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Rui Nabeiro

Os filhos vão de férias

Farmácia segura o Verão

«A minha vaidade é a empresa»
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Férias para todos
Sílvia Rodrigues
Farmacêutica, directora da Revista Saúda

/// Editorial

Audácia e ambição.  
E proximidade. Foi deste modo 
que o entrevistado de capa, 
Rui Nabeiro, resumiu o seu 
percurso. Filho de «lavradores 
carentes», o dono dos cafés 
Delta sonhou, acreditou e 
montou um império que hoje 
faz frente às multinacionais  
do sector. Aos 88 anos,  

Rui Nabeiro recorda, com 
orgulho, a semana de férias  
que oferecia aos funcionários 
no Verão. 

De audácia e espírito de 
iniciativa falam os pais de 
Margarida perante a doença 
incurável da filha. A Herói 
Saúda desta edição sofre da 
doença de Tay-Sachs mas 
nunca perdeu a capacidade  
de ser feliz. Os pais, inspirados 
na força da filha, decidiram 
manter a alegria. Criaram  
uma associação, a DOCE,  
e procuram investimento  
paraa cura da doença.

Audazes são, por definição, 
os adolescentes. Passada a 
época dos exames, começam a 
organizar as férias sem os pais. 
Festivais de música, campismo, 
casas de família são alguns dos 
destinos preferidos. A evolução 
é normal e saudável, mas os 
medos dos adultos também. A 
psicóloga Marta Xavier Cuntim 
sossega os pais para a primeira 
destas aventuras.

Na sua Revista Saúda leia 
ainda as recomendações  
do pediatra Hugo Rodrigues 
sobre a ida à praia com 
bebés. Nas páginas da Vila 
Saúda encontra ideias  
para as crianças brincarem 
seguras na piscina e na 
praia.

Nas férias grandes muitos 
avós passam temporadas 
com os netos. "O Frasco das 
Memórias - Avós e Netos"  
é um livro da avó, jornalista 
e escritora Isabel Stilwell, 
com uma série de ideias para 
fazer com os mais novos. No 
mês em que se comemora o 
Dia dos Avós – a 26 de Julho 
– celebramos a alegria e a 
importância da proximidade 
entre as duas gerações.

E porque férias tranquilas 
são férias sem problemas de 
saúde, o melhor é ter à mão 
tudo o que precisa para os 
problemas comuns da época. 

Boas férias! •
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     «A minha 
        vaidade   é a empresa»

/// Entrevista a Rui Nabeiro

«Não precisaria  
de trabalhar agora, 
mas o tempo custava 
mais a passar e já cá 
não estaria»

Texto de Maria Jorge Costa
Fotografias de Luís Silva Campos

Gosta de café? 
Sempre gostei e cada dia que 
passa gosto mais. Mas tenho de 
ter esse gosto porque é a minha 
vida. Parecia mal eu dizer que 
não gostava de café. Mas sou 
equilibrado, bebo no máximo 
quatro cafés por dia, porque há 
que cuidar da saúde.

Cuida da sua saúde? 
Sou preocupado porque sempre 
trabalhei muito e a pessoa tem 
de procurar ter uma saúde 
normal. Uma alimentação 
sempre equilibrada. Penso 
que é uma obrigação de toda 
a gente cuidar da saúde. Há 
muitas pessoas que descuidam 
um pouco. Eu não posso porque 
tenho muitas obrigações.

Sabia que ia ser empresário? 
Sempre tive uma ambição 
mesmo de garoto, garoto... 
Queria fazer o que via num 
familiar. Era um homem do 
campo, e dizia para os pais «eu 
quero outra vida» e procurou-a 

com poucos anos. Aos 15,  
16 anos já procurava a vida dele 
fora do país. Tudo isso me levou 
a pensar que queria ser igual, 
ou parecido. Sonhava em ser 
empresário? Não. Que pudesse 
atingir uma determinada 
craveira? Também não. Não 
precisaria de trabalhar agora. 
Tenho família, trabalham bem 
e eu podia estar descansado, 
mas o tempo custava mais 
a passar e já cá não estaria, 
porque quem se habitua a lutar 
não aceita a tranquilidade.

Não é homem para parar  
de trabalhar?  
Não, a reforma... eu já a 
meti há muitos anos e ainda 
não consegui até hoje...

Estou com 88 anos, tinha que 
estar reformado há quase 30 
anos. Já dava tempo para ter 
desaparecido. Se parasse podia 
ter vida, mas não era a mesma 
pessoa. Gosto e tenho gozo no 
que faço. 

Não é um escravo do trabalho? 
Vivo para o trabalho, mas ser 
escravo do trabalho não. Até 
dou condições a outros para 
que eu possa fazer menos.

Como decidiu criar a empresa 
Delta? 
Os meus pais e um tio tinham 
uma fabriquetazinha nos 
anos 50. Eu tinha a ambição 
de crescer. Sempre corri os 
mercados, mesmo nessa 
altura. Comprávamos a 
matéria-prima em Angola, 
Cabo Verde (pouco), Timor e 
pouco mais. Comecei a pensar 
em fazer a minha própria vida, 
sem abandonar a que tinha. 
Decidi criar a empresa em 
Fevereiro de 1961. → 



     «A minha 
        vaidade   é a empresa»

O empresário junto ao primeiro carro 
que usou para vender o café Delta
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O início foi difícil. Pensei em 
desistir porque não se vendia, 
mas como tinha onde ir buscar 
um ordenado mínimo para 
me manter, não desisti. E 
consegui. Quando comecei, 
nem a concorrência acreditava 
e quando eram alertados por 
alguém diziam: «Ah! Isso é 
aquele homem lá do Alentejo, 
mas eles andam devagar». Eu 
não andei devagar porque ia 
aos sítios comprar e vender o 
café. Quando os outros iam eu 
já vinha e isso é uma grande 
vantagem. Em 1961 vi onde 
tinha de vender, estudei o 
mercado de cafés em grão. O 
mercado Horeca [acrónimo 
para Hotéis+restaurante+cafés] 
estava ocupadíssimo. As 
pessoas deviam favores aos 
comerciantes mas lá foram 

levando uns quilos do nosso 
café. Passava de mês a mês por 
esses sítios todos.

A ligação presencial fez 
diferença? 
Muita, muita... ainda hoje é 
útil. Eu já tinha uma forma de 
estar muito próxima com os 
espanhóis. Costumo dizer que 
estamos no Interior profundo 
e o nosso litoral é a fronteira 
com Espanha, onde aprendi 
bastante. O que eu fazia era 
levar o produto a casa e dar 
condições de pagamento.  
O crédito na altura era mais 

difícil. Fui ganhando um 
espaçozinho. Os colegas da 
altura diziam que eu andava 
devagar. Eu andava era já com 
a cabeça mais à frente! Com 
a Delta, comecei a ir a países, 
a feiras onde ninguém ou 
pouca gente ia. Isso deu-me 
experiência. Percebi que era 
este o caminho. Das feiras 
trazia matéria-prima e ideias. 

Em 1988 criou o Grupo Nabeiro 
e diversificou o negócio. 
Porquê o vinho? 
Só com um negócio éramos 
mais frágeis. O vinho foi um 
capricho meu. Há muito tempo, 
Campo Maior tinha olival e 
vinha distribuída pelo povo. 
A quem não tinha terras foi 
distribuído 0,75 ha para plantar 
olival e vinha. Todos tinham →  

«Quando os outros 
iam eu já vinha e 
isso é uma grande 
vantagem»

O Centro de Ciência do 
Café, em Campo Maior,  
tem uma colecção de 
máquinas de café antigas
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*Campanha limitada aos pontos de venda aderentes, não acumulável 
com outras promoções e válida até 31 de Agosto em toda a gama Akileine. 

E VOCÊ? 
O QUE OFERECE AOS SEUS PÉS?

ASP Akileine PUB Saúda 210x265mm.indd   1 03/06/2019   18:02
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vinho. Os meus avós também 
tinham. Isso foi desaparecendo  
e um dia decidi que tinha de  
fazer vinho. Em boa hora,  
porque começa a ser uma  
marca e um bom produto. 

