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3EDITORIAL

s ruas estão iluminadas, as montras 
decoradas, a noite cai mais cedo e o 
tempo frio já chegou. Em casa, sabe 

bem acender a lareira, e na companhia de uma 
manta e de uma chávena de chá quente, ador-
meço no sofá a pensar como será este Natal. 
Sonho com um Natal em família. A família toda, 
novos e velhos, reunida à mesa. Há lugar a risa-
das e abraços demorados. É um sonho porque já 
não podemos dar a festa de Natal como garan-
tida. A vida dá-nos lições e só temos de aprender 
com ela. Aprendi que para realizar este sonho terei 
de continuar a ter os mesmos cuidados. Irei man-
ter a máscara, o distanciamento e a higienização 

frequente das mãos. Aprendi que a vaci-
nação é a nossa maior arma pre-

ventiva, que melhor que curar 
uma doença é mesmo evitá-
-la. Por fim, aprendi igual-
mente que um simples teste 
à COVID poderá salvar uma 
vida. Só assim poderei tor-
nar o meu sonho realidade.

Conheça os sonhos que 
regem a vida da actriz 

Dalila Carmo, uma pes-
soa espontânea, pura 

e de natureza per-
feccionista. 

Diana Amaral
Farmacêutica, directora da Revista Saúda

A

NATAL DE ABRAÇOS

Também ela sonha com um Natal junto dos 
seus familiares mais próximos. A actriz fala na 
confiança que deposita na sua farmacêutica, no 
que diz respeito ao aconselhamento sobre a sua 
saúde. É uma cliente fervorosa da sua farmácia e 
não se deixa enganar por tudo o que lê na Internet.

O acidente de viação que atirou Débora Silva 
para uma cadeira de rodas não foi o suficiente 
para lhe roubar os sonhos. Estes passam por 
formar uma família, casar e ter filhos, e criar o 
seu próprio consultório de psicologia. A partida 
que a vida lhe pregou não lhe roubou a garra 
nem a determinação que a caracterizam. É total-
mente independente e ainda apoia a população 
idosa mais vulnerável, através do seu trabalho 
na Plataforma Saúde em Diálogo.

Quando falamos em família, estamos tam-
bém a incluir os nossos animaizinhos de estima-
ção. Eles fazem parte da família e queremos que 
tenham saúde para que possam passar muitos 
Natais na nossa companhia. Sugerimos, portanto, 
a leitura do artigo sobre os efeitos prejudiciais dos 
doces nos nossos amiguinhos de quatro patas. 
Damos-lhe ainda a conhecer um serviço existente 
em muitas farmácias, onde poderá obter aconse-
lhamento sobre saúde animal.

E, assim, com muita saúde, o retrato de um 
Natal de afectos fica completo. Abra os olhos e 
abrace com força os seus! 
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É para a vida.
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«QUERO ASSUMIR  
A MINHA LIBERDADE»

«A função do actor  
é criar humanidades
e comportamentos,  
contrariar estereótipos»

Entrevista Sandra Costa | Fotografia Pedro Loureiro

DALILA CARMO

Actriz partilha o sentido que dá à vida.

A saída da TVI prometia uma vida mais calma, 
mas não está a acontecer…
O stress começa a instalar-se. Nos últimos 
meses consegui parar para reflectir, viajei, fiz a 
minha peça com o Martim Pedroso, uma adap-
tação do filme “Noite de Estreia”, de John Cas-
savetes. Como actriz, não quero jamais ver-me 
numa lógica de funcionalismo público, a minha 
arte tem de respirar e ser amada. Quero criar 
os meus próprios projectos, com pessoas que 
admiro, mas tudo tem de ser pensado a médio e 
longo prazo, porque são precisos meios. Entre-
tanto, é preciso viver... 

Assim se explica o regresso às telenovelas, agora 
na SIC?
Não me divorciei de uma casa para me casar 
com outra. Neste momento quero assumir a 
minha liberdade, sou contratada ao trabalho e 

não sei se quero voltar a ter vínculo. Os ensaios 
começaram em Novembro, ainda não sei quando 
estreia. Já li alguns guiões e quero acreditar que 
a carga horária não será pesada. Também estou 
a fazer uma participação especial num filme 
realizado pelo João Maia, com a Joana Metrass 
como protagonista. 

Fazer cinema é o que lhe dá gozo?
Independentemente do formato, o que me dá 
gozo é contrariar o cliché, ir além de persona-
gens unidimensionais, sem sobreposição de 
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Não gosta de ginásios nem de nenhum 
desporto em particular, mas adora 
caminhar, sobretudo na Natureza
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camadas. A função do actor é criar humanida-
des e comportamentos, contrariar estereótipos. 

Não gosta de ginásios. Pratica algum desporto? 
Não gosto, mas desta vez é que vou! Estou sem-
pre a dizer isto [risos]. Quero manter alguma 
assiduidade, porque o corpo pede. Não gosto 
de nenhum desporto em particular, mas gosto 
imenso de caminhar, sobretudo na Natureza. 
Recentemente fui para o Gerês e foi maravi-
lhoso! 

lizar quem tem coragem para assumir a idade. 
É difícil ver o corpo envelhecer e fazem-nos 
crer que o tempo é um inimigo para uma actriz 
quando realmente é uma mais-valia, excepto 
quando prejudica a saúde, porque a profissão 
exige energia anímica. Mas é importante criar 
alternativas, porque sabemos que nos podem 
virar as costas.

«Não é saúde a prisão das
dietas, do ginásio e do músculo, 
ser escravo de um conceito  
de beleza standard»

«A indústria exige a juventude 
eterna e pode penalizar quem 
tem coragem para assumir  
a idade»

Como cuida da saúde? 
Quando tenho tempo livre, a minha prioridade é 
dormir. É no sono que o meu corpo calibra. Pro-
curo ter uma alimentação saudável e perceber o 
corpo. O corpo fala connosco, pede-nos fruta 
ou legumes. Mas não estou “agarrada” aos bati-
dos verdes! Acho que não é saúde a prisão das 
dietas, do ginásio e do músculo, ser escravo de 
um conceito de beleza standard, de que muita 
gente vive refém.

Tem a “sua” farmácia?
Vou à “minha Carla”, na Ajuda. O meu ex-marido 
dizia que quando eu saía de uma farmácia pare-
cia que tinha saído de uma joalharia na 5.ª Ave-
nida. Não me deixem com dores! Sou bastante 
atenta à “máquina” e prefiro os meus médicos 
e a minha farmacêutica ao “dr. Google”. Fico 
verde quando me vêm com chás para resolver 
problemas de saúde. 

Há um dilema entre a vontade de combater este-
reótipos e ter de parecer jovem porque são esses 
os papéis que existem?
A indústria exige a juventude eterna e pode pena-

A actriz está atenta à saude. «Prefiro os meus médicos 
e a minha farmacêutica ao “dr. Google”», garante
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Mantém uma certa pureza e rebeldia quando 
critica a indústria do entretenimento ou recusa 
submeter-se às regras do marketing e das redes 
sociais.
É uma questão de honestidade. Procuro resis-
tir à ditadura da imagem e do stress, à ideia de 
que o importante é cumprir objectivos, mesmo à 
custa da qualidade do trabalho. Não é um capri-
cho, está no meu ADN e tenho de manter-me 
leal ao que sou. Acredito que quando se é um 
bluff na vida é-se um bluff no trabalho. É um pro-
blema quando não se é uma fera amansada, mas 
sobrevivi até aos 47 anos...

É reconhecida como boa actriz e não abdica do 
perfeccionismo. 
Quero realmente dar ― é uma missão ― e dou 
sempre o máximo. Não estou na profissão para 
me poupar. Já me disseram: «Tenho muito medo 
da tua intensidade…». Pois, é assim, não vou 
tornar-me de repente uma baby doll! Há quem 

«Quero realmente dar ― é  
uma missão ― e dou sempre  
o máximo. Não estou na 
profissão para me poupar»

Não é uma «fera amansada» 
e recusa fazer bluff. 
«Procuro resistir à ditadura 
da imagem e do stress»

Proteja o seu intestino

Com o seu de confіança

PREVINE

Diarreia 
associada a 
antibióticos 
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prefira andar alegre e não ter de se chatear. Eu 
posso ficar magoada, mas não tenho medo do 
confronto. Acho saudável podermos estar tristes 
ou zangados, vivermos com liberdade, sem cas-
tração, e todo o inacreditável espectro de emo-
ções humanas. 

Ainda não fez os filmes da sua vida? 
Chorei um mês quando morreu o Krzysztof 
Kieślowski. Foi a certeza de que nunca iria tra-
balhar com ele. A primeira vez que vi “A Dupla 
Vida de Véronique” senti um choque eléctrico, 
ele consegue filmar o imaterial. Considero-
-me mais actriz do que entertainer e, portanto, 
gosto dessa profundidade, da dimensão poética, 
embora também goste de cinema político. Fui 
completamente povoada pelo neo-realismo ita-
liano. Quando vim do Porto para Lisboa passava 
a vida na Cinemateca. 

