe de primeira viagem, voltou a sentir-se 
farmacêutica à frente da televisão. As imagens 
de centenas de caixões em Itália, diluídas na 
curva de contágios portuguesa, forçaram-na a 
despertar do pesadelo com a consciência pro-
fissional.

– Não podia continuar a ver as notícias sem 
fazer nada, sentia-me inútil. 

«Pensei que estava a correr 
riscos. Mas foi só um medo 
inicial, depois passou»

Atendeu sozinha, ao postigo,  
filas intermináveis de pessoas
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Pensou muito e pensou rápido. 
Expôs ao marido o seu ousado 
plano de abrir a farmácia sozinha. 
Pegou no telemóvel e fez a mesma 
pergunta à mãe. De ambos obteve 
as bênçãos que esperava. 

– Se podes fazer alguma coisa, 
faz.

A sua primeira tarefa foi de balde 
e esfregão, a devolver o asseio 
ao serviço. Depois agarrou-se ao 
desinfectante, até se sentir segura 
da assepsia própria de uma farmá-
cia. Às nove da manhã, em ponto, 
de máscara e luvas cirúrgicas, abriu 
o postigo e começou a atender uma 
fila de clientes incessante, ininter-
rupta, infinita. 

A directora-técnica, Ana Pirraça, 
41 anos, nunca a deixou sentir-se 
sozinha. Esteve sempre a apoiá-
-la ao telefone e ao computador, a 
partir de casa. Também ela estava 
a viver os dias mais angustian-
tes da sua vida. É uma doente de 
risco, devido a uma hipertensão 
diagnosticada há quatro anos. Três 
dias antes do proprietário testar 
positivo, esteve com ele noite den-
tro no interior da farmácia, a afixar 
cintas e cartazes, para as pessoas 
guardarem distância higiénica umas 
das outras. Já devia estar doente, 
porque se queixou de dores de gar-
ganta. 

No domingo, quando ele tele-
fonou a dar a má notícia, Ana 
esforçou-se por lhe passar uma 

mensagem de segurança e tranquilidade. Assim 
que desligou a chamada, um nó sufocante aper-
tou-lhe a garganta. Sentiu que era provável estar 
infectada e que, se assim fosse, a maldita pneu-
monia fulminante era um desenvolvimento pos-
sível. Vieram-lhe à cabeça os filhos, de nove e 

Sentiu que era provável estar 
infectada. Teve medo de não 
voltar a ver os filhos

A directora-técnica, Ana Pirraça, doente de risco, passou 
os 14 dias de quarentena em teletrabalho, a partir de casa
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12 anos. Deixara-os em casa de familiares no 
Alentejo, precisamente para os proteger de uma 
infecção que pudesse contrair a trabalhar. No 
pior cenário, pensou que poderia não os voltar a 
ver. O nó na garganta mergulhou fundo e desa-
tou a correr-lhe no coração.

Sensível como nunca, a iniciativa de Marta 
Felgueiras deixou-a profundamente comovida. E 
também a encheu de uma força descomunal para 
engolir o medo e chefiar a equipa no pior momento. 

– Só a doença me pode tirar da farmácia, 
porque é aqui que eu gosto de estar.

Ana Pirraça dissolveu em teletrabalho, na 
casa vazia dos filhos, a angústia dos arrastados 
14 dias de quarentena. Chamou a si as enco-
mendas e a relação com os fornecedores. Assis-
tiu, com indignação e pasmo, à subida em flecha 
dos preços propostos às farmácias, por parte 
de fornecedores de ocasião, para a aquisição de 
equipamentos de protecção individual. Mandou 
diluir a 70%, segundo as normas da farmaco-
peia, as garrafas de álcool a 96% que tinha de 
reserva. E não olhou a custos para garantir luvas 
e máscaras. 

– Comprei a valores absurdos e especulati-
vos, mas nunca deixámos de ter esse material 
para salvaguarda da equipa.

O que mais impressiona nas duas farmacêu-
ticas é a modéstia própria, proporcional à admi-
ração mútua. 

– A dra. Marta foi uma guerreira, teve um acto 
digno de louvor. 

– A minha história, comparada com a da dra. 
Ana, não tem nada de especial. Ela é que está 
sem poder dar um beijo e um abraço aos filhos, 
eu não. 

A Farmácia Leitão Ribeiro venceu o novo 
coronavírus. Aqui, o inimigo só forjou irmãs de 
armas. 

«Só a doença me pode tirar  
da farmácia», garante a 
directora-técnica, Ana Pirraça

«Não podíamos deixar a equipa sem materiais  
de protecção», justifica Ana Pirraça  

«Comprei luvas e máscaras a preços especulativos», lamenta a 
directora-técnica da Farmácia Leitão Ribeiro, da Pontinha, Lisboa

Durante um fim-de-semana, Marta assegurou  
sozinha o funcionamento da farmácia
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A FARMÁCIA UNIU 
A COMUNIDADE

Portugueses puderam ficar tranquilamente em casa.

Texto Paulo Martins, Sandra Costa, Rita Leça,  
Irina Fernandes e Vera Pimenta

inda ninguém sabia como enfrentar a 
forasteira COVID-19, acrónimo de uma 
infecção tão desconhecida quanto insi-

diosa, e já as farmácias se equipavam. Máscaras, 
viseiras, placas de acrílico, postigos: para prote-
gerem os utentes, protegeram-se a si próprias. 

A
Quais milícias, tomaram a primeira linha, no 
momento em que o coronavírus virou do avesso 
as nossas vidas. Com as armas de sempre: aten-
ção e proximidade, verbais ou sob a forma de 
medicamento. Em alguns casos, sozinhas, se 
olharmos bem para o território, porque os servi-
ços públicos zarparam. Muitos deles, anos antes 
do estado que fez de cada dia uma emergência.

Mal soaram os alarmes de confinamento, 
os médicos da extensão de saúde da aldeia de 

Souselo, vizinha do Douro, 
foram deslocados para Cin-
fães. Isolada em campo, a 
Farmácia Ferreira exortou 
a população a privilegiar o 
contacto através de redes 
sociais, e-mail ou telefone. 
O farmacêutico Ricardo 
Monteiro sentiu que tinha de 
fazer tudo para que as pes-
soas ficassem sossegadas 
em casa. Não deve ter sido 
outro o raciocínio do seu 
colega José Miguel Sousa, 
da Farmácia Central, de 

A Farmácia Ferreira, de Souselo, não cobra pelas 
entregas domiciliárias. «É um apoio à comunidade,  
para que os utentes não tenham de sair de casa»
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Escariz, Arouca, quando puxou da agenda para 
telefonar aos donos de pequenas fábricas de 
calçado, deixando-lhes uma só palavra: prote-
jam-se. «A consciência da doença aqui na nossa 
zona deve-se muito à farmá-
cia», diz. «Arranjamos sempre 
tempo para uma palavra de 
conforto».

Foi também conforto o que 
ofereceu a única luz acesa no 
Curral das Freiras. Toma o 
nome de Farmácia – do Vale – 
e nunca se apaga naquele lugar 
encantador das entranhas da 
Madeira, onde à míngua de 
turistas quase tudo fechou. 
Ana Ornelas descobriu-se, de 
repente, muito mais do que 
farmacêutica, tantas as solici-
tações que lhe chegaram. Há 
quem telefone antes de sair de 
casa, só para confirmar se o 
supermercado está aberto.

O universo farmacêutico 
alimenta-se desta relação 
de confiança, quase cumpli-
cidade, tanto mais necessá-
ria quanto mais se falar de 
infecções, de novos casos de 
COVID-19, de óbitos. «As pes-
soas seguem os conselhos, se 
vierem da farmácia», assegura 
o ex-emigrante Célio Rebolo, 
regressado à aldeia. Em meios 
pequenos, onde todos se (re)
conhecem, ganha credibilidade 
a informação sobre a pandemia 
prestada por um farmacêutico. 
Mais sólido se torna o laço...