Preocupa-se com os 
funcionários, conhece as 
pessoas. 
É que eu não sou homem 
de escritório. Trabalhei 
sempre junto dos meus 
funcionários. Continuo a 
levantar-me cedo para visitar 
todas as "capelinhas". Conheço 
os meus colaboradores todos,  
os daqui e os que estão 
espalhados pelo país. Dou 
condições, abro portas, arranjo 
empregos, dou facilidade e isso 
é reconhecido. Por exemplo, 
nos anos 70 e 80 a maioria das 
pessoas nunca tinha saído  
de Campo Maior e eu meti- 
-os num autocarro – em nove 
autocarros – e fomos para  
o Sul de Espanha, para o Sul de 
Portugal. Fomos para a Madeira, 
os Açores e Las Palmas, nas 
Canárias. Eram umas 300 e tal 
pessoas. Essas pessoas nunca 
tinham saído de casa. Tive de 
parar porque hoje somos muitos. 
Mas nessa altura convidávamos 
a família. Era uma semana 
completa, mas "chegou e sobrou" 
que ainda cá estamos hoje...

Quando se entra em Campo 
Maior o nome Nabeiro está  
em todo o lado. Sente orgulho? 
Olhe, tivemos a felicidade de 
ter uma indústria que criou 
emprego. Em Campo Maior 
quase não há desemprego. 
Toda a gente tem uma vida 
razoavelmente boa. É um dos 
concelhos do país em que  
se vive melhor. É um trabalho  
da Delta.

Já recebeu distinções, 
prémios, reconhecimentos. 
Sente orgulho, vaidade? 
Não. A minha vaidade está  
aqui. A minha vaidade é  
a minha empresa. → 

«Dou condições, 
abro portas, arranjo 
empregos e isso  
é reconhecido»

A Adega Mayor resulta de um capricho  
do empresário Rui Nabeiro em produzir vinho

O Grupo Nabeiro tem em 
curso uma campanha de 
divulgação do Programa 
Abem, rede solidária 
do medicamento. No 
âmbito da sua política de 
responsabilidade social, 
a Delta Cafés produziu 
cinco milhões de saquetas 
de açúcar. A distribuição 
nos estabelecimentos de 
restauração e hotelaria 
clientes da Delta começou  
em Abril. «Fizemos o que a 
nossa consciência nos disse», 
o empresário Rui Nabeiro, 
elogiando o projecto da 
Associação Dignitude. 

Delta Cafés apoia Programa Abem
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• Fazer vinho foi um capricho
• Honrar a memória dos avós
• Acordar às 4 da manhã era 

uma festa

Continue a ler em:

www.revistasauda.pt

VEJA TAMBÉM OS VÍDEOS

«Vou ser recordado 
pelo que fiz de bem  
às pessoas»

Aos 88 anos, o dia de trabalho  
de Rui Nabeiro começa às  
6 da manhã e termina às 20h

É um homem de família? 
Absolutamente. O meu 
casamento já tem muitos anos. 
Se somar o namoro, já são 
setenta e tantos.

Há muita sabedoria para gerir 
70 anos... 
Nunca fiz nada que não 
estivesse relacionado com a 
minha mulher. E da parte dela 
aconteceu sempre um carinho 
também. Começámos na 
escola, na instrução primária, 
a olhar um para o outro. A 
minha sabedoria é natural, 
não a apanhei na escola mas 
sim no convívio e o convívio na 
minha casa é muito a sério. 
Há muita sabedoria de parte 
a parte. Damos muitos bons 
exemplos, tanto um ao outro 
como à própria família. Foi 
assim que nascemos e é assim 
que somos.

Como é ser avô e bisavô? 
Por acaso não queria dizer isso, 
mas vou dizer... Tenho pouco 
vagar ainda hoje para estar com 
os netos e os bisnetos. Ser-se 
bisavô é ainda mais amoroso 
do que ser avô. Encontro muita 
piada aos pequenos. Temos seis 
bisnetos, é uma alegria. Tenho 
os netos a trabalhar e bem. Um 
tem 40 anos, uma mais a seguir 
está com 38 e os outros andam 
também ali perto. 

Como quer ser recordado? 
Vou ser recordado pelo que  
fiz de bem às pessoas. Chega- 
-me. Tenho consciência de  
que não pensei em mim  
sem pensar nos outros. 

É um homem feliz? 
Sou, sim. Não me falta nada. 
Tenho saúde, tivemos este azar 
com o genro há pouco tempo 
e temos azares como toda a 
gente, mas tenho felicidade 
porque vivo e deixam-me viver, 
e eu ajudo a viver também. •

«Ser-se bisavô é  
ainda mais amoroso 
do que ser avô»
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A alegria de Margarida transmite  
aos pais energia positiva
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/// Heróis Saúda

Texto de Sandra Costa
Fotografias de Pedro Loureiro

Doença deixa Margarida a salvo de emoções negativas.

A criança mais 
feliz do mundo

Há um ano, Inês Prazeres e 
José Vilhena souberam que 
a filha sofre de gangliosidose 
GM2, conhecida como doença 
de Tay-Sachs. Recusaram 
baixar os braços e não 
perderam o ânimo. Teimam em 
olhar os aspectos positivos, 
escolheram ver a vida com 
«óculos cor-de-rosa». A 
Margarida continua a ser uma 
criança feliz e a sua alegria 
é contagiante. «Ela lança 
gargalhadas de fazer inveja. 
Tenho a miúda mais feliz que 
poderia ter. Como posso passar 
o dia a chorar?», pergunta Inês.  

Ainda não tinha três anos 
quando os primeiros sinais  
de gaguez anunciaram  
a doença, que demorou 
dois anos a diagnosticar. 
No espaço de seis meses a 
fala estagnou. Seguiram-se 

crises convulsivas parciais. O 
primeiro diagnóstico, epilepsia, 
não explicava a regressão 
acentuada no desenvolvimento. 
A Margarida parou de falar e 
começou a perder capacidades 
motoras. Deixou de conseguir 
pegar nos talheres para 
comer sozinha e de ir sem 
ajuda à casa de banho. Perdeu 
equilíbrio, mas ainda caminha. 
Tornou-se «um bebé grande».  

O fim da incerteza chegou pela 
voz do neuropediatra António 
Levy Gomes, do Hospital 
de Santa Maria, em Lisboa. 
Receber o diagnóstico foi 
«aterrorizante», lembra José 
Vilhena. «A nossa estrutura 
familiar tão sólida e estável 
deparou-se com um problema 
muito, muito grande». Naquele 
dia, as vidas de Inês, José, 
Margarida e da irmã Madalena 

«Ela dá gargalhadas 
de fazer inveja. Tenho 
a miúda mais feliz que 
poderia ter», conta  
a mãe
mudaram para sempre.  
A doença tinha invadido a 
vida da pequena «terrorista», 
trapalhona, bem-disposta  
e com um sentido de humor  
único, como a caracterizam 

os pais. A menina que adorava 
cantar e sabia de cor a letra 
do "Pica do 7", de António 
Zambujo.

Durante 15 dias, Inês e José 
viveram anestesiados com 
uma «sensação de terror». 
Até que descobriram que  
se ia realizar em Madrid  
um congresso →  
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europeu sobre a doença de Tay-
-Sachs, destinado a familiares. 
Resolveram participar. «Era 
fundamental sabermos como 
ajudar a nossa filha», diz José 
Vilhena. O contacto com outros 
pais foi inspirador. Sentiram-
-se «contaminados por um 
espírito positivo». Foi o início 
de uma vida nova para toda a 
família. Até porque, como diz 
Inês Prazeres, «a ausência de 
diagnóstico é infernal. Quando 

temos um diagnóstico, por 
pior que seja, conseguimos 
começar a viver com o que 
temos e ir à luta». De regresso 
a Portugal, pegaram nas 
miúdas e foram de férias. 
Precisavam "desligar", 
ordenar as ideias. No final do 
Verão começaram a reagir. 
Queriam fazer alguma coisa 
pela Margarida, mas também 
pelas restantes famílias 
afectadas pela Tay-Sachs. 

Inês, designer de comunicação, 
criou o site docemargarida*, 
onde apresenta a doença e 
conta a história da filha. O 
objectivo era conhecer outros 
casos em Portugal. Até agora 
descobriram 14 famílias. Três 
já perderam as suas crianças. 
Em conjunto, pais e mães 
criaram uma associação para 
combater a Tay-Sachs e outras 
gangliosidoses. Chama-se 
DOCE e propõe-se «divulgar, 
orientar, combater e enfrentar» 
a doença. José Vilhena concilia 
o trabalho como engenheiro do 
ambiente na Câmara Municipal 
de Coimbra com a presidência 
da associação. 