Com que realizadores ainda quer trabalhar e que 
textos sonha representar?
Há tantos… Adoro o [Pedro] Almodóvar, é um 
director de actores extraordinário, é louco e não 
tem medo de ser louco. Acho o [Martin] Scorsese 
brilhante e gosto muito da Céline Sciamma, que 
fez “Retrato da Rapariga em Chamas”. Quero fil-
mar com ela. No teatro, gostava de representar a 
Arkádina, em “A Gaivota”, de [Anton] Tchekhov.  
E ando à procura de histórias de mulheres por-
tuguesas que tenham sido caladas, abafadas, 
para contá-las.

Disse: «É uma chatice quando os sonhos se vão 
embora». O que faz para mantê-los?
Não sei viver em “piloto automático”. Às vezes 
preciso de passar uns tempos sozinha e regresso 
como nova. 

«Quando encontro alguém  
de quem gosto muito, digo: «vou- 
-te guardar». É bom perceber 
que nem toda a gente tem um 
sentido utilitário da vida»

Às vezes gosta de andar sem destino. 
«O GPS repete “siga para a rota 
indicada” e eu vou pela outra.  
Traz-me uma frescura!»
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Veja também os vídeos!

 Ser co-autora para ter voz
 «Gosto de pessoas que  

me desafiem»

Também gosta de viajar sozinha, já passou por 
mais de 70 países. 
Viajar permite-me observar, ficar do lado do 
espectador, e isso é uma liberdade imensa. 
Gosto de ver a vida a passar à minha frente, 
sem julgar. Ver a vida sem filtro é maravilhoso 
para uma pessoa viciada no que é espontâneo. 
Regresso com referências novas e exemplos 
de vida, e ajuda-me a relativizar muita coisa.  
É como fazer restart e mudar o meu mindset, há 
nisso uma componente quase inoxidável. Viajar 
não me deixa enferrujar. 

Às vezes gosto de seguir por uma estrada 
sem saber para onde me leva. O GPS repete 
“siga para a rota indicada” e eu vou pela outra. 
Traz-me uma frescura! É difícil viver sem mapa, 
mas é possível, e o prazer de descobrir novos 
lugares e pessoas supera tudo. 

Convive bem com a solidão e o silêncio, mas já 
lhe disseram que é capaz de fazer amizade com 
o guardanapo. 
Sou muito curiosa e gosto realmente de conhe-
cer pessoas. Faço amigos para a vida em cada 
viagem. É um casting diário. Quando encon-
tro alguém de quem gosto muito, digo: «vou-te 
guardar». É bom perceber que nem toda a gente 
tem um sentido utilitário da vida.

É isso que procura: pessoas para quem o mundo 
não é um negócio?
Sim, os meus amigos só podem ser assim. É difí-
cil encontrar esses olhares límpidos e cristali-
nos, mas tenho amigos extraordinários, que me 
apoiam e compreendem sem julgamentos. Pro-
movemos o crescimento interior uns nos outros, 
elevamos o pensamento, e isso é o importante. 
Não é um berloque que nos acrescenta, eu quero 
despojar-me de berloques.

Da minha rede de afectos faz parte também 
a família, que é pequena, mas de quem sou pró-
xima. No ano passado perdi a minha avó, era um 
grande pilar. 

Esse crescimento interior é o seu propósito de 
vida?
O conhecimento é o propósito. Quero chegar 
ao fim da estrada (espero ainda estar longe) e 
poder dizer: Dei tudo o que tinha e fi-lo com o 
máximo da minha honestidade intelectual e da 
minha verdade. 
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Um acidente de viação num 
dia de temporal deixou-a 
paraplégica aos 18 anos

A tragédia deu-lhe verdadeira vontade de viver. 

Reportagem Sandra Costa | Fotografia Luís Silva Campos

DÉBORA RODA 
POR CIMA

ébora Silva faz deslizar a cadeira de 
rodas com destreza entre as mesas 
da esplanada onde costuma almoçar. 

Todos a conhecem, ela fala jovialmente com 
toda a gente. Uma senhora diz-lhe, a brincar: 
«Vá, liga o motor!». Mas a cadeira é manual, ela 
prefere assim: é mais leve e fácil de transportar 
no carro, e obriga-a a exercitar o corpo. Entre 
os muitos objectivos da jovem de rosto bonito 
e olhos tremendamente azuis está o de evitar 
engordar, como acontece a muitas pessoas que 
dependem de cadeiras de rodas. 

Débora é açoriana, escolheu Faro para viver. 
Todos os dias conduz, sozinha, desde a casa 
onde mora com o namorado e a cadela, até ao 
Espaço Saúde em Diálogo. Aí trabalha a fazer o 
que mais gosta: apoiar a população idosa vulne-
rável do concelho. 

D No lugar contíguo ao condutor traz a cadeira, 
que monta à chegada em movimentos rápidos 
que parecem ausentes de esforço. Num impulso 
transfere o corpo do banco do automóvel para a 
cadeira e percorre os últimos metros entre os pré-
dios altos. Só uma rampa demasiado íngreme lhe 
trava a marcha. No café ao lado há sempre alguém 
que ajuda e Débora aceita com agrado. «Se não 
supero de uma maneira, supero de outra», repete 
amiúde. A máxima de vida revela a determinação e 
teimosia com que gere os dias desde o acidente de 
viação que a deixou paraplégica.
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O acidente aconteceu há 11 anos na ilha do 
Pico, nos Açores, num dia de temporal. Débora 
seguia com a mãe e o irmão atrás da ambulância 
que transportava o avô, após um acidente car-
diovascular (AVC). O carro despistou-se e caiu 
numa ribanceira com seis metros. 

Traçar as metas para alcançar 
a autonomia e independência 
ajudou-a a aceitar a deficiência

Débora tinha 18 anos, não se lembra do aci-
dente nem do atribulado transporte pelas ilhas 
até “aterrar” no Hospital de São José, em Lis-
boa, 48 horas depois. A prioridade foi salvar-
-lhe a vida, reparar as várias lesões internas: 
um pulmão e o intestino perfurados, costelas 
partidas, lesões no braço direito, fracturas 
nas vértebras do pescoço, um rim que não foi 
possível salvar. Esteve um mês em coma indu-
zido, enfrentou nove operações cirúrgicas, uma 
delas à medula espinal. Voltar a andar nunca 
foi uma possibilidade. 

Todos os dias conduz, sozinha, para o trabalho.  
Os movimentos rápidos com que monta e desmonta 
a cadeira parecem ausentes de esforço

Passou quatro meses nos cuidados intensi-
vos, Natal e passagem de ano incluídos, sem o 
apoio da família, que ficou em convalescença 
no Pico. Tornou-se a mascote do hospital. «Tive 
uma equipa espectacular», recorda. Desses 
meses de choque lembra com especial carinho o 
enfermeiro António Barros, da equipa de reabi-
litação, que nunca a deixou desistir. «Foi o meu 
verdadeiro psicólogo», conta. Seguiram-se três 
meses no Centro de Medicina de Reabilitação 
de Alcoitão, onde aprendeu tudo o que preci-
sava saber para a nova existência na cadeira 
de rodas. Chorou muitas lágrimas à noite, sem 
ninguém ver, porque «não queria dar parte de 
fraca». O orgulho ajudou-a a seguir em frente. 
Quis mostrar que tinha força para superar e tinha 
a certeza que não queria ficar dependente «nem 
da família nem de ninguém». Traçar as metas 
para alcançar a autonomia e independência aju-
dou-a a aceitar a deficiência. «Posso estar numa 
cadeira de rodas e ser feliz e útil à sociedade, às 
pessoas que me rodeiam», convenceu-se. 

Um ano após regressar aos Açores decidiu, 
contra a vontade dos pais, estudar no conti-
nente, em Faro. Fez a licenciatura em Ciências 
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«Posso estar numa cadeira  
de rodas e ser feliz e útil  
à sociedade, às pessoas  
que me rodeiam»

da Educação e da Formação, e 
depois em Psicologia. Hoje fre-
quenta o mestrado em Psicolo-
gia Clínica e da Saúde. Esteve 
dois anos sem conseguir arranjar 
trabalho, foi o momento em que 
mais sentiu a discriminação por 
estar numa cadeira de rodas. «Em 
todas as entrevistas a resposta 
era a mesma: não temos aces-
sibilidades para si», conta. Em 
sentido contrário, o namorado já 
a conheceu na cadeira de rodas 
e aceitou-a sem reservas. Vivem 
juntos há quatro anos. «Nunca 
teve vergonha de andar comigo na 
rua, ou de me dar um beijo ou um 
abraço em público». Por vezes, 
nem se lembra que a cadeira 
existe. «Entramos ambos no carro 
e ele esquece-se de desmontar a 
cadeira», ri-se. Com ele, Débora 
reaprendeu a sexualidade e ultra-
passou a vergonha das cicatrizes 
por todo o corpo, em nome das 
quais passou cinco anos sem ir à 
praia. 