A Farmácia Albuquerque, 
em Vinhais, ofereceu másca-
ras, álcool gel e luvas à GNR, 
bombeiros e centro de saúde. 
Por seu lado, a Farmácia Fer-

«Aqui, o povo segue  
os conselhos, se vierem  
da farmácia»

Alberto Lima e a esposa não saem de casa desde 12 de Março.  
Contam com os filhos para lhes trazer alimentos e com  
a Farmácia Central, de Escariz, para os medicamentos

Curral das Freiras, na ilha da Madeira,  
perdeu turistas e quase todo o comércio fechou



12 VENCER A COVID-19

reira assegurou a medicação de parte dos 80 
idosos da Associação de Solidariedade Social de 
Souselo. Nove farmácias de Marvila, em Lisboa, 
entregaram 500 máscaras e 50 litros de gel desin-
fectante a escolas da freguesia. Exemplos, entre 
tantos, da atitude de quem, por “estar lá”, não 
podia olhar para o lado. Mesmo quando o negó-
cio abanou. Mesmo quando as farmácias tiveram 
de suspender consultas.

As farmácias foram vítimas de 
preços especulativos propostos 
por fornecedores oportunistas

As pulsões açambarcadoras da fase inicial 
do coronavírus obrigaram a soluções imagina-
tivas. Jorge Santos montou na Farmácia São 
Brás, em São Brás de Alportel, uma estrutura 
em madeira capaz de individualizar o espaço de 
atendimento. Com a ajuda da Câmara de Pedró-
gão Grande e de um clube de BTT, Carlos Pires 
instalou uma espécie de esplanada no passeio 
junto à Farmácia Baeta Rebelo. Por essa altura,  

eclodiu um literal vê se te avias. Aviar, José 
Salgado aviava, porque lhe custava recusar. 
Contudo, o proprietário da farmácia com o seu 
nome, em Ferreira do Alentejo, não se deixou 
iludir no que toca à facturação: «Tudo o que se 
gastou agora, não se gasta depois».

Das falhas de abastecimento e da especu-
lação sem  travões, por parte de fornecedores 
de ocasião, brotou um par de ousadias de far-
macêuticos, para não deixarem os clientes de 
“mãos a abanar”. Teresa Guapo, da Farmácia 

A Farmácia Baeta Rebelo, de Ferreira do Alentejo,  
montou uma “esplanada” no passeio

Carlos Daniel é um dos alunos da Escola Secundária 
D. Dinis a quem as farmácias de Marvila ofereceram 
máscaras e gel desinfectante

UM MUNDO DE MÁSCARAS
… um olhar sob outro ponto de vista

www.ummundodemascaras.com
Conheça a exposição online

Organização Apoio Institucional ParceirosMedia Partner
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Albergriense, em Albergaria dos Doze, Pombal, 
chegou a ter de abastecer-se de máscaras em 
Anadia – 200 quilómetros mal medidos, ida e 
volta, que o lucro mal cobriu. «A minha maior 
aventura foi comprar por 3 euros um frasco de 
álcool que antes custava 47 cêntimos», confessa 
Cláudia Caroço, proprietária da Farmácia Nova, 
em São Marcos da Serra, Silves.

«Concor, Zarator, Cosopt, Tansulosina, Nor-
vasc e Omeprazol, todos os dias». Só de ouvir, 
cansa, a lista de medicamentos do faialense Antó-
nio Silva. Diva Bettencourt, da Farmácia Lecoq, 
na Horta, sabe-a de cor. O seu dia-a-dia passou 
a incluir a distribuição ao domicílio, mas não são 
apenas fármacos o que os utentes esperam. Já 
lhe pediram para tratar da pensão de reforma 
ou para ir às Finanças pagar o selo do carro. Por 
vezes, é surpreendida: «Um dia, fui a casa de uma 
senhora que se queixava das pernas. Precisava 
de levar injecções para activar a circulação. Se eu 

não tivesse ido lá, ela teria sido internada, pois já 
estava a entrar numa flebite», relata.

A entrega de medicação em casa do utente, 
serviço que muitas farmácias nem sequer 
cobram, generalizou-se à medida que a pande-
mia cavalgou. Para Sílvia Bentes, não é novidade 
palmilhar sete aldeias do concelho de Alandroal. 
Qual cavalo alado, a Renault 4L branca está habi-
tuada ao esforço. «Dividimos as viagens um dia 
para cada aldeia e as pessoas já sabem», explica 
a directora-técnica da Farmácia Santiago Maior, 
na Aldeia de Pias.

Em plena crise sanitária, a meados de Março, 
a Direcção-Geral da Saúde muniu as farmácias 
de um instrumento indispensável ao desempe-
nho das suas funções. Para reduzir o risco de 
contaminação ao tamanho que merece, a norma 
n.º 3/2020 viabilizou a cedência em ambulató-
rio, sem custos acrescidos, de medicamentos 
antes só acessíveis em hospitais. Em pouco mais 

Mónica Descalço, de Beja,  
poupou 140 km de viagem até  
ao Centro Hospitalar de Setúbal

Doentes de risco puderam 
evitar visitas desnecessárias 
aos hospitais 

Mesmo nas aldeias mais remotas do Alentejo,  
as pessoas receberam a medicação

A equipa da Farmácia Santiago Maior, na Aldeia de Pias, 
percorre dezenas de quilómetros numa Renault 4L para 

entregar medicamentos a quem precisa
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de um mês, a designada “Operação Luz Verde” 
beneficiou mais de 8.300 doentes.

Doente hepático desde os 18 anos, João 
Rocha recebeu a medicação na farmácia, a 
100 metros de casa, em São João da Talha, em 
vez de ir ao Hospital Curry Cabral, em Lisboa. 
Estima Patrícia Luna, da farmácia da locali-
dade, que doentes com limitações motoras, 
forçados a optar por um táxi, não pagariam 
menos de 30 euros em cada viagem. Mónica 
Descalço, de Beja, recorreu à Farmácia Sil-
veira Suc. Poupou-se a 140 km de viagem até 
ao Centro Hospitalar de Setúbal, medidos em 
desgaste, gasolina, portagens e alimentação – 
além do dia de trabalho que perdia. Solta, por 
isso, o desejo: «Gostava que esta medida fosse 
mantida após a pandemia».

Não pode a directora-técnica da Farmácia 
Saúde, na Figueira da Foz, dar essa garantia. 
Assume outra: continuar a aceitar por e-mail 
encomendas que procura satisfazer no próprio 
dia. «Ter um farmacêutico sempre disponível 
é muito bom e os utentes compreendem isso, 
agora mais do que nunca. Ao mesmo tempo, o 
sistema promove a verdadeira adesão à tera-
pêutica», afirma Anabela Mascarenhas.

Quando a ameaça cresceu, a comunidade 
uniu-se. E soube agradecer a quem ajudou a 
cerrar fileiras. O casal de septuagenários Olí-
via e António Silveira presenteou a farmacêu-
tica Diva Bettencourt com limões e um ramo de 
flores. Cândida Viana, da Farmácia de Sendim, 
Miranda do Douro, recebeu de Dona Adelaide, 
77 velas já apagadas, uma peça de croché. 
Sim, foi ela que fez. Cada um mostra gratidão 
à sua maneira. 

O casal de septuagenários 
Olívia e António Silveira 
agradeceu à farmácia com 
limões e um ramo de flores

Graças à Farmácia Luna, em São João da Talha, João Rocha, 
70 anos, não teve de ir ao hospital levantar os medicamentos

Na ilha do Faial, a farmacêutica Diva Bettencourt  
leva os medicamentos porta a porta

Em Sendim, a Dona Adelaide fez uma peça de croché para 
retribuiur o carinho da farmacêutica Cândida Viana 
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MEDICAMENTOS? 
LIGUE 1400

Chamadas gratuitas de qualquer rede, 24 horas por dia.

Quando ligar o 1400, vão perguntar-lhe:
• O seu nome e número de telefone
• Os dados da sua receita ou quais  

os produtos de que necessita
• Quais as suas farmácias preferenciais.

A Linha 1400 contacta então as farmácias 
pela ordem preferencial indicada e valida  
a disponibilidade do pedido. 

De seguida, informam-no sobre:
• Qual a farmácia, entre as indicadas, que 

consegue responder à sua necessidade
• Que o seu pedido já foi enviado e será 

contactado pela farmácia no prazo máximo  
de duas horas.

No espaço de duas horas, irá receber uma chamada 
da farmácia para:
• Combinar se quer fazer o levantamento  

da encomenda na farmácia ou prefere  
entrega em casa

• Se preferir entrega em casa, vão prestar-lhe  
o aconselhamento farmacêutico nessa mesma 
chamada e acordar a forma de pagamento. 