Os pais sentem-se afortunados 
porque a doença tirou à 
Margarida a capacidade de 
chorar, as emoções negativas. 
Continua a rir e a divertir-se 
com o que a rodeia. O espírito 
positivo das duas filhas dá- 
-lhes energia e eles retribuem. 
Escolhem viver o bom que ainda 
têm. «A Margarida deixou de  
falar, mas ainda anda. Quando 
deixar de andar, provavelmente 
ainda ri», diz José.

Quando um se vai abaixo, o 
outro diz: «Lembra-te de dez 
aspectos positivos que a doença 
da Margarida nos trouxe». Não é 
difícil, asseguram. Confirmaram 
que a união familiar é 
inquebrável, o apoio dos pais 
é incondicional, as coisas 
materiais não interessam → 

É possível salvar as 
crianças que sofrem 
de Tay-Sachs.  
Falta investimento

A Margarida gosta muito da 
Associação de Paralisia Cerebral  
de Coimbra, onde passa os dias

* http://docemargarida.inesprazeres.com/M/
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nada e têm «os melhores 
amigos do mundo». «Desde 
o início carregam este peso 
connosco, apoiam-nos em 
tudo», diz José Vilhena.  

O diagnóstico mudou a forma 
de estar e, sobretudo, de olhar 
a vida. Completamente. «Não 
há zangas em casa, não há 
ralhetes. Se nos atrasamos 
de manhã, paciência», explica 
Inês. José sai bem cedo para o 
trabalho, Inês leva as crianças 
à escola. Inscreveu-se num 
ginásio para ganhar massa 
muscular e conseguir descer 
os dois andares do prédio 
com a filha ao colo. Em breve 
a família vai mudar-se para 
outra casa, com elevador. 
A Margarida passa os dias 
na Associação de Paralisia 
Cerebral de Coimbra (APCC), 
com uma equipa «fantástica» 
de terapeutas e fisioterapeutas. 
Com eles trabalha estímulos 
que preservam as capacidades 
motoras e cognitivas. «Deixo-a 
feliz e, quando a venho buscar, 
encontro-a feliz. Vou trabalhar 
descansada». 

Aos fins-de-semana fazem 
jantares com amigos, pois 
as idas aos restaurantes 
tornaram-se complicadas. 
Deixaram de viajar mas, às 
vezes, deixam as meninas com 
os avós e vão passar um fim- 
-de-semana juntos. 

A doença está estável há um 
ano. Notam apenas que a 
Margarida tem perdido força  

nas mãos, o que faz com que 
deixe cair mais facilmente → 

A doença está estável 
há um ano

Margarida adora as aulas de natação semanais

Crianças com diferentes problemas passam os dias em harmonia
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• O dia-a-dia da Margarida  
na APCC

• DOCE quer chamar a atenção 
para a Tay-Sachs

Continue a ler em:

www.revistasauda.pt

VEJA TAMBÉM OS VÍDEOS

os objectos. «Ela é persistente. 
Chega a ir cinco vezes ao chão 
até conseguir agarrá-los», diz 
a mãe. «Ela é a grande heroína 
nisto», acrescenta o pai.

Vivem um dia de cada vez 
e evitam pensar no futuro 
familiar. Para a associação têm 
muitos planos. Fervilham ideias 
para dar a conhecer a doença, 
encontrar e ajudar outras 
famílias e angariar fundos para 
as investigações em curso 
sobre a Tay-Sachs.

A boa notícia é que há 
investigações com resultados 
positivos. Testes feitos em 
animais mostraram que a 

doença pode ser revertida. 
O mecanismo desta doença, 
descoberta no século XIX, 
é conhecido: devido a uma 
mutação genética, o organismo 
não produz uma enzima que 
destrói o lixo celular, o qual 
se acumula, levando à morte 
das células. «Falta o caminho 
para a cura, investir na terapia 
genética que permite ao 
organismo começar a produzir 
a enzima em falta», explica José 
Vilhena. Na prática, faltam dez  
a 15 milhões de euros para 
apoiar a investigação da 
Universidade de Cambridge, a 
mais avançada no tema. «Pode 
ser possível salvar cerca de  
70 crianças que sofrem de Tay- 
-Sachs na Europa», diz José 
Vilhena. Este é o número de 
casos referenciados pelas cinco 
associações europeias de Tay- 
-Sachs. Estima-se que o 
número real seja muito superior. 

Há pouco mais de um ano, Inês 
e José ouviram a notícia que 
mudou as suas vidas. Depois do 
embate inicial, fizeram do medo 
coragem e iniciaram a luta. 
Querem que Portugal inteiro 
conheça a Tay-Sachs e exija 
que a vida da Margarida e de 
outras crianças como ela não 
fique refém do financiamento 
da investigação que já provou 
poder reverter a doença. •

Com outros pais, Inês  
e José criaram a DOCE, 
uma associação para 
alertar para a Tay-Sachs

Os pais da Margarida recusam baixar os braços.  
Olham a vida com «óculos cor-de-rosa»
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/// Pediatria para todos

Hugo Rodrigues Pediatra
pediatriaparatodos.com
www.bebessauda.pt

Praia 
segura

A praia é um local fantástico 
e saudável mas é também um 
local com alguns riscos. A 
começar pela exposição solar.  
A melhor forma de aproveitar o 
que ela tem de bom é minimizar 
potenciais situações que podem 
surgir:

• A partir de que idade é 

chapéu com abas e óculos  
de sol

• Como escolher o protector 
solar? Nos primeiros dois anos, 
as crianças devem usar um 
protector solar que não seja 
absorvido pela pele, seja com 
filtros minerais ou orgânicos. 
Posteriormente podem usar 
protectores pediátricos  
com filtros químicos, com 
protecção anti UVA e UVB 
50+. É importante aplicar o 
protector antes de ir para a 
praia e renová-lo a cada duas 
horas, ou depois da criança 
tomar banho

• O que podem comer quando 
estão na praia? Não existe 
propriamente alguma limitação 
ao que se pode comer na 
praia, mas são aconselháveis 
comidas leves e práticas.  
O mais importante é reforçar 
a hidratação dos bebés e das 
crianças, oferecendo-lhes  
água com regularidade •

que os bebés podem ir à 
praia? A pele dos bebés é 
mais sensível, pelo que nos 
primeiros seis meses não 
deve ter exposição solar, 
nem frequentar a praia. 
Mesmo depois dessa idade, 
é necessário cuidado. Há 
sociedades científicas que 
recomendam que só se faça 
praia a partir do primeiro ano 
de vida

• Qual o horário mais 
adequado? As horas de maior 
radiação ultravioleta são 
entre as 11h00 e as 17h00, 
motivo pelo qual não se 
deve ir à praia durante esse 
intervalo de tempo

• Quais os cuidados a ter? 
Os principais cuidados 
estão relacionados com 
a minimização das áreas 
expostas. Para além do 
protector solar, as crianças 
devem usar roupa leve e que 
as proteja (t-shirt, calções), 
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CONSULTÓRIO

ALERGIAS

[Janette Ramos] 
Tenho uma filha de 
dez meses que está 
constantemente entupida. 
Por vezes está muito bem 
durante o dia, vai para 
a cama e de madrugada 
acorda super entupida. 
Queria saber se poderá ser  
alguma alergia. Vivemos 
numa cave e os quartos 
não têm ventilação. Isso 
pode afectar de alguma 
forma? Com esta idade 
existe já algum teste que se 
possa fazer para descobrir 
se realmente é alguma 
alergia?  
Como ela ainda é muito 
pequena, a probabilidade 
da causa ser alérgica é 
relativamente baixa, sendo 
mais comum que essas 
situações sejam provocadas 
por infecções víricas. No 
entanto, se houver uma 
história de alergias em 
familiares de primeiro grau, 
a probabilidade aumenta um 
pouco. De qualquer forma,  
é importante ter em atenção 
dois aspectos:

• Se as queixas surgem 
quando está mais 
constipada, nos quadros 
alérgicos não existe essa 
associação

• Se também apresenta 
comichão no nariz, este 
sintoma é muito sugestivo 
de causa alérgica

SANGUE NAS FEZES

[Susana Gil] 
Tenho um menino com 
20 meses que de vez em 
quando apresenta pequenas 
pintas ou risquinhos de 
sangue nas fezes. Será 
alergia à proteína do leite 
de vaca? Ele só bebe leite 
materno  
Esse tipo de sintoma faz 
pensar, efectivamente, numa 
possível alergia intestinal, 

principalmente se estiver 
presente há algum tempo  
e não for associado a prisão 
de ventre ou diarreia. Não 
é muito frequente surgir 
uma alergia à proteína 
do leite de vaca com essa 
idade, mas é possível. 
Deve falar com o médico 
e, eventualmente, testar 
retirar os lácteos da sua 
dieta e da dele durante 
umas semanas para ver  
se melhora.
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/// Família

As primeiras 
férias sozinhos
Marta Xavier Cuntim
Psicóloga

Ajude os seus filhos a bater asas.