A vontade de autonomia dá-lhe 
ganas e Débora quase não tem 
tempo para respirar. Gosta de 
trabalhar e adora o convívio com 
os idosos. Ao trabalho a tempo 
inteiro junta o estudo à noite. Às 
vezes põe o despertador para 
as quatro da manhã e estuda um 
bocado antes de ir trabalhar. Em 
casa consegue fazer tudo sozinha, da higiene 
pessoal à culinária e à limpeza doméstica. Só 
não passa a ferro, porque nunca recuperou a 
força no braço direito. Inventa estratégias para 
driblar as dificuldades: um pau de vassoura com 
um gancho é a solução para tirar os cabides do 
armário e estender a roupa. «Se não vai de uma 
maneira, vai de outra», repete. 

A vontade de autonomia dá-lhe ganas:  
Débora consegue fazer tudo sozinha

No Espaço Saúde em Diálogo, em Faro, trabalha a fazer  
o que mais gosta: apoiar os idosos vulneráveis do concelho
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Veja também os vídeos!

 O sonho das acessibilidades  
norte-americanas

Longe vão os dias em que era uma «menina 
mimada, daquelas mesmo fúteis», que contava 
com os avós para a proteger e a mãe para resol-
ver qualquer asneira que fizesse. Agora não 
verga. Não se queixa dos problemas na bexiga 
que a obrigam a usar uma sonda para urinar, da 
medicação crónica para os problemas sanguí-
neos, consequência de uma trombose venosa 
profunda na perna direita, das restrições ali-

mentares derivadas dos problemas no intestino, 
das dores neuropáticas constantes, de uma sen-
sação de ardor nas pernas, pés e nádegas, às 
vezes quase insuportáveis. «Tento abstrair-me, 
concentro-me no que tenho de fazer e vá, siga!», 
adianta. 

Todos a conhecem no café onde costuma almoçar.
Ela fala jovialmente com toda a gente

Adora o convívio com os idosos e a eles  
quer dedicar a tese de doutoramento

Desde que está numa cadeira 
de rodas tornou-se «mais 
humanista e generosa»

Desde que está numa cadeira de rodas tor-
nou-se uma pessoa melhor, tem a certeza disso. 
«Mais humanista e generosa, com mais compai-
xão, menos focada nos fins e nos bens mate-
riais», detalha. Aprendeu a apreciar as pequenas 
coisas da vida, um «obrigado» ou um obstáculo 
ultrapassado enchem-na de satisfação. Não se 
considera corajosa, mas sente orgulho em saber 
que um dia, será ela a cuidar dos pais e não o 
contrário. Antes disso, conta cuidar dos próprios 
filhos. Quer casar e ter filhos, apesar do receio 
das represálias que possam sofrer por ter uma 
mãe em cadeira de rodas. «Para o meu filho vai 
ser normal, mas é difícil desconstruir o estigma 
da sociedade». Não é o medo que a vai travar. Se 
tudo correr bem, a criança nascerá na vivenda 
que planeia construir na serra de Loulé. Débora 
vai deliciar-se a tratar da horta, há-de ter o seu 
consultório de psicologia. Daqui a uns anos, ini-
ciará um doutoramento sobre a população idosa. 
Sonhos não lhe faltam, nem determinação, não 
há-de ser uma cadeira a amarrá-la à terra. 
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OS AVÓS SÃO 
AS ESTRELAS

Hugo Rodrigues Pediatra
pediatriaparatodos.com

Natal em família é importante para a formação das crianças.

Natal é a festa da família e esse é um 
princípio que deve continuar a ser pre-
servado. Mais do que afirmar, é pre-

ciso incutir esse espírito nas nossas crianças. 
Os mais novos valorizam os presentes, mas 

é interessante valorizar a companhia de quem 
os rodeia. E, se isso deveria ser sempre um 
objectivo, este ano é ainda mais importante 
dado o contexto de pandemia e as restrições 
por que todos passámos. Estar com familiares 
mais distantes, poder voltar a usufruir da sua 
companhia, deve ser valorizado e sentido de 
forma genuína.

O desafio proposto é criar formas de aumen-
tar a interacção das crianças com os mais 

velhos. Criar momentos de partilha, constru-
ção de memórias que as vão acompanhar para 
o resto das suas vidas. O sentimento de per-
tença é um factor de estabilidade emocional do 
ser humano. Para as crianças isso é ainda mais 
notório. E as festas de família são claramente 
os momentos mais propícios para reforçar esse 
sentimento…

O

O desafio é criar formas  
de aumentar a interacção  
das crianças com  
os mais velhos
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A passagem de testemunho entre gerações 
ajuda a criar a identidade familiar e pessoal.  
A manutenção das tradições, o permitir que as 
novas gerações possam assumir progressiva-
mente o papel das mais velhas e a participação 
activa de todos asseguram algo que preenche 
os corações dos adultos e o imaginário de todas 
as crianças: o espírito do Natal! 

É a família que alimenta toda essa magia. 
Feliz Natal! 

CONSULTÓRIO

[Leia Brandão]
A minha filha tem quatro anos e queixa-se 
de dor na barriga. Come muito pouco e 
perdeu peso. Às vezes tem gases, faz cocó 
todos os dias, mas tudo o que come pro-
voca dor de barriga.
A dor de barriga é uma queixa muito fre-
quente em crianças e, felizmente, na maior 
parte das vezes não tem nenhuma causa 
grave. No entanto, a perda de peso é um 
sinal de alarme, pelo que, neste caso, penso 
que se justifica uma observação médica 
para ajudar a perceber o que se passa.

[Cláudia Silva]
Tenho uma filha de nove anos com comi-
chões na cara e dores de barriga ao fim do 
dia. Será intolerante à lactose?
A intolerância à lactose pode causar dores 
de barriga, embora não justifique a comi-
chão na cara. Geralmente surge após uma 
gastroenterite e, na maior parte das vezes, 
é transitória. No entanto, se a dor acordar a 
criança durante a noite deve ser vista por um 
médico, porque esse é um sinal de alarme.

DOR DE BARRIGA
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ALERTA AMARELO: 
PULMÕES EM RISCO

Jaime Pina
Fundação Portuguesa do Pulmão

www.fundacaoportuguesadopulmao.org

om o tempo frio reaparecem as infec-
ções do aparelho respiratório. Todas 
as áreas podem ser afectadas: os seios 

perinasais, os brônquios, a laringe e a traqueia. 
As pneumonias, infecções do pulmão profundo, 
destacam-se pela sua gravidade. É nesta parte 
do pulmão que o sangue se enriquece com o oxi-
génio, elemento essencial ao normal funciona-
mento das células de todo o corpo. Quando essa 
função está comprometida, poderá ser incompa-
tível com a vida. É essa a principal razão porque 
têm morrido tantas pessoas com a pneumonia da 
COVID-19: os pulmões afectados não conseguem 
atingir os níveis de oxigénio necessários à vida.

Portugal é um dos países europeus onde mais 
se morre de pneumonia, a taxa de mortalidade 
é quase o dobro da média da União Europeia. 
Nos últimos seis anos registaram-se, em média, 

5.100 óbitos anuais devido a esta infecção.  
Em cada 90 minutos morre um português por 
pneumonia, doze vezes mais do que as vítimas 
de acidentes rodoviários.

Perante este cenário, uma pergunta surge 
como óbvia: porquê esta situação? A resposta 
tem várias componentes. Vejamos algumas que 
são conhecidas.

C

Pneumonia mata mais  
de 5.000 portugueses  
por ano 

Em primeiro lugar, a população idosa. Somos 
dos países europeus mais envelhecidos: um em 
cada quatro portugueses tem mais de 65 anos 
(2.300.000). É nesta idade que as pneumonias 
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são mais frequentes, mais graves e mortífe-
ras. Por isso é tão importante ter esta faixa da 
população imunizada com a vacina antipneu-
mocócica, vulgarmente chamada de “vacina 
da pneumonia”. A vacina confere imunidade 
contra as principais bactérias responsáveis por 
esta infecção, os pneumococos. Apenas 40 por 
cento deste grupo está vacinado, pelo que deve 
ser feito um grande esforço informativo para se 
vacinarem.

Para evitar situações graves, 
vacine-se contra a pneumonia

O Governo aprovou um regime excep-
cional para promover a maior adesão 
de pessoas mais velhas à vacina contra 
a pneumonia, de compra nas farmácias. 
Os utentes abrangidos devem pedir ao 
médico que passe a receita com a identifi-

saúde: deficientes condições higiossanitárias, 
má alimentação, estilos de vida não saudáveis. 
Muitos doentes não adquirem os medicamentos 
prescritos pelo médico, por falta de disponibi-
lidade económica. Vivem em casas frias, húmi-
das, insalubres e poluídas, condições propícias 
às pneumonias.

Outra causa é a dificuldade de acesso aos 
serviços de saúde. Quanto mais tempo mediar 
entre o início da doença e o seu tratamento, pior 
é o prognóstico. 