14001 2

43 2h

O Serviço de Assistência Farmacêutica - Linha 1400 - começou com dois projectos-piloto no distrito de  Bragança, em 2016, e nos concelhos 
de Odivelas e Loures, em 2019. Após a declaração da pandemia, foi alargado a nível nacional como medida de apoio ao cumprimento do con-
finamento recomendado aos portugueses para prevenção da COVID-19. Este serviço suportou ainda a entrega ao domicílio de medicamentos 
hospitalares, para maior segurança dos doentes de risco. A Linha 1400 já prestou assistência a 25 mil pessoas desde o dia 24 de Março, altura 
do seu lançamento em todo o país.
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20 HERÓIS SAÚDA

UM PALMO E MEIO DE

ALEGRIA
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Pandemia tornou mais fácil a vida de Rita, uma criança maravilhosa 
que precisa de hormona de crescimento.

Texto Sandra Costa  |  Fotografia Pedro Loureiro

ita Sequeira é a alegria da casa. No quin-
tal da moderna vivenda, com vista para 
a serra algarvia e o mar, anda numa 

algazarra entre a bicicleta e a piscina. Pequenita, 
corpo esguio, os olhos negros e vivos brilham no 
rosto emoldurado pela cabeleira abundante. O 
cabelo está mais rebelde depois de quase três 
meses de confinamento, explica a mãe, Daniela. 
Rita tem dez anos e sofre de défice de cresci-
mento, mas o que lhe falta em tamanho sobra-
-lhe em alegria de viver. Toda ela é desembaraço, 
a timidez não encontra ali lugar. «Quando for 
grande gostava mesmo, mesmo, mesmo, de ser 
ginasta». A voz sai-lhe despachada, com um leve 
sotaque algarvio. 

Foi uma criança muito 
desejada. Nasceu quando os 
pais já tinham chegado aos 
40. É filha, neta e sobrinha 
única. Cresceu apaparicada, 
tratada como «um bibellô». 
A sombra da morte rondou-a 
durante os primeiros meses 
de vida. Mas ela deu-lhe a 
volta, num salto gracioso de 
atleta de alta competição. «É 
cheia de vida, uma lutadora. 
Mesmo dentro da incuba-
dora era de uma enorme 
persistência pela vida». 
Daniela e o pai, José, olham 
hoje com orgulho os momen-
tos difíceis enfrentados há 
dez anos.

Rita nasceu às 27 semanas, com pouco mais 
de 900 gramas. A mãe chamava-lhe «quilinho 
de açúcar». A prematuridade trouxe compli-
cações. Durante 127 dias esteve internada no 
serviço de neonatologia do Hospital de Faro. 
Os pais viviam com o coração nas mãos. Mal 
chegavam ao quinto piso corriam a ver o dos-
siê da menina, para avaliar o aumento de peso. 

R

Rita nasceu com 900 gramas. 
A mãe chamava-lhe «quilinho 
de açúcar»

Daniela e José foram pais  aos 40 anos, o que  
fez de Rita uma criança ainda mais desejada
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Pais faziam 600 km para 
levantar hormona de 
crescimento no hospital

Na vivenda com vista para a serra e o mar, 
faz o que mais gosta: dançar, brincar  

e tomar banhos na piscina de borracha

«Quando for grande gostava mesmo,  
mesmo, mesmo, de ser ginasta», diz Rita

Com seis meses, foi operada a uma cardiopatia, 
em Lisboa. Aos cinco anos, nova operação, ao 
estrabismo. A criança já passou por três anes-
tesias gerais. Fez fisioterapia durante dois anos, 
para recuperar do atrofiamento muscular. 

Começou tarde a gati-
nhar e andar, mas na lingua-
gem foi precoce. Rita nunca 
teve qualquer dificuldade 
intelectual. Quando os pais 
hesitaram em inscrevê-la no 
primeiro ciclo, por ser tão 
pequena, o pediatra fez-lhe 
testes psicotécnicos e con-
cluiu: «Não vejo por que deve 
ficar retida no infantário. É 
para a escola que tem de ir». 
Foi e continua, com sucesso. 
Aquele palmo de gente com 
1,20 metros e 20 quilos está 
no quinto ano. Contra a sua 
vontade e com a promessa 
de que seria apenas «por 
um ano», acedeu a usar um 
trólei para carregar os livros. 
Na escola, «é razoável», diz 
a mãe. «Podia ser melhor, 
mas faz tudo a despachar».

O pior já passou. O 
desafio agora é recuperar o 
défice de crescimento. Rita 
é seguida há quatro anos 
no Hospital Dona Estefânia, 
em Lisboa. Em Setembro 
de 2018 começou a tomar 
uma hormona de cresci-
mento injectável. Os pais 
estão contentes. «Vê-se a 
evolução», garante José 
Sequeira. O tratamento é 
de longo prazo, terminará 
quando Rita atingir o estado 
adulto. Os pais desespera-
ram quando souberam que 



lhes cabia a eles percorrer mensalmente os quase 
600 quilómetros entre São Brás de Alportel e Lis-
boa, ida e volta, para levantar a medicação. Há 
ano e meio que o fazem. «Não tem cabimento, 
parece uma coisa de um país do Terceiro Mundo», 
indigna-se Daniela. É um dia de trabalho perdido, 
mais os custos com a alimentação, a viagem de 
comboio e os táxis. «200 euros, fora o cansaço 
e a maçada», estimam. Já aconteceu levarem 
quatro receitas e só conseguirem aviar uma caixa, 
que dá para 20 dias, por insuficiência de stock. 
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  Uma miúda cheia de garra
  Aceitar a prematuridade

Veja também os vídeos!

Agora levantam  
o medicamento na  
farmácia ao pé de casa

Nesta altura de pandemia, os pais chegaram 
a equacionar interromper a medicação. «Não 
tínhamos condições para ir a Lisboa». Não cou-
beram em si de contentes quando souberam da 
nova legislação que, desde 19 de Março, tornou 
possível a dispensa de medicamentos hospita-
lares através da farmácia comunitária, como 
forma de prevenir o risco de infecção pelo novo 
coronavírus. Já por duas vezes Daniela levan-
tou a medicação para a filha na Farmácia São 
Brás, a menos de um quilómetro da Santa Casa 
da Misericórdia, onde trabalha como técnica 
administrativa. «Ainda me parece um sonho, 
uma utopia! Estou contentíssima, só espero que 
continue. Por nós e por todas as pessoas no país 
com situações idênticas», sorri Daniela. 

OPERAÇÃO 
LUZ VERDE

CADA DOENTE POUPA 100 KM 
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Dispensa de medicamentos 
hospitalares nas farmácias

1

2

3

4

Como posso levantar os medicamentos 
hospitalares na minha farmácia?

Em média, um doente percorria  
102 quilómetros para levantar  
a medicação no hospital.

• O hospital prepara a medicação  
e assegura o envio para a farmácia 
escolhida por si

• Recebe uma chamada  
da farmácia a informar  
que a medicação chegou

Vai levantar na farmácia ou pede 
para lhe ser entregue em casa.

• Contacta o seu hospital

• Liga para a Linha 1400

• Contacta a sua Associação  
de Doentes

A Operação Luz Verde foi uma iniciativa das Ordens 
dos Médicos e dos Farmacêuticos, com o apoio  
das farmácias, distribuidores de medicamentos  
e indústria farmacêutica. Ao todo, 2.923 farmácias 
prestaram o serviço gratuitamente. A operação 
logística foi suportada pelos distribuidores  
e pelo Fundo de Emergência Abem. A Associação 
Nacional das Farmácias manifestou aos hospitais 
disponibilidade para continuar a resolver os 
problemas dos doentes até à avaliação do valor  
e a contratualização do serviço. 

31 VOLTAS À TERRA

Os 13.000 doentes beneficiados  
pouparam 1.267.716 Km de deslocações,  
o equivalente a 31,6 voltas ao mundo.

