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Farmacêutica, directora da Revista Saúda

/// Editorial
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Aos leitores que, de momento, 
estão sozinhos, desejamos que 
encontrem o amor a tempo  
do jantar de 14 de Fevereiro.  
A Maria Jorge Costa partilha 
duas receitas sexy, provenientes 
de um filme e de um livro de 
culto. É claro que a atitude é 
mais importante do que qualquer 
receita. Um bom romance, 
mesmo nos dias que correm, 
requer alguma dose de coragem. 
Se está apaixonado, atreva-se! 
Nas vésperas de enfrentar o 
público nos Coliseus do Porto 
e de Lisboa, Sónia Tavares fala 
dessa experiência como quem se 
declara ao primeiro amor: 

– «Sou extrovertida para quebrar 
o gelo. Ainda me apavora entrar 
em palco. Depois penso: isto vai 
lá com uma dança, com um grito 
ou com uma explosão».

O novo disco dos The Gift tem 
como produtor Brian Eno, 
uma espécie de santo e senha 
da música rock dos últimos 
cinquenta anos. Quando uma 
banda sente que já atingiu o seu 
máximo – e cai num bloqueio 
criativo, só existem duas 
soluções decentes: acabar, ou 
cair nos braços deste rei Midas 
dos instrumentos e máquinas de 
fazer música. Brian Eno assinou 

O romance faz bem à saúde.  
No mês dos namorados, a 
sexóloga e psicóloga clínica 
Marta Xavier Cuntim apresenta- 
-nos um conjunto de estratégias 
e ferramentas para conservar 
e reacender a paixão nas 
relações amorosas. O Cupido 
é um bebé caprichoso, porque 
requer atenção permanente. O 
pediatra Hugo Rodrigues partilha 
alguns truques para habituar 
os bebés às rotinas diárias, 
como o sono, permitindo aos 
pais recuperar tempo precioso 
para si próprios. Os bebés nunca 

devem ser encarados como 
um problema. No blogue 

www.bebessauda.pt 
percebe-se como, na 

vida real, podem 
acrescentar 
romance à vida dos 
progenitores.

os discos mais inovadores e 
resistentes à usura do tempo  
de ícones como David Bowie, 
Talking Heads, U2 e Coldplay. 

O Mosteiro de Alcobaça foi para 
este cidadão britânico de 69 anos 
uma revelação emocionante, 
ao ponto de procurar uma casa 
virada para ele. Já conhecia os 
“The Gift” há um par de anos. 
Mas, só quando olhou para 
aquela colossal abadia,  
mandada erguer pelo primeiro 
Rei de Portugal, «percebeu  
como é que uns miúdos de  
uma cidade pequena tinham 
ideias megalómanas para a  
vida artística». 

Naquela abadia instalaram-se 
os primeiros monges boticários 
em solo português, ilustres 
antepassados dos farmacêuticos 
como eu. Na Idade Média,  
a população das redondezas 
beneficiou dos tratamentos que 
a Ordem de Cister desenvolveu 
e espalhou pelo Ocidente. Tantos 
séculos passados, a população 
de Alcobaça e de qualquer 
terra portuguesa continua a ter 
acesso aos medicamentos pelos 
melhores padrões de qualidade 
e segurança do mundo. Nas 
farmácias, conservamos com 
carinho essa megalomania. •
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/// Entrevista com Sónia Tavares

«Ainda me 
apavora entrar 
no palco»
A confissão da vocalista dos The Gift, antes dos Coliseus.

Texto de Maria João Veloso 
Fotografias de Pedro Loureiro 

«Tenho uma 
grande timidez 
que combato com 
humor sarcástico»

“Altar”, o novo disco dos The 
Gift, foi produzido por Brian 
Eno. Como surge a parceria?
O Nuno (Gonçalves) e o Brian 
ficaram amigos num festival 
de favela, no Brasil. Mais tarde 
também me tornei amiga dele. 
Quando tínhamos o disco  
em mente, perguntei-lhe: 
«porque não produzes o disco?». 
Ele respondeu que nos  
iríamos divertir imenso. 
Passámos dois anos a fazê-lo  
e a experimentá-lo.           