Na sua forma clássica, uma pneumonia mani-
festa-se por febre (quase sempre elevada), tosse 
com expectoração de cor (por vezes com san-
gue) e dor tipo pontada, definida como uma dor 
torácica localizada que aumenta com os movi-
mentos respiratórios. Se tiver estes sintomas 
não hesite: recorra a um serviço de saúde. Terá 
de ser observado por um médico, fazer análises 
e realizar uma radiografia do tórax. 

E, já agora, para evitar uma situação como 
esta, vacine-se contra a pneumonia. Pela sua 
saúde! 

Outros factores têm a ver com característi-
cas sociológicas: pobreza, iliteracia em saúde 
e más condições de vida. Apesar dos indiscutí-
veis avanços sociais nas últimas décadas, 20 por 
cento da população (cerca de dois milhões de 
pessoas) continua a viver no limiar da pobreza. 
Esta situação tem consequências ao nível da 

cação expressa da Portaria n.º 200/2021, 
de 21 de Setembro. A vacina antipneumo-
cócica é indicada também a pessoas com 
risco acrescido de desenvolver pneumo-
nia, com uma comparticipação de 37 por 
cento, abaixo dos 65 anos.

VACINA MAIS BARATA  
PARA MAIORES DE 65 ANOS 



NOITE FELIZ
Texto Maria Jorge Costa e Carina Machado

ara que o Natal volte a ser um tempo 
de abraços, as pessoas com mais de 65 
anos vão receber o reforço da terceira P

Use a máscara sempre que necessário  
(por exemplo, em espaços fechados).

Disponibilize vários dispensadores  
de álcool gel nas divisões da casa,  

facilitando a higienização  
frequente das mãos.

Assegure o distanciamento físico  
de pessoas com quem não convive 

habitualmente.

Lave as mãos (ainda mais) frequentemente,  
de forma adequada e durante o tempo 

necessário (40-60 segundos).
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dose da vacina contra o SARS-CoV-2, vacina da 
gripe e pneumonia. A pandemia não acabou e, 
por isso, recordamos alguns cuidados. 



NOITE SEGURA

Assegure as medidas de etiqueta respiratória  
(ao tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz 

com um lenço, que deverá ser imediatamente 
colocado no lixo, ou o antebraço).  

Lave ou desinfecte as mãos de seguida.

Em espaços fechados, assegure  
uma boa ventilação do ar,  
abrindo janelas e portas.

Se quiser estar mais descansado, o ideal 
é promover a testagem de todos os ele-
mentos da família e amigos antes dos 
convívios. Pode marcar o teste antigénio 
nas farmácias, para ir mais descansado 
e dar tranquilidade aos mais velhos, que 
tanto sofreram com o distanciamento 
físico. As farmácias dispõem igualmente 
de autotestes, caso prefira e saiba reali-
zá-los devidamente.

TESTE NA FARMÁCIA

Se quiser saber onde fazer os testes à 
COVID-19 ou em qualquer altura tiver 
uma necessidade súbita de medicamen-
tos, particularmente durante a noite, 
após a saída de uma emergência hos-
pitalar, ligue para o número nacional e 
gratuito 1400. Em pouco tempo fica a 
saber qual a farmácia mais próxima com 
capacidade para o ajudar. A Linha 1400 
nasceu cinco dias após o primeiro con-
finamento geral devido à pandemia de 
COVID-19, a 19 de Março de 2020. Um 
ano e nove meses depois, deu resposta 
a 155.314 pedidos de apoio dos portu-
gueses. A Linha 1400 pode ser-lhe muito 
útil também caso resolva passar a época 
festiva fora de casa.

LINHA 1400

GRIPE 27
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NÃO IMPORTA 
O QUE ESTEJA A FAZER 

PARA COMBATER 
A CONSTIPAÇÃO 

TAMBÉM PODE APLICAR 
VICKS VAPORUB

®

Vicks Vaporub, pomada. Medicamento indicado no tratamento da congestão nasal e tosse associada a gripes e constipações, em adultos e crianças com mais de 30 meses (uso cutâneo) e adultos e crianças 
com mais de 6 anos (inalação). Não utilizar em caso de acidentes convulsivos, nem aplique diretamente nas narinas, face, mucosas, queimaduras ou sobre a pele lesada. Leia cuidadosamente o folheto 
informativo e rotulagem e, em caso de dúvida ou persistência dos sintomas, consulte o seu médico ou farmacêutico.

MAT-PT-VICKS-21-000067

AÇÃO 2 EM 1
CONTRA A CONGESTÃO NASAL 
E A TOSSE
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O NATAL DOS ANIMAIS 
DA FAMÍLIA

s animais domésticos têm urgências de 
saúde que podem ser resolvidas em 
farmácias com acompanhamento espe-

cializado. São já 635 as farmácias com serviço 
de assistência veterinária. Através do serviço 
Espaço Animal os donos de animais acedem a 
apoio técnico veterinário permanente, 24 horas 
por dia, 365 dias por ano. Este apoio é reali-
zado por contacto telefónico do farmacêutico, 
ou e-mail, com médicos veterinários creden-
ciados disponíveis para responder a questões. 
Podem ser dúvidas no âmbito do esclarecimento 
da prescrição, pesquisa de alternativas terapêu-

ticas e profilácticas, dispensa de medicamentos 
ou produtos ou alimentos veterinários. Mediante 
a situação concreta, o médico veterinário acon-
selha procedimentos e pode encaminhar para 
tratamento mais especializado, sempre que o 
caso o justifique.

O

Amigos dos seus
melhores amigos

O Espaço Animal existe em farmácias por todo 
o país, incluindo os arquipélagos da Madeira e 
dos Açores (São Miguel, Terceira e Pico).

Muitas das situações de doença surgem por 
ingestão de alimentos ou produtos que prejudi-
cam o sistema digestivo ou imunitário dos ani-
mais. Na época de Natal, é frequente cedermos 
à tentação e oferecermos aos animais alimentos 
que os vão indispor. Se quer dar uma alimenta-
ção festiva aos seus bichos, procure os produtos 
específicos para cada um. Há biscoitos, bola-
chas, ração adequados e produzidos de acordo 
com as características de cada um. Para eles 
também pode ser Natal! 

A sua farmácia tem a ceia certa
para eles e aconselhamento
veterinário permanente
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PROMOÇÕES 
EXCLUSIVAS

É para a vida.Adira já ao Cartão Saúda na sua farmácia 
ou em farmaciasportuguesas.pt

Promoção válida de 01.12.2021 a 31.12.2021. Limitada a 5 utilizações por Cartão Saúda e à disponibilidade do sistema. Neo-Sinefrina Prevent é um dispositivo médico indicado para a higiene nasal. Não utilizar 
em crianças com 15 dias de vida ou menos. Manter fora da vista e do alcance das crianças. Ler cuidadosamente a rotulagem e as instruções de utilização. Bronchodual Alívio Rápido é um dispositivo médico para 
alívio da tosse associada à constipação. Não utilizar em crianças com menos de 12 anos. Não utilizar se estiver grávida, a amamentar ou se for alérgico a qualquer um dos componentes. Manter fora da vista e do 
alcance das crianças. Ler cuidadosamente a rotulagem e as instruções de utilização. Vicks BabyRub é um cosmético e está indicado para bebés a partir dos 6 meses. Para quaisquer questões, por favor, contacte: 
Procter & Gamble Portugal, S.A., Qta. da Fonte, Edifício Álvares Cabral, 3.º andar, 2774-527 Paço de Arcos. Telefone: 800 200 766. MAT-PT-VICKS-21-000069.

NESTE NATAL A SUA FARMÁCIA 
 ESTÁ SEMPRE PRESENTE
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FARMÁCIA DO INVERNO

Ermelinda Fernandes
Farmacêutica

s temperaturas mais frias estão à porta 
e é hora de reforçar as defesas. Gripe e 
constipações são provocadas por vírus e 

bactérias que atacam as vias respiratórias. Con-
forme o estado das nossas defesas, podemos 
desenvolver um quadro leve ou mais grave, com 
aparecimento de febre e complicações respirató-
rias. Por isso, importa dar uma ajuda ao sistema 
imunitário para passar o Inverno com mais saúde. 

A manutenção de uma adequada higiene das 
vias nasais, com soro fisiológico ou preparações 
à base de água do mar, é fundamental. A lavagem 
nasal pode impedir a evolução da infecção. 

Existem preparações homeopáticas de eficá-
cia comprovada, que podem ajudar o organismo 
a defender-se de forma mais rápida quando em 
contacto com estes micróbios. 

A vitamina C  integra a maioria das prepara-
ções para reforço do sistema imunitário, e tam-
bém para acelerar a recuperação, diminuindo o 
número de dias de doença. 

O selénio e o zinco são minerais que se inse-
rem na categoria dos antioxidantes, presentes 
em pequenas quantidades nos alimentos. Se a 
alimentação não for equilibrada e diversificada, 
pode haver falta destes nutrientes. A suplemen-
tação é a melhor ajuda para garantir um orga-

nismo forte e saudável, capaz de se defender das 
agressões externas.