As primeiras férias de 
adolescentes fora de casa 
podem ser assustadoras para 
os pais, mas com honestidade 
e uma boa transmissão de 
valores, os seus filhos estão 
mais do que preparados para 
enfrentar bem esta nova etapa.

Passar férias com amigos é 
saudável para o crescimento 
dos adolescentes. Uma 
temporada longe dos pais e da 
família faz com que regressem 
a casa mais conscientes dos 
seus actos. Numa sociedade 
em que os filhos saem cada 
vez mais tarde de casa dos 
pais, estas férias revelam-se 
essenciais para aprenderem 

a cuidar de si próprios. É uma 
oportunidade fundamental para 
promover a  autonomia e até 
para melhorar a relação com 
os pais.

Aspectos a ter em conta:

• Combine uma hora para 
falarem todos os dias. 
Além de lhes dar alguma 
tranquilidade, o contacto 
permite ao seu filho voltar à 
realidade sempre que falam

• Com jovens e adolescentes 
é importante falar de temas 
sensíveis, nomeadamente 
doenças sexualmente 
transmissíveis, gravidez na 
adolescência e consumo 
de drogas. Quanto mais 
informados estiverem, mais 
facilmente tomam a decisão 
certa se confrontados com 
uma situação destas

• Tenha curiosidade em 

conhecer os amigos dos seus 
filhos. Chame-os a sua casa  
e ajude-os a planear as férias. 
Assim saberá por onde é que 
eles andam

• Se o seu filho for para o 
estrangeiro, tente apoiá- 
-lo em alguns aspectos  
como um seguro de saúde, 
contactos de emergência, 
onde se poderão dirigir em 
situação de perigo. Tenha o 
seu telemóvel sempre ligado, 
para o caso de haver alguma 
emergência. Assim ele sabe 
que pode contar consigo

À medida que vão ficando 
mais velhos (16-18 anos), e 
como forma de preparação 
para a eventual entrada na 
universidade, é fundamental 
educá-los para serem 
responsáveis, terem horários  
e cumpri-los, saberem fazer 
uma boa gestão do dinheiro  
e, acima de tudo, serem → 

Com honestidade  
e uma boa 
transmissão de 
valores, os seus filhos 
estão preparados para 
esta nova etapa
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verdadeiros e honestos  
com os pais.

As primeiras férias longe dos 
pais podem começar em tenra 
idade. Desde pequenos podem 
passar alguns dias longe dos 
pais, com os avós ou tios, por 
exemplo. Na educação há dois 
valores a ter em consideração: 
pertença e individualização. O 
sentimento de pertença é criado 
através da vinculação entre 
pais e filhos. É este vínculo 
que permite a transmissão 
de valores e regras, e nos faz 
regressar aos nossos. Por outro 
lado, a individualização vai-se 
desenvolvendo com o passar do 
tempo e à medida que a criança 
se transforma em adolescente, 
através do desenvolvimento da 
sua própria personalidade. São 
estes dois valores em conjunto 
que dão estabilidade à criança 
para poder passar uns dias fora 

de casa dos pais, sabendo que 
eles estão lá para os receber 
no regresso. Permite à criança 
explorar o mundo além dos pais 
e da sua casa.

Os pais devem potenciar 
experiências aos filhos, 
dar-lhes a oportunidade de 
desenvolver estes valores 
desde cedo, para que sejam um 
dado adquirido quando forem 
mais velhos. Embora não seja 
transversal a todas as crianças, 
pode-se afirmar que entre os 
três e os quatro anos podem 
manifestar interesse em dormir 
em casa dos avós ou dos tios; 
entre os cinco e os seis anos 
começam a falar em festas do 
pijama; entre os sete e os oito 

anos já podem querer trazer 
amigos para dormir com eles 
ou ficar em casa dos amigos.

Nesta fase, pode ser 
interessante o seu filho ir 
passar uns dias fora com os 
pais de um amigo ou com os 
avós na aldeia. Sabendo que 
há um adulto por perto, pode 
estar atento ao que se passa. 
É uma fase de transição e 
adaptação para ambos. Os 
pais ficam mais calmos e dão 
autonomia aos filhos, e os 
filhos têm um adulto por perto 
que os ajuda com as rotinas, 
refeições e cuidados.

Cada criança é uma criança 
e isto é válido para os 
adolescentes também.  
O mais importante é conhecer  
o seu filho e perceber se  
está confortável para passar 
tempo fora de casa. •

Desde pequenos 
podem passar alguns 
dias com os avós ou tios
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/// Vila Saúda

Vivos na água
O afogamento é a segunda 
causa de morte acidental 
nas crianças. Por isso é tão 
importante adoptar medidas 
preventivas e sensibilizar as 
crianças desde pequenas para 
o perigo da água.

Um afogamento pode ocorrer 
em locais com água muito ou 
pouco profunda. Os principais 
locais  de risco são praias, 
piscinas, tanques e poços, rios, 
ribeiras e lagoas.

Todo o cuidado é pouco…

Durante o banho, não deixe 
bebés e crianças pequenas 
sozinhas na banheira. E, não se 
esqueça, logo após a utilização, 
esvazie baldes, alguidares e 
banheiras – um palmo de água 

é suficiente para ocorrer  
um afogamento

Saber nadar. Ensinar o seu 
filho a nadar é uma vantagem, 
mas não é suficiente. Se 
estiver cansado ou apenas 
distraído pode cair à água e ter 
dificuldade para vir à superfície. 

Para prevenir um acidente é 
fundamental seguir algumas 
medidas de segurança: 

• Assegure o uso de 
equipamentos auxiliares de 
flutuação. Não substituem a 
vigilância de um adulto, mas o 
uso de braçadeiras e coletes 
salva-vidas, bem colocados e 
adequados ao tamanho e peso 
das crianças, é essencial

• As braçadeiras devem 
ser utilizadas em águas 
transparentes, calmas e 
pouco profundas e/ou quando 
a criança está a brincar perto 
de uma piscina

• Os coletes salva-vidas devem 
ser utilizados em águas 

agitadas, turvas ou profundas 
e na prática de desportos 
aquáticos ou em passeios  
de barco

…E as bóias e os colchões 
insufláveis? São perigosos 
porque podem, de forma 
inesperada, virar ou ser 
arrastados pelo vento ou 
ondulação. Por isso, não  
devem ser usados como 
equipamentos de protecção.

• Escolha praias ou piscinas 
vigiadas e respeite a 
sinalização

• Mantenha uma vigilância 
activa e permanente sempre 
que as crianças brincam  
dentro de água

• Na piscina, verifique as marcas 
de profundidade e evite 
zonas em que não se conhece 
a profundidade da água ou 
existam rochas no fundo

• Deve alertar o seu filho para 
evitar brincadeiras perigosas 
(empurrões e brincadeiras  
que envolvam submersão,  
ou empurrar a cabeça ou 
ombros para dentro de água −   
as chamadas “amonas”)

• Em caso de afogamento,  
ligue 112 •

O afogamento é  
a segunda causa  
de morte acidental 
das crianças
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vila
Saúda

sabe mais em www.vilasauda.pt
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Bebés Saúda
Siga-nos em:
www.bebessauda.pt

Texto de Maria João Veloso

Para mais 
tarde recordar 

Brincar com os netos rejuvenesce os avós.

Daniel e Margarida, da família Saúda 
do Furadouro, vão muitas vezes 

a casa da avó Ilda, a quem tratam  
por Lila

Equilíbrio26
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A ligação entre avós e netos «é o 
reconhecimento de um sentimento: o amor de 
uma mãe ou de um pai pelos seus filhos. Não 
é um sentimento novo», afirma Isabel Stilwell, 
jornalista e escritora. Desde o nascimento 
dos netos, Isabel foi promovendo actividades 
para os momentos com eles. O livro “O Frasco 
das Memórias – Avós e Netos” reúne algumas 
ideias para os momentos em que os avós 
passam para a retaguarda na relação  
com os seus próprios filhos. → 

Especial • dia do
s Avó

s

26 de julho
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A sintonia entre pais e filhos facilita uma 
parceria com papéis bem definidos. «Se 
os filhos nos sentirem parceiros e não 
concorrentes, mais fácil será permitirem  
que nos “cheguemos à frente” na sua 
ausência», explica esta avó experiente. 
Quando os pais estão fora, os netos estão 
mais abertos para os acolherem e os avós 
mais livres para se relacionarem.