FARMÁCIAS CONTINUAM DISPONÍVEIS
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EM DEFESA 
DO COLINHO 

Hugo Rodrigues Pediatra
pediatriaparatodos.com | www.bebessauda.pt

As crianças pequenas precisam do contacto físico
para se sentirem seguras.

ste período inicial de readaptação tem 
algumas particularidades, principal-
mente devido ao tempo em que as crian-

ças ficaram em casa com os pais, pelo que podem 
surgir alguns contratempos. Por isso mesmo, faz 
sentido pensar em regras para garantir a segu-
rança dos profissionais e das crianças, mas sem 
comprometer o seu bem-estar. Assim, aqui ficam 
algumas reflexões sobre este assunto:

• COVID-19 em crianças vs. adultos
Do que se sabe desta infecção, ela é ligeira 
e com um risco praticamente inexistente em 
crianças pequenas, e isso tem de tranquilizar 
os pais. No entanto, a gravidade em adultos 
é variável, principalmente se a idade for mais 
avançada ou se tiverem doenças crónicas.

• Contacto físico 
O contacto físico é inevitável entre crianças. 
Pode ser minimizado, mas é utópico achar 
que não vai existir, pelo que não deve ser 
uma obsessão nem uma obrigatoriedade. 
Em relação ao contacto dos adultos com as 
crianças (o célebre “colinho”), é importante 
perceber que as crianças pequenas precisam 
do contacto físico para se sentirem seguras. 
E, nesse sentido, na minha opinião ele não 

E As máscaras não devem  
ser mantidas nas creches  
e jardins de infância
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deve ser evitado! Sei que nem toda a gente 
concordará, mas o conforto e o bem-estar 
emocional das crianças são tão importantes 
como a prevenção da COVID-19, que é maio-
ritariamente “benigna” nestas faixas etárias.

• Uso de máscara 
Relativamente às crianças, como estamos a 
falar de idades abaixo dos seis anos, não é 
uma necessidade. As máscaras não devem ser 
mantidas na escola. Quanto aos adultos, é já 
um assunto mais controverso. Se forem pes-
soas de mais idade ou com doenças crónicas 
devem usar uma máscara que as proteja (FFP2 
ou KN95), mas se forem saudáveis não estou 
tão certo dessa necessidade. Nesses casos, 
o mais importante é gerir o comportamento 

e a reacção das crianças. Se elas aceitarem, 
parece-me uma boa prática. Se dificultar difi-
cultar muito a sua adaptação, não me parece 
que deva ser uma regra estrita.

• Distanciamento social
Esta é, também, uma regra difícil de manter 
com crianças. No entanto, há momentos do 
dia em que pode ser um pouco mais simples, 
como as alturas da refeição ou da sesta, por 
exemplo.

O momento actual é muito particular e, segu-
ramente, todos procuram fazer o seu melhor. 
Por isso mesmo, deve-se tentar manter o bom 
senso, para garantir a segurança e tranquilidade 
de todos! 

Joana Estrela
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encerramento em casa durante mais 
de dois meses e a exposição às notícias 
pode ter causado problemas de saúde 

mental. O que fazer? Deixamos pistas por faixas 
etárias, pela mão de especialistas. 

0-10 ANOS
«Todas as crianças são permeáveis ao medo 

dos adultos e figuras de referência, e dependen-
tes da forma como estes lidam com o medo e o 
traduzem nos seus comportamentos», diz Cata-
rina Cordovil, pedopsiquiatra. É importante «os 
adultos de referência (di)gerirem o seu medo e 
fazerem-no sem ser com as crianças».

Sinais de alerta
Primeiros anos: choro inconsolável, dificul-

dade em adormecer, em comer, em separar-se 
dos cuidadores, birras difíceis. Quando já falam: 
medo de estar doente. A criança indicia receios 
relacionados com o regresso à escola, a novos 
hábitos, à doença. Pesadelos e dificuldade em 
adormecer sozinho. Recusa em aproximar-se de 

VENCER O MEDO  
EM QUALQUER IDADE

Como identificar e reagir a riscos para a nossa saúde mental.

Texto Sofia Barrocas

pessoas estranhas ao agregado familiar, ir à rua, 
evitar ser tocada ou tocar em algo que não é seu. 
Dos zero aos cinco anos, é normal ter medo de 
pessoas com máscaras. Comportamentos exa-
gerados de lavar as mãos ou pôr gel. Entre os 
sete e os oito anos, pode intensificar-se o medo 
da morte. A criança está alerta às conversas e 
comportamentos à sua volta, e pode querer cer-
tificar-se de que todas as medidas são tomadas, 
de forma inflexível e excessiva, e alertar cons-
tantemente para os perigos.

O que fazer
Apresentar as novas atitudes de forma con-

creta; experimentar as novas medidas em casa; 
responder com verdade; respeitar os medos; 
facilitar a expressão dos medos, de forma oral 

O

É normal crianças até  
aos cinco anos terem medo  
de pessoas com máscaras
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ou através de brincadeiras; filtrar as informa-
ções e traduzi-las. Quando os sintomas persis-
tem e interferem no quotidiano, procurar ajuda 
especializada.

11-18 ANOS
«Instalou-se um nível de pânico que leva ao 

medo em desconfinar», considera Pedro Stre-
cht, médico pedopsiquiatra. «O medo protege, é 

racional, ajuda-nos. O pânico é desorganizador, 
e instalou-se em grande parte pelo excesso de 
informação e imagem. Vai levar tempo a esta-
belecer bons níveis de confiança, uma dose q.b. 
entre segurança e confiança (em si e no outro)».

Sinais de alerta
Ansiedade fóbica, acompanhada de rituais 

de certificação, perturbações depressivas com 

M
antraste



28 SAÚDE MENTAL

as alterações típicas de sono e de alimentação. 
Tudo e todos são sentidos como potencialmente 
transmissores e busca-se a impossibilidade de ter 
cem por cento de certeza de controlo de riscos.

O que fazer
Filtrar a informação, distinguindo o que é 

normal fazer para que cada qual se sinta prote-
gido, encorajar a retomar rotinas do dia-a-dia,  
sair em família, visitar parentes (como os avós), 
criar um sentimento realista de optimismo no 
futuro.

19-30 ANOS
«A crise pandémica e o cenário mundial 

amplificaram a percepção da vulnerabilidade 
humana e da imprevisibilidade da vida. O medo 
continua presente e o futuro afigura-se incerto», 
diz Susana Costa Ramalho, psicóloga clínica.

Sinais de alerta
Psicológicos: irritabilidade, conflito, ansie-

dade, apreensão, alterações de humor, dúvida 
persistente, desorientação, desmotivação. Físi-
cos: falta de energia, cansaço, alterações do 
sono e/ou no padrão de alimentação, mal-estar 
geral.

O que fazer
Aceitar que o incerto e o imprevisível fazem 

parte da vida, e não devem impedir-nos de conti-
nuar; praticar a vivência da incerteza (por exem-
plo, dar um passeio sem definir o percurso à 
partida), deixar-se surpreender pelo imprevisto 
e aprender a lidar com isso; recordar situações 
que geraram sentimentos de incerteza e foram 
positivamente ultrapassadas; manter e valorizar 
rotinas diárias, que ajudam a equilibrar a ansie-
dade face ao desconhecido; alimentar a espe-

rança de dias melhores, reavaliando prioridades 
e objectivos, construindo cenários que vão para 
além do medo.

31-60 ANOS
«Confinámo-nos num rompimento brutal com 

a realidade que conhecíamos, houve mudanças 
sentidas como perdas do que nos é familiar, que 
geram ansiedade. Como o vírus não foi erradi-
cado, voltar a sair pode ser acompanhado de 
medo», afirma Susana Barroso, psicóloga clínica.

Sinais de alerta
Preocupação intensa associada a sair de casa 

ou recusa em fazê-lo, angústia da morte, pertur-
bações do sono, ansiedade e humor depressivo.

O que fazer
Se houver um sentimento de mal-estar insta-

lado e persistente, procurar um profissional de 
saúde especializado.

MAIS DE 60 ANOS
«Ter medo é natural, o medo controlado é a 

chamada prudência. As pessoas têm medo de 
ser infectadas, mas querem voltar ao que existia 
antes. E a idade não tem de ser um problema 
para este regresso», diz o médico psiquiatra 
Coimbra de Matos.

Sinais de alerta
Ansiedade, quando o medo aumenta; depres-

são, quando há grandes perdas; stress pós-trau-
mático, quando se vivencia situações agudas.

O que fazer
«Não há que ter medo de fazermos as nos-

sas vidas, com as cautelas necessárias», diz 
Coimbra de Matos. «Temos de ter confiança no 
mundo, nos outros, nas instituições. Conseguir 
essa confiança é que é mais complicado. Se não 
a temos, é preciso construí-la, se necessário 
recorrendo a terapia». 