Extractos vegetais como a equinácea e o sabu-
gueiro são componentes relevantes na prevenção. 
A equinácea tem um efeito protector das vias res-
piratórias. O sabugueiro é uma planta utilizada na 
recuperação de estados de tosse e irritação das 
vias respiratórias superiores, tão característicos 
das constipações e da gripe.

A geleia real é o “suplemento de ouro”. Reti-
rada das colmeias das abelhas, muitas vezes de 
origem biológica, é um tónico revigorante até para 
estados de convalescença. Também nas colmeias 
encontramos o própolis, substância que garante 
às abelhas a protecção contra ataques de fungos 
e bactérias. Essa propriedade funciona igual-
mente no organismo humano, ajudando a manter 
as mucosas livres de agentes patogénicos. Pode 
ser tomado por via oral ou em sprays de aplica-
ção local.

Num organismo saudável é mais difícil que 
agentes patológicos se consigam multiplicar e 
provocar doença, seja gripe, constipações ou até 
mesmo faringites e amigdalites.

A oferta é muita, mas não se preocupe. O seu 
farmacêutico vai ajudar a encontrar a solução 
que mais se adapta às suas necessidades. 

A

Reforçar o sistema imunitário é a forma mais segura  
de evitar doenças.
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TRIPLA AÇÃO NA MUCOSA ANAL1

• protege
• alivia
• regenera

Sem lidocaína e sem cortisona1

Tratamento dos sintomas associados à

DOENÇA HEMORROIDÁRIA
e suas complicações1

INGREDIENTE
PRINCIPAL

SUCRALFATO1

Contém
EXTRATOS

de
 PLANTAS1

NOVO

21
EM

O
031. Emo�on® é um dispositivo médico de classe IIa. Instruções de Utilização: Março 2017. Emo�on® reveste e protege a epiderme, cuida a pele in�amada e com comichão e ajuda a 

promover a regeneração cutânea. Diminui a secura cutânea, o que auxilia na cicatrização de feridas, e reduz o risco de �ssuras e lesões provocadas pela defecação.                              
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Vila das artes tem mão feminina.

Texto Maria Jorge Costa 
Fotografia Mário Pereira



SAÚDA CONVIDA 35

O sucesso económico  
dos bordados traçou  
o destino a uma geração  
de mulheres da região

s jovens casadoiras de Nisa faziam o 
enxoval para juntar dinheiro no início de 
vida. Começavam bem cedo na arte de 

bordar pela mão experiente de bordadeiras, as 
“mestras”. Na véspera do casamento, as artes 
feitas pelas moças eram expostas no quarto da 
noiva, para venda. As melhores bordadeiras con-
seguiam verdadeiros dotes. 

Havia bordadeiras em todas as casas. Famí-
lias endinheiradas, de Norte a Sul, garantiam 
encomendas para o sustento de muitas famílias. 
As mulheres de Nisa tiveram um papel determi-
nante em tempos de guerra e pobreza, na pri-
meira metade do século XX.

O interesse pela arte ganhou dimensão inter-
nacional. As capas de Nisa, feitas em feltro e com 
aplicações bordadas, ficaram tão famosas que 
até a rainha de Espanha, D. Letizia, já tem uma.

O sucesso económico dos bordados traçou o 
destino a uma geração de mulheres de Nisa. Era 
a forma mais segura de acederem ao mundo do 
trabalho. «A minha vocação não eram os borda-
dos, o que eu queria mesmo era ser engenheira 
electrotécnica», conta Maria Denis, 78 anos. Já 
leva 60 anos na arte, aprendida com a “mestre” 
do asilo da Santa Casa da Misericórdia de Nisa.

A

Denis Galucho, alcunha de família, não dá 
conta de tanto trabalho. Mesmo assim, só con-
seguiu recrutar uma outra mulher para a ajudar. 
«Já não há quem queira pegar nisto. É muito 
trabalhoso, as jovens hoje em dia querem outra 
vida», lamenta. Recentemente, recuperou três 
dos estandartes da Câmara de Lisboa, que nos 
dias de festa são exibidos nas varandas da Praça 
do Município.

Quarto de noiva, onde se vendia o enxoval. 
Recriação no espaço Quintal de Festa

Denis Galucho é das últimas bordadeiras de Nisa

Alexandra Marçal tomou conta  
da farmácia do avô há 23 anos
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A farmacêutica que nos convida é outro exem-
plo de persistência feminina. Nascida em Angola, 
regressou a Sines com a família depois do 25 de 
Abril. O avô tinha uma farmácia em Nisa, onde 
ela passava as férias de Verão. Há 23 anos pegou 
na farmácia do avô. «Adoro a qualidade de vida 
desta vila», justifica Alexandra Marçal. Fala com 
orgulho da «magia do bordado» e leva-nos a 
conhecer a olaria pedrada, onde ele se manifesta 
com exuberância. 

Na placa de um dos três últimos casais olei-
ros em actividade, o primeiro nome é o de Antó-
nio Piedade. Ele cuida de recolher e moldar o 

barro. A mulher, Antónia Carita, é quem desenha 
e “borda” cântaros, vasos, pratos e jarras, com 
pedras brancas de quartzo.

Em Nisa, a magia tem sempre mão feminina. 
A entrada da garagem-oficina, junto de uma mesa 
de madeira corrida, é o poiso de dona Antónia. 
Com uma agulha de coser na mão direita, risca 
um vaso rapidamente, com pequenos sulcos for-
mando desenhos de flores. Os movimentos obe-
decem a uma coreografia de arabescos, enquanto 
se ouve a roda do oleiro um metro ao lado. 
Quando pega nas peças que o marido moldou, 
decide fazer uma de “primeira” ou de “segunda”, 
consoante é mais ou menos rica em desenhos e 
pedraria.

Os tempos também são de reconhecimento 
para a olaria pedrada, candidata a Património 
Cultural Imaterial da Humanidade. Em 2004, a 
artista plástica Joana Vasconcelos concebeu 
uma peça de grandes dimensões a partir dos bor-
dados de Nisa, em articulação com as artesãs da 
vila. A obra está integrada na série “Valquírias”. 
Esteve exposta no Museu Colecção Berardo, em 
Lisboa, e pode agora ser vista no Cine-Teatro de 
Nisa.

A olaria pedrada é exclusiva  
de Nisa. O barro tem desenhos 
e pedras de quartzo colocadas 
por mulheres

Recentemente, a olaria foi “bordada” na rua.  
A “Ruinha”, assim carinhosamente chamada pelos 
nisenses, foi pavimentada com as cores do barro 
e o branco das pedras de quartzo. Nas paredes, 
vasos de barro pedrado alinhados.

No ano passado, já em tempo de pandemia 
COVID-19, as iluminações de Natal na Praça da 
República surpreenderam os residentes. As ima-
gens de um grande cântaro iluminado invadiram 
as redes sociais e contribuíram para um Verão de 
2021 com mais turistas do que era habitual. De 
noite, a obra ilumina-se de luzes encarnadas ver-

“Enxoval”, obra criada pela artista Joana 
Vasconcelos, celebrou os bordados de Nisa

As Portas de Ródão separam o Alto Alentejo da Beira Interior
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tendo uma cascata para um lago de águas sosse-
gadas a espelhar o esplendor da instalação. 

A Porta de Montalvão, mandada erguer pelo 
rei D. Dinis, no final do século XIII, ainda hoje 
dá acesso às ruas estreitas de origem medieval, 
onde predominam casas brancas debruadas a 
amarelo. Na rua Dr. Francisco Miguéns, conhe-
cida como "Rua Direita", há uma exposição em 
homenagem aos moradores. Fotografias a preto 
e branco junto às casas vivem protegidas pela 
sombra de toldos gigantes.

Em Nisa as pedras chamam-se 
conhos. Estes eram retirados 
da exploração de minas  
de ouro

O processo de renovação chegou à antiga 
cadeia, transformada no Núcleo Central do 
Museu do Bordado e do Barro. Carla Sequeira 
é a guardiã do espaço. A técnica superior da 
Câmara Municipal perde-se a contar a importân-
cia do artesanato na economia local. Apaixonada 
por Nisa, desfia a importância da região desde 
o tempo dos romanos, que descobriram ouro 
na terra agora denominada Conhal do Arneiro. 
«Aqui em Nisa as pedras chamam-se conhos», 
explica Carla Sequeira. Os conhos eram retirados 
dos locais de exploração do minério.

Há registos de presença humana neste terri-
tório há mais de 15 mil anos. Um dos exemplos 
do período megalítico é a Anta de São Gens, de 
planta simples circular, com cinco esteios de gra-
nito inclinados para o interior. É uma das poucas 
com cobertura em chapéu, formado por uma laje 
única, na estrada de Alpalhão. 