Os netos devolvem a infância aos avós,  
e estes dão aos netos a serenidade natural  
e «a capacidade de criarem clareiras nas 
rotinas aceleradas dos pais», explica a 
jornalista. Os avós têm outras cartas na 
manga: a experiência, os erros e os acertos 
que fizeram com os filhos, distinguindo bem o 
fundamental do acessório. E sobretudo reagem 
com menos ansiedade. «Tem um pesadelo e 
quer ir dormir para a cama dos avós? Óptimo, 
sabemos que os medos são passageiros», 
acrescenta. A casa dos avós significa abrir 
horizontes e as crianças rapidamente 
percebem o que é permitido em cada casa. 
Segundo a escritora, o que não é admissível 
é que os pais queiram impor as suas regras. 
«Nada de listas de ordens encapotadas para 
colar na porta do frigorífico». Definidas as 
regras básicas de convivência entre avós, pais 
e netos, as crianças podem criar um frasco 
de memórias. Basta um simples frasco de 
doce vazio, decorado pelas crianças, onde se 
vai depositando memórias que merecem ser 
lembradas. Os autores das lembranças devem 
ser os netos, mas os pais e avós podem ajudar. → 

O bebé Saúda de Lisboa, Rodrigo,  
e o avô Luís são grandes companheiros 

e partilham a paixão pelo Benfica

Apesar de viver em Faro,  
Armanda Mesquita vai visitar  

os dois netos a Portimão, 
sempre que pode
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Isabel Stilwell tem um frasco ao lado da 
banheira e há noites em que “pesca" uma 
aleatoriamente e relembra o dia em que 
saltaram nas poças à chuva. «Aquecem-
-me o coração e ficam para sempre. Em 
nós e nos nossos netos, porque a repetição 
sedimenta memórias. O que podem os avós 
querer mais do que ficarem para sempre 
no coração dos netos? Para mim, é essa 
eternidade», explica. 

Nas páginas deste livro não faltam ideias 
e programas de “faça você mesmo" com 
eles. Coisas tão simples como dar uma 
festa aos amigos mais chegados, em que as 
crianças assumem a decoração da casa e 
fazem os convites. Ir à caça de flores para 
fazer um herbário e no regresso colá-las 
num caderno. Um banho de mangueira para 
os dias de calor. «Se estiverem vestidos, 
melhor ainda», sugere a escritora. Acampar 
no jardim ou ensinar os netos a fazer 
malha e tricô são algumas das actividades 
sugeridas para ajudar a criar laços entre os 
miúdos e os miúdos seniores. •

Isabel Stilwell criou 
o frasco de memórias 
para reviver momentos 
especiais que passa 
com os netos Maria da Purificação Antunes guarda 

em casa brinquedos antigos para 
brincar com Rodrigo, o bebé Saúda 

do Fundão

Um banho de mangueira nos dias de 
calor pode ser memorável, sobretudo 

«se estiverem vestidos», sugere 
Isabel Stilwell

D
.R

.



Vitalidade 31

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF HIRUDOID Anuncio SAUDA 210x265.pdf   1   10/05/2019   14:11



Vitalidade32

Comida  
       de Verão

/// Nutrição

Patrícia Fernandes
Nutricionista

Nos dias quentes há maior 
perda de água e sais minerais, 
através da transpiração. 
Para além da hidratação, 
é importante seguir um 
regime alimentar saudável e 
equilibrado, dando especial 
atenção ao consumo de frutas 
e hortícolas. Estes grupos 
de alimentos são os maiores 
fornecedores daqueles 
micronutrientes.

Devemos optar pelos alimentos 
da época, por serem mais 

ricos em termos nutricionais. 
E porquê? Porque existe 
uma altura do ano em que se 
reúnem as condições ideais 
para determinadas frutas e 
hortícolas se desenvolverem. 
Quer isto dizer que os 
alimentos, para além de mais 
saborosos, são mais nutritivos, 
aumentando os benefícios 
para a saúde. O facto de não 
serem necessários tantos 
produtos químicos para 
acelerar o crescimento e o 
amadurecimento torna-os mais 

saudáveis. Para além disso, os 
produtos da época costumam 
ter um preço mais acessível.

O Verão é a altura do ano 
com mais variedade de 
hortofrutícolas. A Organização 
Mundial de Saúde (OMS) 
recomenda o consumo de cinco 
porções diárias de frutas e 
hortícolas. A selecção deve ser 
variada e contemplar alimentos 
de cores diferentes. Cada 
pigmento (que dá a cor aos 
alimentos) tem características 
específicas e benéficas 
para a saúde. A cor laranja, 
característica da cenoura, 
laranja e manga, deve-se à 
presença de betacarotenos, 
substância que promove  
um bronzeado saudável. 
Favorece também a visão.  
A cor vermelha, presente na 
melancia, no tomate e nos 
frutos vermelhos, deve-se 
ao licopeno, substância com 
elevado poder antioxidante e 
protectora do envelhecimento 
das células. •
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Receitas

Preparação:

Cobertura

Panquecas de amêndoa com 
iogurte e frutos vermelhos

Misture as farinhas de amêndoa e aveia. De seguida 
aqueça ligeiramente o leite e coloque-os no preparado 
anterior. Adicione os dois ovos e a essência de 
baunilha, e misture muito bem todos os ingredientes 
até obter uma mistura homogénea. Se necessário, 
pode adicionar mais um pouco de leite para obter  
uma massa menos espessa. Deite numa frigideira 
antiaderente a quantidade de massa até atingir  
a espessura da panqueca que pretende, deixe cozinhar 
por dois a três minutos e vire a panqueca. Repita  
o procedimento até terminar a massa.

Deite numa panela os frutos vermelhos, o pau  
de canela e o mel ou a estévia, e três colheres de sopa 
de água. Quando iniciar a fervura, deixe cozinhar três  
a cinco minutos em lume brando, até obter um xarope 
e sem deixar que os frutos se desfaçam por completo.
Coloque sobre as panquecas o iogurte natural e o 
preparado de frutos vermelhos.

Para a massa:

50 g de farinha de 
amêndoa

60 g de farinha de aveia

2 ovos

150 ml de leite ou bebida 
vegetal sem açúcares 
adicionados

1 colher de chá de 
essência de baunilha

Para a cobertura:

1 chávena de frutos 
vermelhos (morangos, 
framboesas, mirtilos)

1 pau de canela

1 colher de sopa  
de mel ou estévia

1 iogurte natural

Salada aromática de frango 
(2 pessoas)

Preparação:
Descasque a manga, o abacate, a cebola e o 
pepino, e corte tudo em cubos. Lave bem os 
tomates cherry e corte-os ao meio. Lave a 
maçã e corte-a aos cubos, sem retirar a casca. 
Lave a cenoura, descasque-a e rale-a.
Coloque numa taça o frango e junte os coentros 
frescos picados, a manga, o abacate, os 
tomates cherry, a maçã, o pepino, a cebola  
e a cenoura, misturando tudo muito bem. 
Tempere com azeite e sumo de limão. 

15 tomates cherry

1 abacate pequeno

½ manga madura

1 maçã verde

½ pepino

½ cebola roxa

1 cenoura

10 azeitonas (opcional)

2 colheres de sopa de coentros picados

200 g de frango desfiado ou 1 peito de frango 
grelhado, cortado em cubos

Sumo de lima ou limão q.b. (opcional)

ALMOÇO

SOBREMESA  
OU LANCHE
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Subsídio de férias
/// Suplementos

Evite a desidratação e os problemas intestinais.

Maria João Rodrigues
Farmacêutica

O calor, as férias ou alterações 
na alimentação podem levar a 
desregulação do organismo. A 
exposição solar, as actividades 
e brincadeiras ao ar livre 
exigem maior ingestão de 
líquidos. Por vezes, é 
necessário recorrer a soluções 
orais de hidratação. Para 
perceber se há desidratação 
deve ter em atenção os 
sintomas mais comuns:

• Sede
• Sensação de boca seca
• Urina de cor intensa
• Aumento da temperatura 

corporal
• Dores de cabeça

As soluções de hidratação 
apresentam-se na forma 
de líquidos bebíveis, pó em 
saquetas, ou comprimidos 
efervescentes para adicionar 
à água. Na sua composição 
estão presentes sais minerais 
e hidratos de carbono, para 
uma reposição mais rápida 
dos níveis de hidratação do 
organismo. Pode ser utilizada 
por toda a família, em especial 
idosos e crianças, grupos mais 
sensíveis. No caso de doentes 
com diabetes ou insuficiência 
renal, deve ser administrada 
apenas por recomendação 
médica. A toma consiste na 
ingestão de 200 ml da solução 
de hidratação, várias vezes ao 
dia, conforme as necessidades.