Ele esteve em Alcobaça. Como  
é ser anfitriã de Brian Eno?
Alcobaça é uma terra pequena, 
mas há um lugar que vale  
por mil, que é o mosteiro.  
Em adolescentes passávamos  
lá a vida. O Brian às tantas 
queria comprar uma casa  

virada para ele, apenas para 
o admirar diariamente. Só ao 
deparar-se com o Mosteiro 
de Alcobaça é que percebeu 
como é que uns miúdos de 
uma cidade pequena tinham 
ideias megalómanas para a vida 
artística. Ao longo do processo 
estivemos também no estúdio 
do Brian em Londres e numa 
terra próxima de Vigo, perto  
da fronteira. 

E passearam por ali?  
Tínhamos o rio Minho, que 
faz fronteira com Portugal e 
foi cenário de inspiração para 
algumas das canções. A seguir 
ao almoço, fartos de estúdio, 
caminhávamos por um bosque 
selvagem, já em Espanha.  
Foi uma descoberta estar ali  
no meio da natureza sozinhos.      

“Altar” porquê?
Para celebrar a magnífica 
experiência da música e  
tudo o que aprendemos  
com este disco. 

“Big Fish” é uma música que 
fica no ouvido. O seu filho já  
a canta?
Não. Sai aos pais, tem um lado 
melancólico, muito visível.  
Gosta de músicas mais negras. 
Não tanto de dançar a música 
fixe da mãe, mas sim cantar a 
música mais triste de The Gift. >
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«A ideia é trabalhar, 
não descurando 
 o crescimento  
do Fausto»

Há 20 anos era uma miúda 
tímida. Como se dá o encontro 
com a banda?
Eles tinham uma banda de 
sótão e eu estava por ali. 
Partilhávamos o mesmo  
gosto musical. Quando tudo 
nasce – o Nuno diz de repente 
que lhe apetece meter ali um 
teclado – eu estava lá.  
Às tantas, perguntaram  
«por  que não cantas?»  

aos ensaios a vocalista  
da banda foi complicado.  
Depois, ganhei coragem e 
comecei a cantar. 

O que ouviam na altura? 
Ouvíamos muito britpop.  
De Morrissey aos Cure. 
Entretanto aparecem os 
Portishead, os Massive Attack  
e a Björk. E nós vimos  
algumas dessas bandas nascer. 
Foram a nossa maior influência.

Não havia música de mão 
beijada...
Não. Pedimos um empréstimo 
ao banco, que pagámos com 
a venda dos discos e do que 
ganhámos em concertos.  
Na altura, com 300 contos  
(1.5002) lançámos um disco. 
Estou a falar da demo que 
entregámos em mão às  
editoras e à imprensa.    

É melancólica. Como disfarça  
a melancolia? 
Com a energia que passo em 
palco e com a minha forma de 
estar, que não combina com o 
facto de ser uma pessoa tímida. 
Sou extrovertida para quebrar 
o gelo. Ainda me apavora entrar 
em palco. Depois penso: isto vai 
lá com uma dança, com um grito 
ou com uma explosão.   

Tem milhares de quilómetros 
de estrada. O que resta da 
menina tímida de Alcobaça?
Tudo. Só a minha visão  
do mundo é que mudou. > 

e as coisas aconteceram 
naturalmente.   

Dizem que nos primeiros dias 
não abriu a boca… 
Não abri a boca porque me 
desafiaram a escrever uma 
canção. Aos 17 anos parecia 
complexo. Ainda tenho uma 
grande timidez que combato 
com humor sarcástico. E passar 
da miúda que estava a assistir 
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Já vi tanta coisa, mas continuo  
a ser a miúda de Alcobaça.  
Esta vida metropolitana é 
demais para mim. Há muita 
confusão e ruído. Sou uma 
rapariga calma. Gosto de estar 
em Alcobaça, passar os dias em 
casa.  Levar o meu filho a pé à 
escola. O Fernando (marido e 
vocalista dos Moonspell) acha 
graça a que as minhas posições 
sejam as de uma pessoa que 
nasceu na província. Um café 
em Lisboa é uma necessidade. 
Eu, lá, saio de casa para ir ao 
café e é um acontecimento.  

sinto-me como as velhinhas 
que não querem ir ao médico, 
porque têm medo de descobrir 
algo de errado. Bebo pouco, 
porque não aprecio. Se bebo, 
nunca o faço antes de um dia de 
concerto. Tento repousar o mais 
possível, dormir é a única coisa 
que me cura a voz. 