A Ermida de Nossa Senhora da Graça, 
padroeira de Nisa, fica no alto de um monte a três 
quilómetros da vila. O local convida ao recato e 
ao silêncio. O horizonte alarga-se até às serras de 
São Mamede e da Estrela. Ouve-se o vento a fazer 
festas nas árvores, o som dos grilos e dos pássa-

O recorte do feltro é uma das artes  
que mãos femininas trabalham

Mandada construir no final do século XIII, a Porta de 
Montalvão é uma das entradas do centro histórico de Nisa

Anta de São Gens, na estrada de Alpalhão, é um dos 
testemunhos de vida humana no período megalítico
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ros. Os sentidos apuram-se. Cheira a rosmaninho, 
a flores silvestres. Ao longe, o ladrar de cães. E 
depois chega a festa de cor no momento em que 
o sol se põe. Quando o último raio de luz desapa-
rece, a floresta cala-se, como numa união de todos 
os seres vivos a agradecer mais um dia na Terra.

«É isto que me alimenta a alma», diz em sus-
surro a farmacêutica. “Isto” é a comunhão com a 
Natureza. Alexandra Marçal conhece os 11 per-
cursos pedestres do município. Ao final do dia, 
troca a bata por equipamento desportivo. Vale a 
pena descobrir ao nascer do sol o Trilho da Barca 

Ao final do dia, a Ermida  
de Nossa Senhora da Graça 
oferece um concerto de  
luz e som ao pôr-do-sol

d'Amieira, a partir do Miradouro Transparente do 
Tejo. Pode ir de carro até a um pequeno parque 
de estacionamento. Aí começa o passadiço de 
madeira que segue em direcção ao rio. A meio 
do percurso, encontra os “Baloiços Instagramá-
veis da Árvore Lilás”. Pode pedir as brochuras 
no posto de turismo do centro da vila, ou aceder 
através do site da Câmara Municipal.

A farmacêutica troca a bata ao final do dia pelo equipamento 
desportivo e corre quilómetros num dos 11 trilhos do concelho
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Leia também:
 Quintal de Festa
 Queijos de ouro

BULA

Monte Filipe Hotel & SPA 
EN245 
Alpalhão 
T. 245 745 044

Queijos Fortunato 
Rua D. Lúcia Maria Azevedo Enes  
d' Oliveira, 9-11 
Tolosa 
T. 245 798 211 ou 962 709 950

Casa D’Avó 
Rua 25 de Abril, 126 
Nisa 
T. 968 475 578 ou 939 565 575

Restaurante Quintal da Festa 
Rua 25 de Abril, 59 
Nisa 
T. 965 890 164 ou 245 742 162 
(abertos sexta-feira e sábado)

Olaria Pedrada 
Antónia Dinis Gomes Carita 
Estrada de Montalvão, 52 
Nisa 
T. 245 412 673

Rendas e bordados 
Maria Denis Pereira (Galucho) 
Edifício do Mercado Municipal de Nisa 
T. 245 412 329

Percursos pedestres 
www.cm-nisa.pt/index.php/viva-nisa/
aventure-se

Continue para o Muro de Sirga. Os caminhos 
de sirga foram durante muitos anos a forma de 
puxar barcos a partir da margem, através da 
força de animais ou pessoas, em rios navegá-
veis. Grossos cabos de sisal eram utilizados ao 
longo das margens dos rios. Antes de o caminho- 
-de-ferro chegar a Abrantes e da abertura da 
linha da Beira Baixa, em 1891, os muros de sirga 
eram de uso corrente para a navegação até ao 
Porto do Tejo, em Vila Velha de Ródão. A maio-
ria ficou submersa pelas barragens de Belver e 
de Fratel. 

Arroz de lampreia, pezinhos  
de coentrada, bolos de azeite, 
nisas, esquecidos e rebuçados 
de ovos são algumas das 
especialidades da região

A Nisa que hoje existe nasceu como ponto 
de defesa do território conquistado aos mouros.  
A região foi entregue à Ordem do Templo em 
1199, pelo rei D. Sancho I. Pouco depois, o rei 
português patrocinou a vinda de colonos france-
ses, que se instalaram junto das fortalezas dos 
Templários. Diz-se que é da influência francesa 
que surgem os nomes de várias terras da região: 
Nisa seria uma derivação de Nice; Arez viria de 
Arles; Tolosa virá de Toulouse.

A proximidade dos rios Tejo e Sever especiali-
zou a cozinha regional no arroz de lampreia e na 
sopa de peixe do rio. Para quem gosta de comida 
mais encorpada, sugere-se os maranhos e os 
pezinhos de coentrada. Há um prato, chamado 
feijões da festa, ligado às tradições casamentei- 
ras. Os banquetes aconteciam nos quintais. Era 
costume as famílias mais abastadas abrirem os 
seus às bordadeiras mais pobres, para propor-
cionar uma festa. As sobremesas eram doces 
conventuais: bolos de azeite, tigeladas, nisas, 
barquinhos, esquecidos e rebuçados de ovos. Se 
cair nestas tentações, leve a sério a sugestão de 
caminhar e correr nos trilhos e passadiços, à pro-
cura de vestígios megalíticos. 
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A

FÉRIAS NO MUSEU

s Férias de Natal estão a chegar e não 
sabe o que fazer para entreter os mais 
novos da família? O Museu da Farmá-

cia tem a solução perfeita: Férias de Natal no 
Museu.

Nos dias 20 e 21 de Dezembro, das 10h às 
18h, o Museu da Farmácia transforma-se numa 
autêntica aldeia de Natal e oferece um progra-
ma repleto de actividades educativas, em Lis-
boa e no Porto.

As crianças participantes vão poder encontrar 
tesouros numa visita ao Museu da Farmácia, des-
vendar o mundo da ciência com laboratórios de 
Natal, relaxar numa aula de ioga natalícia, fazer 
prendas para oferecer à família e muito mais.

Nos dias 20 e 21 de Dezembro,  
o Museu da Farmácia em Lisboa  
e no Porto tem um programa especial



VILA SAÚDA 41

INFORMAÇÕES ACTIVIDADES

Contacte o Museu da Farmácia  
para mais informações e inscrições:  
museudafarmacia@anf.pt  
213 400 688 | 226 167 995

INTERESSADO?

Data: 20 e 21 de Dezembro
Horário: 10h às 18h
Local: Museu da Farmácia Porto e Lisboa
Preço: 30€ (dois dias) | 18€ (1 dia) – Inclui a 
participação em todas as actividades, um kit 
de participante, e seguro de acidentes pes-
soais e responsabilidade civil.

É necessária pré-inscrição através do en-
vio de e-mail para museudafarmacia@anf.pt.

TESOUROS DE NATAL

Vamos embarcar numa expedição pelo Mu-
seu da Farmácia! Seguir as pegadas do Pai 
Natal e procurar as pistas que ele nos deixou 
em cada canto por onde passou!

LABORATÓRIO DE NATAL

Neste laboratório, vamos perceber 
como funcionam as luzes de Natal, 
fazer a nossa própria neve e um di-
vertido helicóptero do Pai Natal!

AS CORES DE NATAL

Vamos descobrir o divertido mundo das cores 
e realizar experiências super coloridas!

SPA DO PAI NATAL

Neste SPA natalício, vamos produzir diferen-
tes produtos de higiene, como sabonetes, 
sais de banho e muitos outros!

MAGIA DA CIÊNCIA

Nesta actividade, vamos fazer diversas ex-
periências e perceber que o que parece ma-
gia não é… É ciência!

OFICINA DE NATAL

Vamos dar uma segunda vida a muitos mate-
riais e produzir prendas de Natal para ofere-
cer à família e aos amigos!
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Rhinomer

Imagem meramente ilustrativa

Centrum

Imagem meramente ilustrativa

-3€ -2€

Farmácia  
de Família

Farmácia  
de Família

Aptamil 2, 3, 4 e 5 

-3€
Imagem meramente ilustrativa

Meritene® Força e Vitalidade

Imagem meramente ilustrativa

Suplementos 
Alimentares

-7€

Bebé e Mamã
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Aptamil 2, 3, 4 e 5 
Aptamil 2 é um leite de transição, indicado para bebés a partir dos 6 meses 
de vida até ao final da lactância. 

Aptamil 3 é um leite de transição, indicado para bebés a partir dos 9 meses 
de vida até ao final da lactância. 

Aptamil 4 Leite de Crescimento é uma bebida láctea infantil em pó, 
adequada às necessidades nutricionais específicas das crianças dos 12 aos 
36 meses. 

Aptamil 5 Leite de Crescimento é uma bebida láctea infantil em pó, 
adequada às necessidades nutricionais específicas das crianças partir dos 
24 meses. 

Nota importante: O leite materno é o alimento ideal para o bebé e deve ser mantido  
o maior período de tempo possível. As gamas Aptamil Leites de Transição e Aptamil 
Leites de crescimento não devem ser utilizadas como substitutos do leite materno 
antes dos 6 e os 12 meses de idade, respetivamente, mas sim como parte da dieta 
diversificada, após essas idades. Consulte sempre o seu Profissional de Saúde sobre a 
melhor nutrição do bebé. Esta Campanha não acumula com outras promoções em vigor.

CNP Vários

Promoção válida de 01.12.2021 a 31.12.2021.  
Limitado a 5 utilizações por cartão Saúda e à disponibilidade do sistema.