Nesta época surgem com 
frequência alterações no 
intestino. Com as mudanças 
na alimentação, o ritmo 
biológico é alterado. Pode 
ocorrer obstipação ou diarreia. 
O recurso a prebióticos e 
probióticos é uma ajuda valiosa 
para regularizar o trânsito 
intestinal. 

Prebióticos são ingredientes 

não digeríveis (fibra) dos 
alimentos:

• Estimulam a produção da 
flora bacteriana intestinal, 
promovendo o funcionamento 
regular do intestino

• Ajudam a prevenir o inchaço 
abdominal e a formação de 
gases

Estão presentes em alimentos 
como a aveia, trigo, banana, 
produtos lácteos, ou em 
suplementos alimentares.

Probióticos são conjuntos de 
microorganismos vivos. Os mais 
comuns são os Lactobacillus, 
Bifidobacterium e Saccharomyces 
spp. Apresentam-se sob a forma 
de comprimidos, cápsulas, 
grânulos, pó em saquetas 
e ampolas bebíveis. As 
concentrações são diferentes 
e a toma deve ser aconselhada 
por um profissional de saúde. 
Os probióticos não apresentam 
contra-indicações, podendo ser 
utilizados por toda a família.

O reforço da hidratação também 
é recomendado nestas situações. •
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ADEUS PICADAS!

ADULTO
CRIANÇA
+ 6 meses

12H
EFICÁCIA*

REGIÕES
TROPICAIS

E TEMPERADASAGRADÁVEL
FRAGRÂNCIA

*Testado em mosquitos, em laboratório: Anopheles stephensi (10h), Aedes aegypti (12h) e em carraças: Ixodes ricinus (12h).  Moustidose encontra-se à venda em farmácias e parafarmácias. Utilize os biocidas 
com cuidado. Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de o utilizar. 
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Farmácia do sol
/// Saúde com Ciência

Soluções para pequenos problemas comuns nesta época. 

Com o calor podem surgir 
problemas de saúde menores. 
Apresentamos um guia de 
situações e a solução que deve 
ter sempre à mão:

• Queimaduras solares – 
protector solar e pomada 
reparadora

• Queimaduras pelo calor –  
pomada apropriada para 
alívio da dor

• Desidratação – solução oral 
de reidratação

• Picadas de insecto – 
repelente para prevenir, 
anti-histamínico para aliviar 
a comichão. Uma loção ou 
pomada com compostos 
calmantes (extractos naturais 
de aloe vera ou calêndula)

• Diarreia – solução oral de 
reidratação e reguladores da 
flora intestinal

• Enjoo de movimento – 
comprimidos para tomar 
antes de viajar

• Irritação dos olhos (devido ao 
cloro das piscinas ou à água 
do mar) – soro fisiológico 
em unidoses ou colírios 
lubrificantes

• Herpes labial (agravada 
pelo sol) – protectores sob a 
forma de gel, stick ou adesivo

O uso seguro dos 
medicamentos é essencial. 
Devem ser guardados em 
local adequado, ao abrigo das 
condições do ambiente e de 
usos acidentais. Deixamos 
indicações de organização e 
acondicionamento. O armário 
de farmácia deve incluir, 
além dos medicamentos 
de toma habitual e outros 
medicamentos para 
imprevistos (como sintomas 
ligeiros ou acidentes), os 
seguintes produtos de saúde:

• Soro fisiológico

• Álcool a 70° e água oxigenada

• Solução desinfectante

• Algodão hidrófilo, 
compressas esterilizadas, 
ligaduras, adesivos e pensos 
rápidos

• Termómetro

• Luvas, tesoura e pinça

O espaço deve estar organizado 
para facilitar o acesso de forma 
segura:

• Divida em vários 
compartimentos

• Separe os medicamentos 
receitados pelo médico 

• Os medicamentos para adultos 
devem estar separados dos 
para crianças

• Guarde as embalagens 
originais, acompanhadas do 
respectivo folheto informativo

• Verifique regularmente se há 
medicamentos fora de prazo, 
e entregue numa farmácia 
para tratamento seguro dos 
resíduos pela VALORMED

Escolha um local seco e fresco 
(quarto, sala, corredor): o 
calor e a humidade alteram 
as características dos 
medicamentos. A cozinha e 
a casa de banho são menos 
adequados para guardar 
medicamentos. Se não houver 
alternativa, devem ser afastados 
o mais possível das fontes de 
calor ou humidade. O armário 
de farmácia deve ser de madeira 
ou metal e sem vidro para não 
entrar luz. Mantenha-o fechado 
à chave, para evitar que as 
crianças tenham acesso ao 
conteúdo e corram o risco de 
intoxicação. •
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Uma aventura
na Idade Média
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/// Saúda convida: Santa Maria da Feira

Texto de Vera Pimenta

Centro histórico de Santa Maria 
da Feira, 8h da manhã. Alguns 
feirenses de passo apressado 
aconchegam-se nos seus 
casacos. A brisa do Norte é 
implacável, mesmo nos meses 
mais quentes.

Do Largo Camões, a Igreja 
Matriz ergue-se imponente no 
seu estilo maneirista. A seu 
lado, desenha-se o Convento 
dos Lóios, guardião de uma 
parte considerável da memória 
histórica e cultural da terra. 
Rodeiam-no jardins até perder 
de vista, pintados pelas árvores 
que serpenteiam o caminho até 
ao ponto mais alto da cidade. 
Lá no cimo, o castelo continua 
a vigiar a terra, qual soldado 
que não abandona a frente de 
batalha.

Nos primeiros dias de Agosto,  
a praça central ilumina-se. 
Tabernas de aspecto medieval 
enchem o espaço, prometendo 
iguarias típicas para todos os 
gostos. As ruas, enfeitadas 
de bandeirolas de mil cores, 
são palco da mostra e venda 
de produtos de inspiração 

medieval. Miúdos e graúdos 
envergam vestes de 
antigamente, completadas 
com espadas e coroas. O 
ambiente convida a entrar 
nesta máquina do tempo  
e a viajar pela História.

«Na Viagem Medieval vão 
deparar-se com o inédito», 
avisa o director-geral do 
evento, Paulo Sérgio Pais.  
«É uma experiência em todos 
os sentidos: nos cheiros, nos 
sabores e nos conteúdos dos 
espectáculos». A cada ano, 
o festim recria um reinado 
diferente, numa odisseia 
histórica vivida na primeira 
pessoa.

Os visitantes chegam de 
Norte a Sul, para explorar as 
zonas de recriação medieval, 
ver os espectáculos de rua 
e participar nas actividades 
lúdicas, como o tiro com arco, 
que durante duas semanas 
transportam a cidade para 
a Idade Média. A viagem 
culmina com o cortejo real  
em direcção ao castelo. →

O castelo continua
a vigiar a terra,  
qual soldado que  
não abandona  
a frente de batalha

«É uma experiência 
nos cheiros e nos 
sabores», afirma  
o director da festa, 
Paulo Sérgio Pais
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O farmacêutico Nuno Lima, 
natural da freguesia feirense  
de Fiães, é visitante assíduo 
desta viagem histórica. A cada 
ano, junta família e amigos 
numa experiência que garante 
ser única. 

Aos 47 anos, recorda com 
carinho a infância que passou 
em Santa Maria da Feira. 
E aconselha a visita, com 
paragem obrigatória no seu 
lugar predilecto da cidade:  
«O nosso castelo é o mais 
bonito do país».

Em tempos forte militar, 
conheceu todo o tipo de 
propósitos. Hoje é procurado 
pelo seu interesse histórico  
e actividades educativas 
levadas a cabo pela Comissão 
de Vigilância, responsável pela 
sua gestão. Quem o explora  
é surpreendido pela vasta 
lição de História. Como bónus, 
pode regalar-se com uma vista 
panorâmica de cortar  
a respiração.

Em qualquer esquina do centro 
histórico há vislumbres do 
castelo – até nas montras das 
pastelarias, onde se erguem 
distintos pães doces de quatro 
torres, que não se encontram 
em nenhuma outra parte do 
país. 