A idade não tem de ser um 
problema para o regresso
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PRIMEIRO,  
MÃOS SEMPRE LIMPAS

Remova anéis, pulseiras e relógios. Asse-
gure-se de que estão devidamente limpos 
antes de os voltar a colocar.

Molhe as mãos com água e aplique sabão 
de forma a cobrir toda  a superfície das 
mãos.

Enxague as mãos com água e seque-as com 
um toalhete descartável, utilizando-o para 
fechar a torneira, se esta for manual. Se 
usar um produto de base alcoólica, repita 
o procedimento anterior durante 20 a 30 
segundos, até a solução secar.

1

2

Esfregue: 
• As palmas das mãos uma na outra
• A palma de cada mão nas costas  

da outra, com os dedos entrelaçados
• Palma com palma, com os dedos  

entrelaçados 
• A parte de trás dos dedos nas palmas 

opostas 
• O polegar esquerdo, entrelaçado  

na palma direita (e vice-versa) 
• De forma rotativa, os dedos da mão 

direita na mão esquerda (e vice-versa).

3

4

De acordo com a evidência científica,  
esta é a forma mais segura de evitar contágios.

A lavagem 
deve durar entre

40 a 60 segundos.

30 VENCER A COVID-19



DEPOIS, SAIBA COMO 
USAR A MÁSCARA

ave sempre bem as mãos com água e 
sabão ou desinfecte-as com solução anti-
-séptica de base alcoólica (SABA) antes e 

depois de colocar e retirar a máscara.

Antes de colocar a máscara: 
• Confirme qual o lado interno e o externo da 

máscara (nas máscaras cirúrgicas, o lado 
interno é, habitualmente, branco)

• Se for de tecido, confirme que a máscara se 
encontra bem seca.

Como colocar a máscara:
• Coloque a máscara agarrando-a pelos atilhos 

ou elásticos
• Verifique que a máscara se encontra bem 

ajustada ao rosto (ajuste-a ao nariz e depois 
cubra a boca e o queixo), sem deixar folgas

• Enquanto usa a máscara, evite tocar-lhe. 
Caso o faça, deve lavar ou desinfectar as 
mãos de imediato

• As máscaras cirúrgicas podem ser usadas 

por um período máximo de 4 a 6 horas e as 
de tecido por um período máximo de 4 horas, 
no entanto devem ser trocadas sempre que 
quem húmidas. 

Como retirar a máscara:
• Retire a máscara pelos atilhos ou elásticos
• Depois de utilizadas, as máscaras devem ser 

colocadas num saco de plástico fechado. Se 
for uma máscara cirúrgica, deve ser descar-
tada de imediato. Se for de tecido, deve ser 
guardada dentro do saco até ser colocada na 
máquina de lavar (a lavagem deve ser feita, de 
preferência, com detergente, seguindo, pelo 
menos, um ciclo de 600C por 30 minutos).

O uso de máscara não dispensa os seguintes 
cuidados: distanciamento social, medidas de 
etiqueta respiratória, lavagem (ou desinfecção 
com SABA) frequente e adequada das mãos, 
evitar tocar com as mãos no rosto, boca, nariz 
e olhos. 

2 4
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Receitas

VEJA TAMBÉM NO INSTAGRAM!

SAÚDA
Revista Saúda
A revista que faz bem

Creme de abóbora e cenoura com 

espinafres, aromatizado com laranja 

Ingredientes:
400 g de abóbora

200 g de cenoura

1 curgete pequena

1 dente de alho

200 g de folhas de espinafres frescas

Sumo de meia laranja

Preparação:
Corte a abóbora, a cenoura e a curgete em 

pequenos cubos. Coza-os juntamente com 

o alho em água sem sal. Após a cozedura, 

reserve o caldo e triture. Junte o sumo de laranja 

e vá adicionando caldo gradualmente até obter 

a textura desejada.
Entretanto, coza a vapor durante 5 minutos 

as folhas de espinafre, corte-as em pedaços 

mais pequenos, se necessário, e junte-os à sopa. 

Pode consumir assim ou, se desejar, temperar 

com um pouco de azeite e sal.

Revista Saúda
A revista que faz bem

Feijão, grão e ervilhas
Em tempos de muitos enlatados 

em casa, pode ser uma 
oportunidade  para voltar  

a valorizar as leguminosas, 
 que são fontes de fibra e vários 

nutrientes importantes.

Água
Beba água ao longo do dia  

 e sem açúcar.
Manter um bom estado  

 de hidratação é essencial.
Beba por dia 1,5 a 1,9l   

de água (8 copos de água).

Fruta e hortícolas
Coma, pelo menos,  

sopa de hortícolas ao almoço  
e jantar, e 3 peças de fruta.

32 NUTRIÇÃO
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A COR DO SOL
Preparar o corpo para os dias de calor.

Ana Góis Farmacêutica

om a chegada do bom tempo e após o 
período de confinamento, a vontade de 
apanhar ar puro é enorme. Os meses 

de Inverno deixaram a pele seca e sensível, e 
há que prepará-la antes da exposição solar. Os 
protectores solares em creme e a roupa prote-
gem a pele do calor e das radiações ultravioleta 
(UV) do Sol, mas existem suplementos que aju-
dam a minimizar efeitos nefastos.

A suplementação oral é sempre uma mais- 
-valia. Os suplementos indicados para este tema 
em particular, além de oferecerem defesa con-
tra o cancro e o envelhecimento da pele (secura, 
falta de elasticidade, rugas), previnem as reac-
ções cutâneas (alergias, herpes, eritema solar) e 
promovem um tom bronzeado saudável, com ou 
sem sol.

Para esse efeito, estão disponíveis diversas 
formulações adequadas às diferentes situações:

• Betacaroteno ― É um antioxidante que pro-
tege as células dos efeitos nocivos dos radi-

cais livres. Promove a formação da melanina, 
o pigmento natural responsável por proteger 
a pele dos raios UV e bronzear a pele.

• Selénio ― É um micronutriente que actua no 
sistema imunitário, tem acção antioxidante e 
anti-inflamatória. Em associação com a vita-
mina E, confere a melhor protecção contra 
o eritema solar, vulgo reacções alérgicas ao 
sol.

• Vitamina C ― É uma vitamina com um pode-
roso efeito antioxidante e em associação com 
os anteriores potencia os seus efeitos. Con-
tribui para a normal formação de colagénio 
da pele, conferindo-lhe elasticidade.

Para uma vida ao ar livre saudável e exposi-
ção solar em pleno, há que hidratar o organismo, 
bebendo água. Após a exposição solar, importa 
hidratar a pele do rosto e do corpo com um bom 
creme hidratante. 

C



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

af imprensa dupla sauda perrigo 420x165 rev sauda.pdf   1   18/06/2020   12:20



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

af imprensa dupla sauda perrigo 420x165 rev sauda.pdf   1   18/06/2020   12:20



MEMÓRIAS 
DOS CAMPOS 

DE TRIGO

36 SAÚDA CONVIDA

Reportagem Carlos Enes e Sónia Balasteiro
Fotografia Mário Pereira



MEMÓRIAS 
DOS CAMPOS 

DE TRIGO

BEJA

SAÚDA CONVIDA 37



38 SAÚDA CONVIDA

rgam os copos cheios com vinho da 
talha, que esta é a terra sagrada do pão. 
Os campos cobertos de trigo deram ao 

Alentejo a justa fama de celeiro de Portugal. Nal-
gumas tabernas de Cuba ainda se pode ouvir a 
voz afinada do ponto, desafiando um coral de 
compadres e camaradas a recordar essas jorna-
das épicas de trabalho:

- Ai de nós, ai de nós o que seria, ai de nós o 
que seria se o Sol um dia faltasse! 

Desde que foi elevado pela UNESCO a 
Património Cultural Imaterial da Humanidade,  

E
o cante é agora mais fácil de encontrar no Cine-
-Teatro Pax Julia. O auditório enche-se para ver 
o Zambujo, filho da terra, a Celina, que é como 
se fosse, e as dezenas de grupos corais que res-
pondem à chamada: 

- Lá nos campos, secos campos, à calma, à 
calma a ceifar o trigo, pela força do calor.