Centrum

Promoção válida de 01.12.2021 a 31.12.2021.  
Limitado a 5 utilizações por cartão Saúda e à disponibilidade do sistema.

CNP Vários

A fórmula multivitamínica de Centrum contém uma proporção 
equilibrada de todas as vitaminas essenciais além de minerais 
importantes e oligoelementos. Proporciona múltiplos 
benefícios: contribui para o normal metabolismo produtor de 
energia e normal funcionamento do sistema imunitário, ajudam 
na manutenção de uma pele normal e contribui também para 
proteção contra o stress ambiental.

Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de um regime 
alimentar variado e equilibrado, bem como de um modo de vida saudável.

Rhinomer
Rhinomer e Rhinomer Baby Força Extra Suave – 100% água do mar isotónica 
e estéril. Indicado na higiene e limpeza diária das fossas nasais, ajuda natural 
em caso de congestão nasal e hidratação em casos de secura nasal. Rhinomer 
Baby Força Extra Suave indicado para bebés a partir das duas semanas de idade. 
Rhinomer Aloe Vera – 100% água do mar isotónica, com Aloe Vera. Indicado na 
higiene diária das fossas nasais, na limpeza nasal no caso de congestão nasal, para 
acalmar a irritação das fossas nasais e para hidratar a mucosa nasal ressequida. 
Rhinomer Intense Eucaliptus - Água do mar natural hipertónica. Indicado em 
situações de congestão nasal (constipações e rinossinusites). Não usar durante 
a gravidez, a amamentação, em caso de asma, em caso de alergia a algum dos 
ingredientes e em crianças abaixo dos 6 anos de idade. Rhinomer Baby Narhinel 
Aspirador Nasal para bebé e Rhinomer Baby Narhinel Recargas – Especialmente 
desenvolvido para eliminar as secreções nasais que incomodam o seu bebé. 
A aspiração nasal é recomendada sempre que o bebé tiver o nariz obstruído, 
tantas vezes quantas as necessárias. Rhinomer Baby Narhinel Monodoses é 
uma solução estéril de soro fisiológico sem conservantes, disponível em ampolas 
individuais prontas a usar. Está indicada para a higiene diária das fossas nasais 
dos bebés. Precauções: não injetar. Para evitar a contaminação, a ampola é para 
utilização única. Não reutilizar uma ampola aberta. Dispositivos médicos. Leia 
cuidadosamente a rotulagem e as instruções de utilização e em caso de dúvidas fale 
com o seu farmacêutico. As marcas registadas são propriedade ou licenciadas pela 
GSK. ©2021 GSK ou licenciados. PM-PT-OTRI-21-00025 – 11/2021

Promoção válida de 01.12.2021 a 31.12.2021, não aplicável a packs promocionais, 
sendo que o desconto de -2€ é face ao PVP anteriormente praticado. Limitado  
a 3 utilizações por cartão Saúda e à disponibilidade do sistema.

CNP Vários

Meritene® Força e Vitalidade

Promoção válida de 01.12.2021 a 31.12.2021. 
Limitado a 5 utilizações por cartão Saúda e à disponibilidade do sistema.

CNP Vários

Meritene Força e Vitalidade 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 Força e 
Vitalidade em 200ml de leite ou água. É importante realizar uma 
dieta variada, equilibrada e praticar exercício físico regularmente.
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elmex®

Imagem meramente ilustrativa

-2€

Corega

Imagem meramente ilustrativa

-1€

Parodontax

Imagem meramente ilustrativa

-1€

Voltaren

Imagem meramente ilustrativa

25
pontos adicionais

Essenciais  
de Farmácia Saúde Oral

Saúde Oral Saúde Oral



elmex®

Promoção válida de 01.12.2021 a 31.12.2021. 
Limitado a 5 utilizações por cartão Saúda e à disponibilidade do sistema.

CNP Vários

Alívio imediato* e duradouro da sensibilidade dentária.

elmex® Sensitive Professional dentífrico e elixir são dispositivos médicos para o alívio  
da sensibilidade dentária. Leia cuidadosamente a rotulagem. CNP: 6609206, 6618975.
*Para alívio imediato da dor, massaje de forma suave diretamente na área do dente 
sensível com a ponta do dedo por 1 minuto, 2 vezes ao dia. Crianças com menos de  
12 anos: Não utilize a aplicação com a ponta do dedo para alívio imediato da dor. 
Crianças até 6 anos: utilizar uma quantidade do tamanho de uma ervilha, com 
supervisão durante a escovagem para minimizar a deglutição. Se estiver a tomar  
flúor proveniente de outras fontes, consulte o seu dentista ou o seu médico. 
**Estudo feito com 300 dentistas alemães em dezembro de 2019 e janeiro de 2020,  
sobre recomendação de dentífricos para a sensibilidade dentária. Promoção válida  
em toda a marca elmex (Baby, Júnior, Anti-cáries e sensitive).

Voltaren
Voltaren Emulgelex. Medicamento indicado a partir dos 14 anos  
no alívio das dores musculares ligeiras a moderadas e inflamação, pós-
traumática e a partir dos 18 anos em reumatismo degenerativo localizado. 
Efeito prolongado até 12h. Agora com uma nova abertura fácil.
Voltaren Emulgel. Medicamento indicado a partir dos 14 anos no alívio  
das dores musculares ligeiras a moderadas e inflamação pós-traumática  
e a partir dos 18 anos em reumatismo degenerativo localizado.  
Efeito refrescante.
Voltaren Plast proporciona um alívio da dor em distensões agudas,  
entorses ou contusões das extremidades após impacto traumático,  
por exemplo lesões desportivas. É um emplastro discreto, sem odor,  
que adere firmemente e pode ser usado por baixo da roupa.

Voltaren Emulgel e Voltaren Emulgelex. Medicamentos contêm diclofenac indicados a partir dos  
14 anos, em dores musculares ligeiras a moderadas, inflamação pós-traumática e a partir dos 18 anos  
em reumatismo degenerativo localizado. Utilizar em pele saudável. Não utilizar na gravidez. Suspender  
se desenvolver erupção cutânea. Leia atentamente o folheto informativo, em caso de dúvida ou persistência 
dos sintomas consulte o seu médico ou farmacêutico. Se não melhorar após 7 dias, consulte o médico.
Voltaren Plast. Medicamento contém diclofenac sódico indicado em distensões agudas, entorses ou 
contusões das extremidades, a partir dos 16 anos e em pele integra. Não aplicar nas mucosas e suspender 
se desenvolver erupção cutânea. Após 7 dias sem resultados, consultar o médico. Leia atentamente 
o folheto informativo e em caso de dúvida ou persistência dos sintomas consulte o seu médico ou 
farmacêutico. PM-PT-CNT-21-00109, Outubro 2021

CNP Vários

Promoção válida de 01.12.2021 a 31.12.2021.  
Limitado a 5 utilizações por cartão Saúda e à disponibilidade do sistema.

Parodontax
As pastas dentífricas Parodontax de uso diário com flúor removem 4x mais 
placa bacteriana* e ajudam a parar e a prevenir o sangramento gengival. 
Os elixires Parodontax ajudam na remoção da placa bacteriana e na 
prevenção de problemas das gengivas, quando utilizados diariamente  
na rotina de higiene oral. 
A escova de dentes Parodontax Complete Protection é suave para  
as gengivas e para o esmalte e proporciona uma limpeza superior  
em zonas difíceis de alcançar devido à sua cabeça compacta.**

*Comparada com uma pasta dentífrica sem bicarbonato de sódio, após uma limpeza profissional 
e com escovagem duas vezes ao dia. Não aplicável às variantes branqueadoras. 
**Comparada com escovas de dentes de corte plano em estudos laboratoriais.

Parodontax Pastas são Dispositivos Médico. Leia cuidadosamente a rotulagem e as instruções  
de utilização. Não recomendado para crianças < 12 anos. Se ocorrer irritação pare de usar. 
Consulte o dentista no caso de adultos com sintomas persistentes ou crianças com sangramento 
gengival. As marcas registadas são propriedade ou licenciadas pela GSK. ©2021 GSK ou 
licenciados. PM-PT-PAD-21-00029, 11/2021.  Promoção válida de 01.12.2021 a 31.12.2021,  
não aplicável a packs promocionais, sendo que o desconto de -2€ é face ao PVP anteriormente 
praticado. Limitado a 5 utilizações por cartão Saúda e à disponibilidade do sistema. 

CNP Vários

Promoção válida de 01.12.2021 a 31.12.2021. 
Limitado a 5 utilizações por cartão Saúda e à disponibilidade do sistema.

Corega

Promoção válida de 01.12.2021 a 31.12.2021. 
Limitado a 5 utilizações por cartão Saúda e à disponibilidade do sistema.

CNP Vários

Corega Máximo Selamento. Creme fixativo para próteses dentárias.  
Ajuda a bloquear a entrada de alimentos. Com aplicador de precisão.  
Sem sabor.