Nuno Lima conta que a fogaça 
surgiu em 1505 como pedido  
a S. Sebastião para proteger  
o povo da peste que atingiu  
a região. «É por isso que  

a 20 de Janeiro temos a Festa 
das Fogaceiras», explica o 
farmacêutico, acrescentando 
que esta é uma das tradições 
mais antigas de Portugal. 

No Museu Vivo da Fogaça, 
o aroma a limão e canela 
perfuma a sala, denunciando 

uma fornada de fogaças 
acabada de sair do forno.  
A cara por trás do projecto  
é Carlos Moreira, de 48 anos. →

Durante duas 
semanas, toda a gente 
vive uma grande festa 
medieval

«O nosso castelo é o 
mais bonito do país», 
garante o farmacêutico

O farmacêutico Nuno Lima não perde as festas

De 31 de Julho a 11 de Agosto, o centro histórico da 
cidade é palco de espectáculos de recriação medieval
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Carlos Moreira é a cara do Museu Vivo  
da Fogaça

O Museu do Papel, em Paços  
de Brandão, é único no país

O restaurante Tasqueiros Sem Lei  
serve comida tradicional portuguesa

A cidade vista do cimo do castelo4

3

1

2

1 2

3

4

«A fogaça é a identidade 
gastronómica da Feira», 
sublinha, «por isso somos 
fundamentalistas na receita 
original, mas gostamos de fazer 
as nossas brincadeiras». 

Nas diferentes variações, 
a fogaça pode ser rainha, 
princesa, cortesã ou imperatriz. 
Com um membro de cada 
sabor, está formada a corte 
das fogaças. Apaixonado pela 
terra, o proprietário explica que 
preservar a História é também 
reinventá-la. E remata:  

«A fogaça tem de estar viva nas 
pessoas».

Também no Museu do Papel se 
preserva parte da história da 
indústria da região. Instalado 
numa antiga fábrica, neste 
espaço o visitante é convidado 

a “pôr as mãos na massa” e a 
participar em todo o processo 
de fabrico de uma folha de 
papel. «É uma experiência 
muito interessante», afirma 
Nuno Lima.

Dividida entre a fase de 
produção manual e a 
industrial, a visita é um  
passeio a começar em 1822  
e a terminar em 1989, que inclui 
curiosidades e peripécias  
de cada época. Inaugurado  
em 2001, na localidade de  
Paços de Brandão, concelho →

A fogaça muda de 
sabor consoante 
nasce rainha, 
princesa, cortesã 
ou imperatriz

FOTOGRAFIAS DE JOSÉ PEDRO TOMAZ
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Bula
Castelo de Santa Maria  
da Feira
Alameda Doutor Roberto  
Vaz Oliveira
Santa Maria da Feira

Museu Vivo da Fogaça
Rua Dr. Vitorino de Sá, 42
Santa Maria da Feira

Museu do Papel
Rua Rio Maior, 338
Paços de Brandão

Museu Convento dos Lóios
Praça Dr. Guilherme  
Alves Moreira
Santa Maria da Feira

Centro de Cultura e Recreio 
do Orfeão da Feira
Rua António de Castro  
Corte Real, 74
Santa Maria da Feira

Restaurante Tasqueiros 
Sem Lei
Rua Dr. Roberto Alves, 33
Santa Maria da Feira

Viagem Medieval em Terra 
de Santa Maria
Rua António de Castro  
Corte Real
Santa Maria da Feira

• Tradição com aroma  
a canela e limão 

• Viagem à História

Continue a ler em:

www.revistasauda.pt

VEJA TAMBÉM OS VÍDEOS

de Santa Maria da Feira, 
o primeiro museu do país 
dedicado à história do papel 
convida os visitantes a sair da 
sua zona de conforto e passar 
um dia diferente.

Em terras de Santa Maria,  
à hora de almoço, em cada 
canto pode encontrar-se um 
belo prato português. Mas, 
para os bons apreciadores  
de uma experiência imersiva  
na gastronomia tradicional,  
a porta do Tasqueiros Sem Lei 
está sempre aberta. 

Na ardósia, as sugestões do 
dia: caldo verde, bochechas 
de porco, alheira à brás e 
filetes de polvo panado. Para 
completar, um extenso menu 
de iguarias à portuguesa, como 
a clássica tábua de queijos  
e enchidos ou o bacalhau. 

Nesta tasca não se liga a 
televisão, mas há noites em que 
os clientes podem ter a sorte 
de degustar o jantar ao som 

de música ao vivo. A rústica 
decoração da sala é, como a 
comida, uma ode aos sentidos. 
Num espaço em que os pratos 
sabem melhor partilhados, no 
embalo de uma conversa entre 
amigos.

Nos claustros do intemporal 
Convento dos Lóios, o Grupo  
de Danças e Cantares Regionais 
do Orfeão da Feira está em 
ensaios. Homens, mulheres 
e crianças de todas as idades 
vestem trajes cosidos à mão, 
inspirados nas vestimentas  
do século XX. 

Ao som de cantigas de outra 
época, evocam-se memórias 
da terra. E nas paredes do 
monumento ecoam décadas de 
história. Em tom de despedida, 
as Cantadeiras d’Antanho 
erguem voz e alma aos céus:

Aí vem o luar 
Por trás dos pinhais 
Adeus meu amor 
Para nunca mais •
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O Grupo de Danças e Cantares Regionais do Orfeão  
da Feira preserva a história da região desde 1975



Gondomar

 www.estrelaseouricos.pt

Lisboa

Algarve

Águeda

Programas em família 
por Joana Leitão

Teatro de bonecos em acção.  
O Ei! Marionetas está de 
regresso às margens do rio 
Douro para animar a cidade 
de 2 a 14 de Julho. O Encontro 
Internacional de Marionetas 
de Gondomar junta o teatro 
de marionetas tradicional 
a propostas artísticas mais 
fora do vulgar, de países 
como o Brasil, Canadá, 
Espanha e Holanda. No evento 
não vão faltar exposições, 
performances, conversas, 
feiras, cinema, concertos. São 
mais de 40 iniciativas culturais 
de rua e de palco.

Passeia debaixo de chapéus-
-de-chuva coloridos. O Verão 
em Águeda já é conhecido pelas 
suas ruas sob céus cobertos de 
chapéus-de-chuva de todas as 
cores. Durante 23 dias, de 6  
a 28 de Julho, a cidade enche- 
-se de música, criatividade 
e imaginação, dando lugar a 
autênticas galerias de arte ao ar 
livre compostas por homens- 
-estátua. Há ainda espaço para 
o “Carnaval Fora D' Horas”, 
palco com vários DJ, feira de 
artesanato e concertos a toda a 
hora. No AgitaKids vais sentir-te 
completamente em casa!

Tradição cumpre-se este ano.  
A Festa dos Tabuleiros realiza- 
-se de quatro em quatro anos 
em Tomar e é antecedida de 
muitos meses de trabalho. 
As ruas do centro histórico 
da cidade enfeitam-se com 
milhões de flores de papel e os 
enormes tabuleiros desfilam 
numa explosão de cor e alegria. 
As "moças" que os transportam 
levam flores na cabeça, pão 
e espigas de trigo, elementos 
típicos das antigas festas das 
colheitas. Esta é uma tradição 
única no mundo, com origem no 
culto do Espírito Santo, grande 
devoção da rainha Santa Isabel.

Cinema a céu aberto. Já alguma 
vez viste cinema fora de uma 
sala? Se ainda não, aproveita 
para ir até ao CineConchas. 
Este ciclo de cinema ao ar livre 
leva até ao Parque da Quinta 
das Conchas, em Lisboa, filmes 
que os teus pais vão querer 

ver e tu também. No dia 13 de 
Julho, o cartaz vai agradar a 
toda a família: “Como Treinares 
o Teu Dragão: O Mundo Secreto” 
vai passar na grande tela do 
jardim. Este é o terceiro filme 
de uma série de sucesso da 
DreamWorks. Começou como 
uma improvável amizade entre 
um viking adolescente e um 
terrível dragão, e tornou-se 
uma trilogia épica.