Um prato preferido e saudável? 
Só como pão com manteiga.  
Isto faz-me analisar a minha 
vida. (risos) Talvez peixe cozido 
e boas sopas. É a única coisa 
saudável que consigo saborear.  
Não sou um grande garfo.  
Gosto de petiscar e tenho  
um colesterol terrível. 

O que a leva à farmácia?
Foi uma grande carreira 
que me passou ao lado, a de 
farmacêutica. Sou apaixonada 
por química e adoro saber tudo 
sobre comprimidos. Cheguei a 
ter um Prontuário Terapêutico. 
Gosto de saber até onde a 
Medicina avançou, se há cura 
para isto ou para aquilo. Uma 
farmácia é como uma loja de 
diamantes que olhamos, mas 
não vamos comprar nada. Estou 
a brincar. Vou à farmácia com 
frequência porque, enquanto 
doente com fibromialgia,  
tomo medicação diária. 
Acontece também telefonar  
à farmacêutica para tirar 
dúvidas e discutir comprimidos. 

O que é mais assustador, tocar 
em Londres ou nos coliseus?        
São responsabilidades 
diferentes. Por um lado, é  
um desafio ir a Londres tocar 
numa sala como a Union  
Chapel, ter o Brian (Eno) a ver  
e a imprensa a assistir; por 
outro, cá em Portugal temos  
de nos reinventar para > 

«Dormir é a única 
coisa que me  
cura a voz»

Não deve ser fácil gerir  
a carreira com uma criança  
a cargo. Como gerem? 
Somos como o Batman: vai 
quando o chamam. Se temos 
concertos não os vamos adiar. 
Temos tido a sorte de quando 
não está um está o outro.  
Agora o Fernando vai dois 
meses para fora e eu também 
tenho concertos no estrangeiro. 
Vamos pedir aos nossos  
pais que fiquem com ele.  
As saudades são incontornáveis. 
Sofremos por antecipação.  
O Fausto tem saudades do pai, 
o pai tem saudades do Fausto. 
Eu tenho saudades do Fernando, 
ele imensas saudades de estar 
em casa. A ideia é trabalhar,  
não descurando o crescimento 
do Fausto.        

Sendo a voz “a” ferramenta,  
que cuidados tem com ela?
Infelizmente fumo cada 
vez mais. Se antes era 
hipocondríaca, agora  
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• O desligar em palco + 
próximos concertos   

• O medo de voar 

• Como Sónia Tavares lida  
com a fibromialgia 

• As inspirações estéticas 

• As brincadeiras com Fausto  

Continue a ler em:

www.revistasauda.pt

VEJA TAMBÉM OS VÍDEOS

«Sou uma rapariga 
calma. Gosto de 
estar em Alcobaça, 
passar os dias em 
casa. Levar o meu 
filho a pé à escola»

um público que já nos 
conhece e está habituado a 
ser surpreendido. São coisas 
diferentes, mas estarei mais 
nervosa nos coliseus.    

Um dos sonhos que tinha,  
era ir ao Cairo, já o realizou? 
Ainda não fui ao Cairo. Hoje 
o Egipto não tem grandes 
condições para turismo. Mas 
é um sonho. Não digo que vou 
descobrir múmias no Vale dos 
Reis, mas ao museu do Cairo 
terei que ir. Gostava também de 
conhecer as pirâmides de Gizé, 

porque o Egipto é “a paixão”  
de sempre. Dá-me a sensação 
que só me falta lá ir porque 
parece que conheço tudo e 
muito bem. É uma coisa que 
terá que acontecer. •
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Texto de Sónia Balasteiro
Fotografias D. R. 

/// Heróis Saúda

Shelley está a sobreviver a um cancro mortal.

Uma estrela 
americana

Eram apenas análises de rotina 
ao sangue. Shelley Furer, então 
com 45 anos, sentia-se bem, 
saudável, com energia.  
Um indicador no hemograma, 
porém, alarmou o médico. 
«Encontraram algumas proteínas 
no meu sangue. É suposto ter 
zero, eu tinha 3,3», conta a  
norte-americana, seis anos  
após a «terrível descoberta». 