Corega Sem Sabor. Creme Fixativo para próteses dentárias.  
Fixação forte. Sem adição de sabores ou corantes.

Corega Super. Creme Fixativo para próteses dentárias.  
Fixação forte durante todo o dia. Sabor a menta.

Corega Efeito Almofada. Creme fixativo para próteses dentárias.  
Ajuda a dar conforto e a proteger as gengivas da pressão, fricção 
e irritação causada pela prótese dentária. Sabor a menta.

Dispositivo Médico. Leia cuidadosamente a rotulagem e as instruções de utilização. 
Manter fora do alcance e da vista das crianças. Algumas pessoas poderão ser sensíveis 
ou alérgicas ao creme fixativo. Se ocorrer alguma reacção alérgica pare de usar 
imediatamente. As marcas registadas são propriedade ou licenciadas pela GSK.  
©2021 GSK ou licenciados.  PM-PT-PLD-21-00133, 11/2021. Promoção válida de 
01.12.2021 a 31.12.2021, não aplicável a packs promocionais, sendo que o desconto  
de -1€ é face ao PVP anteriormente praticado. Limitado a 5 utilizações por cartão  
Saúda e à disponibilidade do sistema.
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Oral-B Recargas

REC ORAL-B CROSSACTION limpa em profundidade entre os dentes. 
Filamentos de maior densidade com angulo de 16° para eliminar até 
100% mais placa do que uma escova manual. REC ORAL-B SENSI 
ULTRATHIN limpeza suave para dentes ou gengivas. Filamentos de 
maior densidade médio para uma maior limpeza dentária e ultrafinos 
para eliminar suavemente a placa. ORAL-B REC ORTHOCARE limpa 
e elimina de forma eficaz e suave a placa nos dentes com ortodontia. 
ORAL-B REC INTERDENTAL limpeza de pontes, coroas e implantes. 
Limpa com precisão as próteses dentárias e profundamente as zonas de 
difícil acesso.

Promoção válida de 01.12.2021 a 31.12.2021. 
Limitado a 5 utilizações por cartão Saúda e à disponibilidade do sistema.

CNP Vários

Ducray
Os produtos Ducray são cuidados perfeitamente adaptados, cuja 
eficácia e tolerância foram validadas por estudos clínicos e sob 
controlo dermatológico.  ANAPHASE+ Champô complemento 
antiqueda promove o crescimento de um cabelo forte e 
contribui para travar a queda de cabelo. EXTRA-DOUX  Champô 
dermoprotector, com uma nova fórmula, para toda a família 
desde o nascimento. Adequado em cabelo delicado com elevada 
tolerância em bebés, crianças e adultos. Possui uma fórmula 
biodegradável* e não arde nos olhos. SENSINOL Champô de 
cuidado fisioprotetor de uso frequente, adequado para couro 
cabeludo sensível e fragilizado. Não possui perfume e a sua 
fórmula é biodegradável*. ELUTION Champô reequilibrante de uso 
frequente adequado para a alternância e acompanhamento dos 
cuidados anticaspa. 

Desconto válido nas referências Ducray Champôs de 400 ml das gamas Elution,  
Extra-Doux, Sensinol e Anaphase+. Não acumulável com packs promocionais ou outras 
promoções. Limitado ao stock existente. *Segundo a norma internacional OCDE301B.

Promoção válida de 01.12.2021 a 31.12.2021. 
Limitado a 5 utilizações por cartão Saúda e à disponibilidade do sistema.

CNP Vários

Movicol

Promoção válida de 01.12.2021 a 31.12.2021.
Limitado a 5 utilizações por cartão Saúda e à disponibilidade do sistema.

CNP Vários

10 saquetas: -1€

30 saquetas: -4€

Indicado no tratamento da obstipação e na resolução da 
impactação fecal em adultos e adolescentes (a partir dos 12 anos).

MOVICOL, NORGINE e o logotipo são marcas registadas do grupo de empresas Norgine. 
Medicamento Não Sujeito a Receita Medica não comparticipado. Contraindicações: 
Perfuração ou obstrução intestinal, devidas a perturbações estruturais ou funcionais da 
parede intestinal, íleo e situações inflamatórias graves do trato intestinal, como doença 
de Crohn, colite ulcerosa e megacólon tóxico. Hipersensibilidade às substâncias ativas 
ou a qualquer um dos excipientes do produto. Existe a possibilidade de interação e da 
absorção de outros medicamentos concomitantes poder ser transitoriamente alterada. 
Leia atentamente as informações constantes da embalagem e do folheto informativo 
e, em caso de dúvida ou de persistência dos sintomas, consulte o seu médico ou 
farmacêutico. A Norgine recolhe ativamente informação sobre os seus produtos e o seu 
uso. Qualquer evento adverso deverá ser comunicado à Norgine Portugal Farmacêutica, 
Unipessoal Lda. Edifício Smart – Rua do Pólo Norte e Alameda dos Oceanos, Lote 
1.06.1.1 – Escritório 1.º C Parque das Nações 1990-235 Lisboa.  
E-mail: iberiamedinfo@norgine.com. Data de revisão: Outubro 2021

Arkoreal® e Arkocápsulas® 
Equinácea, Própolis e Geleia Real 

Promoção válida de 01.12.2021 a 31.12.2021. 
Limitado a 5 utilizações por cartão Saúda e à disponibilidade do sistema.

CNP Vários

Arkoreal® é a primeira gama de Geleia Real de Qualidade Premium, graças ao seu selo 
de Apicultura Responsável. A gama Arkoreal apresenta inúmeras soluções para o reforço 
do sistema imunitário e do bem-estar geral de toda a família.

Arkocápsulas® Equinácea é um suplemento alimentar à base de Equinácea.  
A Equinácea contribui para o normal funcionamento do sistema imunitário. 

Arkocápsulas® Geleia Real 45 cáps - Arkocápsulas® Geleia Real BIO é um suplemento 
alimentar à base de Geleia Real liofilizada de agricultura biológica. A nossa Geleia 
Real é submetida a um processo de liofilização de forma a garantir um produto mais 
concentrado e de máxima qualidade. A Geleia Real liofilizada é até 3 vezes mais 
concentrada que a Geleia Real fresca. Suplementos alimentares. Não exceder a toma 
diária recomendada. 

Arkocápsulas® Própolis BIO é um suplemento alimentar à base de Própolis. O Própolis  
é uma substância que as abelhas obtêm das gemas de algumas árvores e que utilizam 
para proteger as paredes da colmeia.

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

Alimento complementar indicado para reforço multivitamínico  
em pasta e em comprimidos.

Alimento complementar rico em vitaminas e minerais.

Promoção válida de 01.12.2021 a 31.12.2021. 
Limitado a 5 utilizações por cartão Saúda e à disponibilidade do sistema.

CNP Vários

Gelsectan

Promoção válida de 01.12.2021 a 31.12.2021. 
Limitado a 5 utilizações por cartão Saúda e à disponibilidade do sistema.

CNP Vários

GELSECTAN, normaliza a permeabilidade intestinal.  
Alivia e previne a diarreia, melhorando os sintomas  
associados à síndrome do intestino irritável.
GELSECTAN é uma marca comercial da DEVINTEC SAGL, licenciada ao grupo  
de empresas Norgine. Gelsectan®: dispositivo médico destinado a repor a função 
intestinal naqueles pacientes que sofrem de alterações decorrentes da Síndrome  
do Intestino Irritável (SII), relacionadas com a hipersensibilidade intestinal ou a 
ingestão de alguns medicamentos, para alívio e prevenção de sintomas tais como 
diarreia crónica ou recorrente, distensão abdominal, dor, inchaço e flatulência.  
Não utilizar no caso de alergia a algum dos componentes, assim como na gravidez  
e nos primeiros meses de amamentação sem indicação médica. Leia a rotulagem  
e as instruções de utilização e no caso de sintomas graves ou persistentes,  
consultar um profissional de saúde.

Klorane

Farmacêutica, botânica, comprometida. 
Criada há mais de 50 anos por um farmacêutico & botânico, 
Klorane nunca parou de explorar & proteger o mundo 
vegetal para revelar a sua sabedoria de cuidar. 
 

Hoje, esta herança botânica & farmacêutica é mais 
relevante que nunca em ir ao encontro das necessidades 
dos consumidores para uma maior Naturalidade,  
eficiente e sustentável.

Este vale não pode ser descontado em promoções e formatos de viagem.  
Limitado aos CNP's indicados.

Promoção válida de 01.12.2021 a 31.12.2021. 
Limitado a 5 utilizações por cartão Saúda e à disponibilidade do sistema.

CNP Vários

Alvita Termómetro 
Auricular Infravermelhos

Promoção válida de 01.12.2021 a 31.12.2021. 
Limitado a 5 utilizações por cartão Saúda e à disponibilidade do sistema.

CNP 6301838

Alvita Termómetro Auricular Infravermelhos. Para a medição 
auricular da temperatura corporal. Inclui 20 tampas de proteção. 
Garantia de 24 meses.

5050

15 cápsulas: -1,5€

60 cápsulas: -5€
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