Lê em todo o lado, até na 
praia. Se estiveres de férias 
no Algarve, vai até Armação de 
Pêra, à Praia dos Pescadores, 
onde está instalada uma 
biblioteca de praia até ao final 
de Agosto. Escolhe os livros 
favoritos e desfruta de bons 
momentos de leitura à beira- 
-mar. Este ano o espaço foi 
renovado, pelo que a oferta vai 
ser maior: além dos jornais e 
das revistas para os teus pais, 
encontras jogos didácticos para 
ti e podes participar em ateliês 
temáticos. Fica atento à agenda 
e ao sol nas horas perigosas: 
a casa dos livros é um óptimo 
refúgio.

Tomar
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Lê as palavras abaixo e procura o respectivo desenho 
no quadro

Letras baralhadas: Coloca as letras na ordem correcta 
e descobre as palavras

Bola de basket

1. A D L M Â P A _ Â _ P _  _ A

2. U L A S V L _ V _  _

3. A E R S T E L _ S T _ E _ A

4. O T M A M _ _ A

5. O I U R O Ç O U _ I _ O

Aspirador Óculos
Clip Peixe Hambúrguer
Binóculos Relógio Cabide
Pato Ananás Tesoura

Lê as palavras abaixo e procura o respetivo desenho no quadro

Bola de Basket

Clip

Óculos de SolAspirador

Peixe Hamburguer

Letras baralhadas: Coloca as letras na ordem correta e descobre 

as palavras:

1. A D L M Â P A      _ Â _ P _  _ A

2. U L A S V      L _ V _  _

3. A E R S T E L      _ S T _ E _ A

4. O T M A      M _ _ A

5. O I U R O Ç      O U _ I _ O

Soluções: 1. LÂMPADA | 2. LUVAS | 3. ESTRELA  | 4. MOTA | 5. OURIÇO

Binóculos

Pato

CabideRelógio

Ananás Tesoura

SOLUÇÕES: 1. LÂMPADA | 2. LUVAS | 3. ESTRELA  | 4. MOTA | 5. OURIÇO



4747

PediSilkTM Medical

SUSTENIUM PLUS

vale saúda

vale saúda

Na compra de uma embalagem PediSilkTM Medical 

CNP 6004424

Na compra de uma embalagem Sustenium Plus

CNP 7753327

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

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

Fullmarks

vale saúda

Na compra de uma embalagem Fullmarks

CNP Vários

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

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

vale

24
vale

34

vale

34

Quies®, os seus 
ouvidos agradecem!

vale saúda

Na compra de uma embalagem Quies®

CNP Vários

vale

14
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Validade: 1 a 31 de Julho de 2019

PediSilkTM Medical

SUSTENIUM PLUS

CNP 6004424

CNP 7753327

Nas onicomicoses, há geralmente uma descoloração e 
espessamento das unhas infetadas, tornando-as frágeis e 
quebradiças. O Tratamento Antifúngico para unhas de PediSilk™ 
Medical é um dispositivo médico para o tratamento e prevenção 
de onicomicoses (dermatófitos, leveduras e fungos). Pode ser 
usado no tratamento de onicomicoses ligeiras a moderadas das 
unhas dos dedos dos pés e das mãos.
PediSilkTM Medical é um dispositivo médico para tratamento 
antifúngico das unhas. Apenas para uso externo. Não usar  
em pele ferida. Se for diabético deve consultar o médico antes 
da utilização. Ler cuidadosamente a rotulagem e as instruções 
de utilização.

Validade: 1 a 31 de Julho de 2019Validade: 1 a 31 de Julho de 2019

Fullmarks

CNP  Vários

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 min
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.

Validade: 1 a 31 de Julho de 2019

Quies®, os seus 
ouvidos agradecem!

CNP Vários

UM EXTRA DE ENERGIA QUE DURA TODO O DIA!

Sente-se CANSADO ou com FALTA DE VITALIDADE?
SUSTENIUM PLUS é adequado para todas as épocas do ano 
- dias de trabalho intensos, períodos de stress, períodos de 
cansaço, falta de energia na mudança da estação, treinos de 
desporto. 

SUSTENIUM PLUS é o suplemento alimentar energizante que 
combina aminoácidos, vitaminas e sais minerais. 
Contém verdadeiro sumo de laranja. Não contém substâncias 
dopantes. Sem corantes artificiais.

Os suplementos alimentares não são substitutos de um regime alimentar variado  
e equilibrado e de um estilo de vida saudável.

Os tampões da gama Quies® contra o ruído estão classificados 
como equipamentos de proteção individual. Os tampões 
da marca Quies® estão indicados para a proteção auditiva 
contra o ruído (tampões de cera e algodão, de silicone com 
fio e de espuma), proteção auricular contra a água (tampões 
de silicone), e para a proteção auricular contra a pressão 
atmosférica (Quies® Earplanes).

QUI_02_08_19
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ViV Sport Prep+

Pierre Fabre  
Oral Care

vale saúda

vale saúda

Na compra de uma embalagem ViV Sport Prep+ 

CNP Vários

Na compra de uma embalagem Pierre Fabre Oral Care

CNP Vários

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

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

Meritene Força  
e Vitalidade

vale saúda

Na compra de uma embalagem Meritene
 

CNP Vários

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

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

vale

24
vale

54

vale

14

Nestlé Expert 
SINLAC 

vale saúda

Na compra de uma embalagem de NESTLÉ Expert 
Sinlac 250g

CNP 7373142

vale

14
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Validade: 1 a 31 de Julho de 2019

ViV Sport Prep+

Pierre Fabre  
Oral Care

CNP Vários

CNP Vários

ViV Sport Prep+ ajuda a manter o corpo hidratado, a reduzir a 
sensação de cansaço e fadiga e contribui para um aumento da 
resistência e da força. É recomendado para ser tomado antes 
e durante treinos de maior intensidade e que exigem maior 
disponibilidade fisíca. 

ViV Sport Prep+ Morangada de Limão (7772343)
ViV Sport Prep+ Pinacolada (7772350)

Validade: 1 a 31 de Julho de 2019Validade: 1 a 31 de Julho de 2019

Meritene Força  
e Vitalidade

CNP Vários

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

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

Validade: 1 a 31 de Julho de 2019

Nestlé Expert SINLAC 

CNP 7373142

Descubra uma vasta gama de produtos de tratamento  
e manutenção da sua saúde oral.

NESTLÉ EXPERT SINLAC é uma papa infantil sem leite, lactose, 
glúten e soja, para ir de encontro às necessidades nutricionais 
específicas de bebés e crianças com intolerâncias ou alergias 
alimentares, a partir dos 4 meses de idade.                                                             
Não acumulável com outras campanhas e promoções em vigor. 
Limitado ao stock existente.



Tampões de cera
Tampões de espuma

Tampões de silicone
com fio

Proteção Auricular

Tratamento
e prevenção

Otospoon Doculyse
Limpeza

Cuidado Auricular

Proteção Auricular
contra a água

Tampões de silicone

Banda protetora
dos ouvidos

Tampões para vôo

Proteção Auricular
para a pressão Anti-Ressono

www.ferrazlynce.pt

Doculyse é um dispositivo médico de classe I, composto por docusato de sódio e indicado para o tratamento e prevenção dos rolhões de cerúmen. Doculyse 
não deve ser usado em caso de otite, de perfuração do tímpano, após cirurgia ou em portadores de drenos transtimpânicos.  As Pastilhas Anti-Ressono 
são um Dispositivo Médico de classe I, que diminuem a vibração do palato melhorando assim o ressono. Estas pastilhas não permitem tratar a apneia do 
sono. Não utilizar em caso de patologia do foro respiratório, asma ou alergia a um dos componentes. Se estiver grávida, consulte o seu médico antes da 
utilização. O consumo excessivo pode ter efeitos laxantes. É importante ler a rotulagem e as instruções de uso no folheto na embalagem. É importante 
ler a rotulagem e as instruções de uso no folheto incluso na embalagem.  Em caso de dúvida ou persistência dos sintomas consulte o seu médico ou 
farmacêutico.

Os seus ouvidos agradecem!



* Richardsson C (2009) efficacy test.

PediSilk MedicalTM é um dispositivo médico para tratamento e prevenção de onicomicoses ligeiras a moderadas das unhas. Apenas para uso externo. 
Não usar em pele ferida. Se for diabético deve consultar o médico antes da utilização. Ler cuidadosamente a rotulagem e as instruções de utilização.

NÃO DANIFICA A UNHA
TRATAMENTO

8DIAS*

RESULTADOS
EM APENAS

FUNGOS
NAS UNHAS?

TRATA E PROTEGE
DOS FUNGOS NAS UNHAS

Uma nova solução para o tratamento e prevenção de onicomicoses

Aconselhe-se junto do seu farmacêutico!