Durante a conversa, via Skype, 
entre Lisboa e Minneapolis, no 
gelado e invernoso Minnesota 
(Estados Unidos), Shelley 
mantém-se tranquila e  
bem-disposta, mesmo ao 
recordar a confusão inicial  
da altura do diagnóstico,  
corria Outubro de 2011.  
«A maioria das pessoas 
descobre que tem mieloma 

«Encontraram 
algumas proteínas 
no meu sangue.  
É suposto ter zero,  
eu tinha 3,3»,  
conta Shelley

múltiplo [um cancro raro na 
medula óssea e especialmente 
agressivo, com uma esperança 
de vida de cerca de cinco anos] 
quando parte um osso ou 
tem uma pneumonia que não 
desaparece... No meu caso, foi 
apenas a presença de proteínas 
no sangue». Quando novas 
análises confirmaram o pior, 
Shelley manteve-se serena. 
«Pensei: “É perto de zero, não 
estou a perceber o alarme do 
médico”». Ainda ninguém lhe 
dissera do que se tratava – 
apenas lhe deram um número 
de telefone para o qual tinha de 
ligar. Foi quando ouviu, do outro 
lado da linha, «Oncologia de 
Minnesota», que o seu mundo 
desabou. Sentiu-se perdida, 
desesperada. «Desliguei 
imediatamente! Ninguém me 

tinha falado em cancro… E eu 
sentia-me bem», recorda.

Recompôs-se, voltou a ligar 
e marcou uma consulta de 
oncologia. Na sala de espera, 
lembra-se de repetir para si 
mesma: «Não acredito que 
estou aqui, não acredito que 
estou aqui. Sinto-me bem, só 
tive uns resultados esquisitos 
nas análises…». > 
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O frio do Minnesota (EUA) não consegue tirar  
o sorriso do rosto de Shelley Furer, de 51 anos
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«Posso fazer um 
esqueleto com as 
imagens (raio X).  
E podemos brincar 
com isto lá em 
casa, pendurá-lo 
no Halloween!», 
lembra-se de 
pensar

Mas o inacreditável estava 
mesmo a acontecer. 

Na clínica de oncologia de 
Minnesota, sucederam-se  
os exames, «20 ou mais raios X  
de corpo inteiro». Era Outono 
e Shelley, casada há 26 anos 
com Virgil Petrie, mãe de 
dois filhos, um rapaz e uma 
rapariga, continuava a encarar 

crânio. «Aí comecei a ficar 
preocupada». 

Enquanto esperava pelo dia  
em que receberia os resultados, 
fez «uma pequena pesquisa»  
na Internet e percebeu, por 
fim, o pesadelo que enfrentava. 
«Tudo apontava para a 
possibilidade de estarmos a 
falar de mieloma múltiplo». 

Nesta fase, Shelley encarava 
uma de duas possibilidades.  
A primeira: «Isto não é nada  
de especial, volte daqui a cinco 
anos e repetimos os testes».  
A segunda, pior: «Precisa  
de um transplante de  
células-tronco». 

Sempre com o marido ao 
seu lado, obteve um terceiro 
veredicto, simultaneamente 
assustador e tranquilizante: 
«Era mieloma múltiplo 
assintomático, de alto risco. 
Estava em todo o lado, mas 
ainda não tinha feito qualquer 
estrago». O que significava 
que Shelley não tinha de 
ser internada para fazer um 
transplante de células-tronco.  
E isso deixou-a feliz.  
Mas tinha cancro. > 

serenamente o pesadelo 
anunciado: «Posso fazer  
um esqueleto com estas 
imagens. E podemos brincar 
com isto lá em casa,  
pendurá-lo no Halloween», 
lembra-se de pensar,  
enquanto se sujeitava a  
mais e mais exames. Até que  
os médicos começaram a 
recolher imagens do seu 

Shelley continua a trabalhar a tempo inteiro
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«Como se conta  
aos filhos que 
temos cancro?»

«Como se conta aos filhos que 
temos cancro? E eu sentia-me 
bem! Fiquei devastada…».  
Neste momento da conversa, 
esta mulher loira, bem-disposta, 
combate as lágrimas.  
Embarga-se-lhe a voz.  
E continua a explicar como 
as pesquisas na Internet não 
a ajudaram a ter esperança. 
«Descobres que todos morrem 
em cinco anos. É aterrador». 
Shelley não queria perder as 
licenciaturas dos filhos Grace, 
então com 18 anos, e Robert, 
com 14. «Nem os casamentos, 
nem os netos». Não queria 
perder nada. 