Ao romper da bela aurora, grandes grupos de 
ceifeiras saíam a trabalhar e desafiavam em coro 
os perigos da unhagata e do cardo beija-mão. Os 
sobreiros e as azinheiras, com as suas sombras 
abençoadas, eram os maiores cúmplices do tra-
balho braçal sob um sol abrasador. 

- Ceifeira! Ceifeira, linda ceifeira, hás-de ser 
o meu amor!

Veio a Reforma Agrária, entrámos na CEE, os 
novos foram para Setúbal e para Lisboa. O trigo 
passou a ser quase todo importado. As ceifei-
ras envelheceram e recolheram a casa, mas não 
ficaram propriamente confinadas. Ainda exibem 
a sua força nas modas tradicionais e nos pratos 
e canecas do artesanato da região.  

No princípio deste século, a barragem do 
Alqueva mudou definitivamente o cultivo e a 
paisagem. O olival intensivo cobre agora quase 
totalmente os arredores de Beja, mas a paisagem 
continua a convidar os homens a ver mais longe. 
A médica psiquiatra Ana Matos Pires, nossa guia 
apaixonada, recorda-se das palavras que ouviu 
ao chegar:

- Se subir à torre, consegue ver Palmela.
Do alto dos seus 40 metros, a torre de mena-

gem do castelo de Beja revela o casario da 
cidade e os campos alentejanos até Espanha 
e o Algarve. É um dos mais belos exemplos da 
arquitectura militar da Idade Média em Portu-
gal. Foi aqui que o imperador Júlio César cele-
brou, no ano 48 a.C., a pacificação da província 
romana da Lusitânia, até então território céltico. 

«Se subir à torre de Beja, 
consegue ver Palmela»,  
diz o povo

Ana Matos Pires, directora do Serviço de 
Psiquiatria do hospital de Beja, veio para ficar

A Villa de Pisões é um dos vestígios romanos 
mais interessantes da Península Ibérica
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Nalgumas tabernas  
de Cuba, corais de compadres 
e camaradas respondem  
ao ponto

Por isso, Beja foi baptizada 
pelos romanos de Pax Julia. 
Esse nome continua a ser exi-
bido com orgulho por muitos 
negócios locais. Quanto ao 
castelo, polido de brio subiu 
ao cante:

- Castelo de Beja, subindo 
lá vais. Tu metes inveja, cas-
telo de Beja, às águias reais.

Em sentido contrário, nos 
anos 70, escavações arqueo-
lógicas puseram a descoberto 
uma espantosa exploração 
agrícola do tempo dos roma-
nos. A Villa Romana de Pisões, 
a dez quilómetros de Beja, 
era uma abastada residência 
senhorial, com 48 divisões. Os 
pavimentos de algumas delas 
são adornados com mosaicos de uma minúcia 
surpreendente. «É um dos vestígios romanos 
da Península Ibérica com mais mosaico», elogia 
Conceição Fragoso, guia do centro interpretativo 
local, visivelmente apaixonada. Bem conserva-
dos, há mosaicos monocromáticos do século II e 
outros de várias cores, datados do século IV. Os 
arqueólogos têm encontrado muitos indícios da 
ocupação desta herdade bem depois do domínio 
romano. 

Nos dez quilómetros de estrada para a Villa 
Romana de Pisões, pequenas oliveiras esten-
dem-se até onde a vista alcança. À entrada, 
surge o rosa e o branco das amendoeiras em flor. 
O barrocal algarvio não está longe, mas o tempo 
deixou muitas diferenças marcadas na cultura.

- Minha terra é Beja, não o posso negar. Todos 
me conhecem pelo modo de cantar.

O grupo coral Cantadores do Desassossego 
reúne, todas as quartas-feiras, 26 homens no 
Centro UNESCO para a Salvaguarda do Patrimó-
nio Cultural Imaterial. A distinção, em Novem-
bro de 2014, contribuiu muito para despertar as 
novas gerações para a beleza das modas tra-

dicionais. O cante sempre foi preservado pela 
transmissão directa dos mais velhos aos mais 
novos. «Comecei a cantar em rapaz, na taberna, 
com o meu pai e o meu avô», conta António Dou-
tor, agora com 58 anos. Quando ele era moço, 
as famílias entregavam massas de trigo, milho e 
centeio às acarretadeiras para cozer pão em for-
nos comunitários. 

- Alentejo, Alentejo, terra sagrada do pão. 
«A maior parte das pessoas não tinha pos-

sibilidades de cozer o pão em casa», explica 
António Barahona, da Associação de Defesa do 
Património de Beja. Foi ele o responsável pelo 
restauro do forno comunitário da Ti Bia Gade-
lha. Às sextas-feiras, o cheiro a esteva queimada 
anuncia nova fornada de pão cozido. 

O alto da torre de 40 metros do castelo de Beja  
é o melhor miradouro do Baixo Alentejo
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O pão é a base da gastronomia alentejana. As 
açordas, de bacalhau, pescada ou cação, e as 
sopas, de tomate ou beldroegas, atraem bandos 
de turistas portugueses e estrangeiros, sobre-
tudo espanhóis, aos restaurantes da região. O 
pão duro do Alentejo é ainda a base das sabo-
rosas migas, de tomate ou azeitona, e do “con-
duto” antigamente levado para o campo. 

- Alhos, coentros e sal, também se faz com 
poejo. Esse prato que afinal nasceu no nosso 
Alentejo.       

As delicadas ervas aromáticas são um dos 
segredos da imensa planície. «A gastronomia alen-
tejana distingue-se pela capacidade de fazer coi-
sas muito boas, com poucos recursos», recorda 
Ana Matos Pires. Os coentros, claro, mas tam-
bém o poejo, a erva-doce, a hortelã, o louro dos 
refogados e um sem-número de outras ervas, 
com nomes sugestivos. Na Adega da Casa Monte 
Pedral, em Cuba, a carrasquinha oferece ao feijão 
com enchidos de porco preto um sabor ao mesmo 
tempo forte, sofisticado e surpreendente. 

- Eu hei-de ir ao Alentejo, mesmo que seja no 
Verão. 
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  As cartas de Amor da freira  
    Sóror Mariana Alcoforado 

  O forno da Ti Bia Gadelha
  Cantar o desassossego
  A arte do buinho do mestre Pica

Veja também os vídeos!

BULA
Adega da Casa de Monte Pedral
R. Fonte dos Leões, Cuba
T. 926 580 044

Taberna Típica 25 de Abril 
R. da Moeda, 23, Beja
T. 284 325 960

Os Infantes Restaurante
R. dos Infantes, 16, Beja
T. 936 171 317

Luiz da Rocha
R. Cap. João Francisco de Sousa, 
63, Beja

Pousada de São Francisco
Largo D. Nuno Álvares Pereira, 
Beja
T. 284 313 580

Hotel Melius
Av. Fialho de Almeida, Beja
T. 284 313 080 

Igreja da Misericórdia de Beja 
Praça da República, 41, Beja

Galeria Dom José do Patrocínio Dias
Largo de Sta. Maria, 13, Beja
T. 284 324 450

Museu Rainha D. Leonor
Largo da Conceição, 5, Beja
T. 284 321 465

Forno da Ti Bia Gadelha
R. Dr. Aresta Branco, 14, Beja

Centro UNESCO para  
a Salvaguarda do Património 
Cultural Imaterial
R. do Sembrano, 78, Beja
T. 284 094 763

Villa Romana de Pisões 
Estrada Nacional 18 p/ Aljustrel

O forno comunitário da Ti Bia Gadelha coze pão todas  
as sextas-feiras, para alegria de António Barahona,  
que não descansou enquanto não o viu restaurado
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Programas em família 
por Joana Leitão

Todas as segundas-
-feiras, às 12h, o Tea-
tro Nacional de São 
Carlos apresenta nos 
seus canais digitais a 
série “O que é que a 
ópera tem?”. Vicente, Francisca e Marta são três 
amigos que brincam numa sala de chat. Numa 
das suas conversas, Marta fala aos amigos da 
boneca Carlota, a amiga que vive no Teatro. Em 
cada episódio, vais conhecer maestros, coralis-
tas e músicos da família São Carlos, ficar a saber 
mais sobre música clássica e sentir a magia que 
se vive no único teatro de ópera do país. Mais 
informações em www.saocarlos.pt.