Virgil, o marido, não dominou  
o seu próprio medo de a perder. 
«Foi duro para ele. Quando se 
ouve a palavra cancro pensa-se  
em morte», diz Shelley.
Mas nunca saiu do seu lado: 
acompanhou-a a todas as 
consultas e adaptou as rotinas da 
família à sua nova forma de vida.

Com a filha mais velha na 
faculdade, Shelley contou  
meia-verdade ao filho mais novo, 
Robert. «Disse-lhe que tinha  
um problema no sangue.  
Ele era adolescente, nem ligou».  
A filha reagiu de forma diferente. 
«A Grace ficou com um ar 
terrível, confuso, que dizia:  
“Isso é horrível e tu pareces 
mesmo feliz”. Eu estava feliz por 
não ter de ser internada,  
não ter de fazer o transplante.  
Ela não quis saber o nome para 
não o 'googlar'. Achei muito  
autoprotector da sua parte, 
muito consciente». 

Com o tempo, os filhos 
aperceberam-se do que  
se passava realmente.  
E Shelley começou a lutar  

para sobreviver. «Tomo 
medicação durante três 
semanas e páro uma».  
É assim há cinco anos  
e meio, altura em que aceitou 
participar num ensaio clínico 
sobre mieloma múltiplo.  
«Não se fala em cura no que  
diz respeito a este cancro, 

Shelley com Cathy Skinner, a criadora de uma aplicação para ajudar sobreviventes de cancro

Aos 51 anos, Shelley continua uma mulher de riso fácil, com um bom humor contagiante

apenas em gestão da doença». 
Ela gere-o, testando uma  
nova medicação. >
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Participa há cinco 
anos e meio num 
ensaio clínico sobre 
mieloma múltiplo

Shelley tem 
sonhos para uma 
vida longa: ver 
os casamentos 
dos dois filhos, 
acompanhar o 
crescimento dos 
netos. Desfruta de 
cada momento

• Saiba como a acupunctura 
ajuda Shelley a combater 
os efeitos secundários da 
medicação

• O papel da Thrivors, uma 
aplicação específica para 
sobreviventes de cancro

• Como ela mudou a alimentação

Continue a ler em:

www.revistasauda.pt
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Todos os meses, Shelley 
faz análises ao sangue para 
determinar os níveis de 
proteína. «Tornou-se rotina». 
Até agora o cancro continua 
apenas «a nadar» pelo  
corpo. «Mas está em todo  
o organismo. Na medula  
óssea, na corrente sanguínea.  
Só espero que continue assim».

O que mudou? «Deixei de 
poder fazer coisas à noite, 
sair com amigos». A fadiga 
é um dos efeitos colaterais 
da medicação. É visível 
quando está no final do ciclo 
da medicação experimental, 
explica. «As palavras saem 
mais lentamente, fico mais 
rabugenta, exausta. Há um 
motivo pelo qual se toma 
os medicamentos só durante 
três semanas». 

Para viver, Sheley alterou o 
estilo de vida: a alimentação 
– «antes comia o que queria 
e gostava muito de doces», 
conta; começou a fazer ioga, 
exercício físico duas vezes por 
semana em aulas de grupo 
destinadas a pessoas com 
cancro. Quando não consegue 
ir, usa uma aplicação específica 
para sobreviventes de cancro 
que descobriu há algum tempo, 
a Thrivors, e vê online os 
exercícios que deve fazer nesse 
dia, tendo em conta o seu nível 
de dor e fadiga.  

Passaram seis anos desde  
o diagnóstico. Aos 51, Shelley, 

continua a trabalhar a tempo 
inteiro. Sobreviveu para lá do 
expectável com qualidade de 
vida e conseguiu ver Grace 
concluir a licenciatura –  
«está a viver em Nova Iorque», 
conta, orgulhosa, e Robert 
entrar para a universidade,  
em Iowa.

Tem sonhos a longo prazo:  
«O tratamento funcionou até 
aqui, vai continuar». Quer  
viajar «muito» com os filhos  
e, quando envelhecer, ver os 
netos crescer. Entretanto, 
desfruta da vida com uma  
força extraordinária. • 

Não é apenas por si que 
participa em ensaios clínicos: 
«Não conseguiria encarar 
alguém que fosse diagnosticado 
dentro de dez anos e saber 
que não fiz nada para ajudar 
a travar a doença», explica, 
simplesmente. 