Era uma vez… uma 
visita ao Museu da 
CARRIS, muito bem 
acompanhada. As 
portas deste espaço 
em Lisboa transpor-
tam-te para um percurso museológico cheio de 
fantasia, desenhos e interacção. O livro de visi-
tas da CARRIS complementa a visita guiada, que 
propõe a valorização da história enquanto es-
paço imaginário. Reúne a família para, de forma 
participativa e dinâmica, relacionarem o espólio 
do museu com uma narrativa ilustrada do per-
curso. Não vais esquecer esta visita-jogo, que é 
também uma visita-história.

Situada na fronteira entre o Alentejo e o Algarve, no 
Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vi-
centina, a pequena e encantadora povoação de Ode-
ceixe é digna de visita. Aqui, respiras a natureza por 
entre as ruas caiadas, habitadas apenas por um mi-
lhar de pessoas. Mas o melhor fica a três quilómetros 
da vila, num belo areal que, de um lado, tem o azul 
transparente do oceano e, do outro, o verde intenso 
do rio Seixe. Duas praias, uma marítima e outra fluvial, 
para que toda a família possa desfrutar a dobrar.

Para que os domin-
gos em família sejam 
ainda mais especiais, 
a Musicalmente che-
ga ao conforto da tua 
casa com um novo mo-
delo: os Concertos para Bebés em Casa, que são 
transmitidos ao vivo e em directo, através do site  
www.musicalmente.pt. “Sordunas e Outras Gulosei-
mas”, de Pedro Pereira e Gonçalo Pereira (fagote e 
contrafagote) é o concerto marcado para o dia 12 
de Julho, às 10h30. Diverte-te na companhia do teu 
irmão mais novo ou sugere aos teus amigos que te-
nham irmãos pequeninos!

A aldeia de xisto Quin-
tandona, apesar de 
próxima dos centros 
urbanos, continua a 
preservar toda a sua 
tradição. Nesta aldeia 
típica, as construções 
utilizam três materiais diferentes: granito, xisto e 
lousa, que lhe conferem uma personalidade muito 
própria. A aldeia é marcada por uma bonita paisa-
gem rural, que percorre o caminho que liga a aldeia 
ao monte da Pegadinha – um miradouro natural. 
Acredita que vais encantar-te com as casas em xis-
to, ao percorreres as ruelas estreitas e sentires o 
aroma das flores nas janelas.

www.estrelaseouricos.pt

O que é que a ópera tem? 

Visitas sobre carris

Odeceixe: duas margens, duas cores 

As melhores melodias 

Aldeia de xisto às portas do Porto 

SalvaO ouvidos
da família

Ocerilmax® Composição: Azeite purificado, glicerol, complexo de ácido glicirretínico, totarol, óleo de gerânio, óleo da árvore de chá melaleuca, óleo de limão, óleo de óregãos, óleo 
de lavanda, óleo de hortelã, óleo de alecrim e extrato de goldenseal. Ocerilmax® é um Dispositivo Médico Classe I. Leia atentamente a rotulagem e as instruções de utilização antes 
de utilizar Ocerilmax®. Manter fora da vista e do alcance das crianças. Conservar em local seco em posição vertical e a temperatura entre 15ºC e 25ºC. Distribuido por Lubefar-Produ-
tos Farmacêuticos, Lda.  Quinta da Fonte, Edifício D. Manuel I, Piso 2-A Rua dos Malhões nº 1, 2770-071 Paço de Arcos. NIF: 502551941 | | E-mail: lubefar@menarini.pt.

Cria
uma barreira
de proteção

Auxilia
no tratamento
da Otite

Previne
a formação
de rolhão
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Descobre tudo em  
www.estrelaseouricos.pt

1. LABIRINTO

2. QUANTO VALE?

Segue a sequência e ajuda a Sara a encontrar o gato X:

Cada objecto tem um valor correspondente.  
Consegues descobrir qual é? Vê a nossa ajuda em baixo:
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Nutrição

Farmácia  
da Família

Farmácia  
da Família

Farmácia  
da Família

Na compra de uma embalagem Ocerilmax®. 
O salva ouvidos da família.

Na compra de Durex Natural e Intimate Gel

Na compra de uma embalagem Excilor Fungos 
das Unhas ou Verrugas

Na compra de uma embalagem Meritene Força  
& Vitalidade 15x30g

OCERILMAX® 

DM CLASSE I

DUREX NATURAL  
E INTIMATE GEL

EXCILOR

MERITENE FORÇA & 
VITALIDADE 15X30G

vale

vale vale

vale

2€

4€ 3€

5€

100%
ingredientes

naturais
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MERITENE FORÇA & 
VITALIDADE 15X30G

EXCILOR

OCERILMAX® 

DM CLASSE I

DUREX NATURAL  
E INTIMATE GEL

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 físíco 
regularmente.

Excilor é uma gama completa de tratamentos para os fungos  
das unhas, pé de atleta, verrugas e fibromas moles.  
Dispositivos médicos. Exclusivo para uso externo. 

Excilor Solução: para os fungos das unhas em formato pincel. 
Excilor Caneta: para os fungos das unhas em formato caneta. 
Excilor Ultra: para os fungos das unhas com 1 aplicação dia. 
Excilor Pé de Atleta: novo tratamento em creme.  
Excilor Verrugas 2 em 1: ação 2 em 1 (crioterapia + gel TCA). 
Excilor fibromas moles: produto único no mercado contra os 
inestéticos fibromas moles.

O salva ouvidos da família!
Ocerilmax® ajuda a remover o excesso de cera e faz a higiene 
regular dos ouvidos prevenindo a acumulação de cera  
e o seu endurecimento.
Previne os incómodos no ouvido causados por diversos fatores 
como: viagens, voos de avião, altitude, mergulhos na água.
Também ajuda em tratamentos auriculares e na irritação 
auricular.
Adequado para toda a família (adultos e crianças a partir  
dos 2 anos). 
Fácil de utilizar. Sem água, sem álcool, sem conservantes.
Ocerilmax® é um Dispositivo Médico de Classe I destinado  
a auxiliar o tratamento da otite.

Durex Naturals Lubrificantes

Durex Naturals é a nova gama de lubrificantes desenvolvida 
com ingredientes 100% naturais, à base de água, livre de 
ingredientes sintéticos e sem cheiro e cor. A gama Naturals 
tem três apresentações: O Durex Naturals H2O, com prebiótico 
que mantém o equilíbrio da flora vaginal, Durex Naturals Extra 
Sensitivo, com Aloe Vera Natural para proporcionar um efeito 
extra calmante e Durex Naturals Hidratante para uma hidratação 
de longa duração. 

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

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

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

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

CNP 6276725

CNP Vários

CNP Vários

CNP Vários
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Suplementos 
Alimentares

Farmácia  
da Família

Farmácia  
da Família

Farmácia  
da Família

Na compra de uma embalagem de Fullmarks

Na compra de uma embalagem da gama Oenobiol Na compra de uma embalagem Cyclo 3

Na compra de uma embalagem de Mag’Noite ou Mag’Fadiga

FULLMARKS 
ANTI-PIOLHOS

GAMA OENOBIOL 
EMAGRECIMENTO CYCLO 3

MAG’NOITE  
& MAG’FADIGA

vale

vale

vale

3€

5€ 20 pontos
adicionais

2€
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MAG’NOITE  
& MAG’FADIGA

CYCLO 3

FULLMARKS 
ANTI-PIOLHOS

GAMA OENOBIOL 
EMAGRECIMENTO

Mag’Noite tem uma fórmula inovadora que combina MAGNÉSIO,  
MELISSA e POLIFENÓIS para relaxar e adormecer de forma tranquila. 
Facilita o adormecer e promove um sono reparador. Ação antioxidante  
para proteger e reparar. 
Utilização: Adultos e adolescentes com mais de 12 anos:  
2 cápsulas por dia, antes de deitar.

Mag’Fadiga contém MAGNÉSIO, SELÉNIO e 9 VITAMINAS que contribuem 
para a redução do cansaço e da fadiga, para o normal funcionamento  
do sistema nervoso e para o normal funcionamento muscular. 
Com elevada biodisponibilidade e tolerância. 
Utilização: Adultos e adolescentes com mais de 11 anos:  
2 comprimidos, 2 vezes ao dia, idealmente após refeição.

Suplemento alimentar a utilizar em combinação com uma alimentação 
variada. Pela sua saúde, pratique uma atividade física regular.

PERNAS CANSADAS, PESADAS e INCHADAS. 
A sua primeira escolha na dor e Edema dos membros inferiores.

CYCLO 3®, 150 mg + 150 mg + 100 mg cápsulas. Indicado em adultos no 
tratamento de sintomas como pernas pesadas e dolorosas, cãibras, formigueiros 
e sensação de picadas que estão relacionadas com este problema. Não tome 
em caso de alergia a qualquer componente deste medicamento e se tiver de 
distúrbios no armazenamento de ferro. Se tiver diarreia interrompa o tratamento. 
Se o desconforto e/ou fragilidade vascular não melhorar após 2 semanas de 
tratamento, consulte o seu médico. Contém Amarelo-sol FCF (E110) que pode 
causar reações alérgicas. A dose recomendada é de 3 cápsulas por dia, por 
via oral. Medicamento Não Sujeito a Receita Médica. Leia cuidadosamente as 
informações constantes da embalagem e do folheto informativo. Em caso de 
dúvida ou persistência dos sintomas, consulte o seu médico ou farmacêutico. 
Para mais informações deverá contactar o titular da AIM: Pierre Fabre 
Médicament Portugal, Lda. Rua Rodrigo da Fonseca 178, 2º Esq. - 1099-067 
Lisboa. Contribuinte 500230366. WH-052-06-20.

Fullmarks Loção e Spray são dispositivos médicos de uso externo. 
Está clinicamente comprovado que eliminam os piolhos em 5 
minutos. A fórmula única sem cheiro e inseticidas não danifica o 
couro cabeludo.

Como utilizar?  
1) Aplicar no cabelo seco e massajar  
2) Passar o pente de metal por todo o cabelo, após 5 minutos  
3) Lavar o cabelo com Fullmarks Champô  
4) Reaplicar após 7 dias  Leia cuidadosamente a rotulagem  
e instruções de utilização. 
Em caso de reação, pare de usar e contacte o seu médico/
farmacêutico. Em caso de contacto com pele/olhos, lave 
imediatamente com água. Manter afastado de fontes de calor.

Oenobiol Captador 3 em 1+  
Tratamento para perder peso com fibras prebióticas  
que reduzem até 75% das calorias ingeridas  
na alimentação com a sua tripla ação: 
• Captador de gorduras; 
• Captador de açúcares; 
• Ativador da flora intestinal para uma perda de peso reforçada.
Dispositivo Médico. Só para adultos. 
Mais informações em oenobiol.pt

Oenobiol Minceur Tudo em 1  
Programa de 1 mês para quem quer perder peso e drenar  
com apenas  1 produto: 
• Queima a gordura acumulada 
• Reduz a absorção e acumulação de gorduras 
• Favorece um ventre plano 
• Ajudar a drenar e eliminar líquidos. 
Suplemento alimentar.
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Saúde Oral

Na compra de uma embalagem Gino-Canesten Creme 
ou Cápsula Mole Vaginal

Na compra de uma embalagem de Kukident Fixativos  
e Comprimidos de Limpeza Na compra de uma embalagem de Paranix Champô/

Loção de Tratamento

Na compra de uma embalagem Aveeno® Daily Moisturising

GINO-CANESTEN

KUKIDENT PARANIX CHAMPÔ/
LOÇÃO DE TRATAMENTO

AVEENO® DAILY 
MOISTURISING

vale

vale

vale

1€

3€

3€

Farmácia  
da Família

Farmácia  
da Família

Beleza

60 pontos
adicionais

40 pontos
adicionais

Medicamentos Não Sujeitos  
a Receita Médica
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PARANIX CHAMPÔ/
LOÇÃO DE TRATAMENTO

GINO-CANESTEN

KUKIDENT

AVEENO® DAILY 
MOISTURISING

Paranix é a marca nº1 em Portugal e na Europa* no tratamento 
da pediculose. Os NOVOS Paranix Champô e Loção de Tratamento 
são 100% eficaz*, em apenas uma aplicação, em 10  minutos1! 
Com Paranix de piolhos e lêndeas não reza a história!

*Data on file
1-Para Paranix Loção de Tratamento. 15 minutos para Paranix Champô de 
Tratamento
Os produtos de tratamento de Paranix (Champô e Loção de Tratamento) 
são Dispositivos Médicos para o tratamento da pediculose.  Apenas para 
uso externo. Evitar o contacto com os olhos ou as mucosas. Em caso de 
contacto com os olhos, lavar abundantemente com água. Não usar em 
caso de alergia a algum dos ingredientes. Paranix Loção de está indicado 
para crianças com mais de 6 meses. Paranix Champô de Tratamento 
está indicado para crianças com mais de 2 anos. Leia cuidadosamente a 
rotulagem e as instruções de utilização. Manter fora da vista e do alcance 
das crianças.

Gino-Canesten Creme Vaginal é um medicamento não sujeito a receita 
médica utilizado no tratamento de infeções fúngicas genitais (Candidíase).  
O tratamento deve ser feito preferencialmente à noite, ao deitar, durante  
6 dias consecutivos. Pode ainda ser usado externamente para aliviar o 
prurido, a inflamação dos lábios vaginais (vulvite por Candida) e a infeção  
da glande e prepúcio no pénis do parceiro sexual (Candidíase Balânica).
Gino-Canesten 1 Cápsula Mole Vaginal é um medicamento não sujeito a 
receita médica utilizado no tratamento da Candidíase Vaginal. Tem uma forma 
de gota, adaptada à anatomia feminina, e uma superfície suave, que permite 
uma aplicação mais fácil e confortável. O tratamento de 1 única aplicação, 
deve ser feito preferencialmente à noite, ao deitar. Os sintomas desaparecem 
em 2 a 4 dias.
Gino-Canesten 10 mg/g creme vaginal. Com clotrimazol. Indicado na Candidíase vaginal recorrente e em infeções 
dos lábios genitais (vulva) e áreas adjacentes, bem como inflamação da glande e prepúcio do parceiro sexual causadas 
por leveduras. Contraindicado no caso de hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes. 
Advertências e precauções especiais de utilização: Febre, dor abdominal inferior, dor de costas, corrimento vaginal de 
mau odor, náuseas, hemorragia vaginal e/ou dor no ombro associada e nos 3 primeiros meses da gravidez. Descontinuar 
durante a amamentação. Pode reduzir a eficácia e a segurança de produtos à base de látex, tais como: preservativos 
e diafragmas. O efeito é temporário e ocorre apenas durante o tratamento. Medicamento não sujeito a receita médica. 
Leia atentamente o folheto informativo e, em caso de dúvida ou persistência dos sintomas, consulte o seu médico ou 
farmacêutico.

Gino-Canesten 1 cápsula mole vaginal. Com clotrimazol. Indicado na Candidíase vaginal recorrente. Contraindicado no 
caso de hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes. Advertências e precauções especiais de 
utilização: Febre, dor abdominal inferior, dor de costas, corrimento vaginal de mau odor, náuseas, hemorragia vaginal e/
ou dor no ombro associada e nos 3 primeiros meses da gravidez. Descontinuar durante a amamentação. Pode reduzir a 
eficácia e a segurança de produtos à base de látex, tais como: preservativos e diafragmas. O efeito é temporário e ocorre 
apenas durante o tratamento. Medicamento não sujeito a receita médica. Leia atentamente o folheto informativo e, em 
caso de dúvida ou persistência dos sintomas, consulte o seu médico ou farmacêutico.

L.PT.MKT.06.2020.3012

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.

Não utilizar uma quantidade superior à recomendada nem em 
próteses mal adaptadas. Dispositivo médico. Leia cuidadosamente 
a rotulagem e as instruções de utilização.

Kukident Comprimidos de Limpeza foi concebido especificamente 
para a higiene da sua prótese dentária.  Os comprimidos de 
limpeza conferem sensação de limpeza e frescura duradoura; 
removem até 99,99% das bactérias que causam o mau hálito; 
Removem eficazmente manchas, sem danificar as próteses. 

Não colocar comprimidos ou solução na boca. Dispositivo médico. 
Leia cuidadosamente a rotulagem e as instruções de utilização.

Aveeno® Daily Moisturising apresenta uma gama completa de 
produtos para os cuidados diários de hidratação e limpeza, 
que combinam o melhor da natureza e da ciência para obter 
os melhores benefícios para a sua pele. São cientificamente 
comprovados e formulados para proporcionar benefícios reais nos 
cuidados da pele normal e seca.
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