O seu contributo é 
especialmente importante 
devido ao caso ser tão raro.  
«O mieloma costumava  
ser tratado quando já tinha 
afectado algum órgão.  
E também não costuma 
aparecer em pessoas jovens, 
mulheres. O objectivo do 
ensaio clínico em que estou 
a participar é perceber se se 
vive mais tempo quando temos 
um diagnóstico precoce e 
começamos logo a tratá-lo». 

A dieta foi uma das coisas que mudou na vida de Shelley
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/// Pediatria para todos

Hugo Rodrigues Pediatra
blogpediatriaparatodos.blogspot.pt
www.bebessauda.pt

Rotinas:  
sim  
ou não?

D
. R

.

Todos os bebés e crianças 
precisam de sentir-se seguros 
para poderem crescer e 
desenvolver-se adequadamente. 
Uma das formas de transmitir 
essa segurança é através 
das rotinas, pois permitem 
“programar” o dia-a-dia  
e antecipar o que vai acontecer  
a seguir.

Quando um bebé nasce, o seu 
dia-a-dia é um pouco “anárquico”, 
pois acaba por ser mamar, 
dormir e pouco mais. No entanto, 
à medida que vai crescendo, 
começa a ficar mais tempo 
acordado e também a aperceber- 
-se de tudo o que o rodeia. O dia 
passa a ter momentos diferentes 
e torna-se importante transmitir- 
-lhe a ideia de que existem 
regras. É importante criar 
algumas rotinas, nomeadamente 
nas actividades que se repetem 

todos os dias, tal com o banho, 
alimentação e sono, por exemplo.

Aqui ficam alguns conselhos 
práticos:

• Sono – Meia hora antes de 
deitar o bebé, comece a 
desligar as luzes de casa, para 
reduzir a intensidade luminosa. 
Cante sempre a mesma canção 
ou coloque a mesma música, 
para que o seu filho se vá 
ajustando e reduzindo o nível de 
atenção

• Banho – Explique sempre o  
que vai acontecer, mesmo 
que o seu filho ainda seja 
bebé. Mostre-lhe o local onde 
vai tomar banho antes de o 
colocar dentro de água e pode 
ir cantando sempre a mesma 
canção, que ele vai passar a 
associar ao banho

• Alimentação – Mais uma vez, 
deve explicar-lhe que é hora de 
comer. Sente-o à mesa sempre 
no mesmo local e evite grandes 
distracções, para que ele se 
possa “focar” no acto de comer 
e para que veja o que lhe estão 
a dar (o treino visual é muito 
importante neste processo  
de aprendizagem)

Claro que não é preciso  
andar sempre de relógio e ser 
intransigente com os horários, 
mas se for possível haver 
alguma regra desde os  
primeiros tempos de vida, vai 
certamente ajudar no futuro. •

Não é preciso andar 
sempre de relógio, 
mas as regras 
ajudam no futuro
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CONSULTÓRIO

[Carla Ventura]
Tenho uma bebé de seis 
meses que nunca foi de 
comer, mas era muito 
curiosa, e comia a sopa  
e a fruta sem grandes 
alaridos. Na passada 
segunda-feira introduzi  
a carne na sopa e comeu 
bem nesse dia, mas nos  
dias seguintes foi uma 
aflição. Grita imenso e o 
mesmo se passa ao jantar, 
com a sopa de legumes.  
Não alterei a forma de 
fazer as sopas, nem os 
ingredientes, mas estou  
a ficar desesperada.  
O que me aconselha  
a fazer?
Uma vez que houve essa 
alteração tão súbita 
de comportamento, é 
importante perceber se de 
resto está tudo bem com  
a bebé, ou seja, se durante 
o dia está tranquila e isso 
surge só nos momentos da 
refeição. Como está numa 
fase inicial de adaptação 
à sopa, penso que o ideal 
será tentar encontrar 
sabores que ela goste mais 
e permitam voltar a ganhar 
curiosidade, nomeadamente 
pela introdução de legumes 
mais doces (batata doce em 
vez de batata, abóbora ou 
cebola, por exemplo).

[Sílvia Barros]
Começámos a alimentação 
(sopa) da bebé aos cinco 
meses. Desde o início é muito 
complicada para comer. 
Comecei por fazer sopa com 
batata e cenoura, e a cada 
quatro dias ia introduzindo 
um ingrediente novo. Como 
não tinha sucesso alterei 
para batata doce e abóbora, 
mas nem assim. Entretanto 
experimentámos a papa, 
mas continua igual. Agora 
iniciámos a sopa. Segundo  
a pediatra, devemos dar  
a sopa e se ela rejeitar 
não há problema, daí a  
uma hora voltamos a tentar.  
O problema é que começamos  
às 11h e terminamos às 19h 
de lhe dar 150 ml de sopa 
(durante este tempo não 
come mais nada).  
A única coisa que vai 
comendo é fruta e continua  
a fazer leite materno  
de manhã, por vezes a  
meio da tarde e à noite.  
O que devo fazer para  
ela comer melhor?  
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Quantas refeições deve ela 
fazer e em que quantidades?  
Devo insistir quando não 
quer mais?
Nesta fase de adaptação, 
acho que insistir muito não é 
grande ideia, pois pode criar 
alguma aversão ao momento 
da refeição. Com cinco meses 
deve fazer apenas 1 refeição 
de sopa, eventualmente  
1 de papa e as restantes 
de leite. Relativamente ao 
que deve fazer para que ela 
coma melhor, nesta fase é 
mesmo uma questão de ir 
experimentando diferentes 
sabores, para que ela os vá 
descobrindo e encontre os 
que gosta mais. Geralmente 
os alimentos ácidos são mais 
difíceis de introduzir, pelo que 
deve tentar evitá-los nesta 
fase inicial.

Pergunte ao pediatra: 

O Dr. Hugo Rodrigues responde.

pediatria@sauda.pt
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/// Suplementos na farmácia

Maria Manuela Tomás
Farmacêutica

Da cabeça aos pés

Cresce a procura por um 
suplemento alimentar obtido 
a partir das folhas de uma das 
árvores mais antigas e mais 
estudadas cientificamente: a 
Ginkgo biloba L. Numerosos 
estudos certificados a nível 
mundial na área da saúde 
reconhecem que o extracto seco 
das folhas tem propriedades 
específicas:

• antioxidantes – protege 
das marcas causadas pelo 
envelhecimento

• antiagregantes plaquetares 
– diminui a viscosidade do 
sangue

• vasodilatadoras – o sangue 
flui com maior facilidade nos 
vasos sanguíneos

Fruto destas propriedades,  
o sangue chega ao cérebro  
e às extremidades (mãos e pés) 
carregado de oxigénio e de 
nutrientes que alimentam as 
células. Por isso se diz que os 
benefícios da Ginkgo biloba  
vão "da cabeça aos pés".

Ao nível do cérebro, melhora  
a lucidez mental, a memória,  
a concentração e a  
capacidade para encontrar  
as palavras certas. Tem  
uma acção neuroprotectora 
em casos de demência ligeira, 
podendo prevenir a evolução 
para a doença de Alzheimer.  
Reduz os zumbidos,  
tonturas, vertigens e  
melhora a audição.

A nível das extremidades, 
combate as mãos e pés frios, 
evita frieiras e a claudicação 
intermitente (dor nas pernas  
tipo cãibra durante a 
caminhada).

Os benefícios do uso deste 
suplemento alimentar  
só se começam a notar  
após três a quatro semanas  
e o tratamento deve ser 
prolongado entre três  
a seis meses. Apenas se 
recomenda a utilização  
em adultos.

Este suplemento deve ser 
usado com precaução e 
apenas com conhecimento 
do médico ou farmacêutico 
por doentes diabéticos ou a 
tomar medicamentos para 
tornar o sangue “fino”, como 
anticoagulantes ou aspirina 
(por haver aumento do risco 
de hemorragia). Antes de uma 
cirurgia programada ou da ida 
ao dentista deve ser suspenso. 
O seu farmacêutico está sempre 
disponível para lhe tirar todas 
as dúvidas. Como ainda não há 
estudos conclusivos, não se 
recomenda o uso na gravidez  
e amamentação. •
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/// Sexualidade

Vale (quase) tudo

Marta Xavier Cuntim
Psicóloga clínica

A melhor forma de manter a chama é ousar.

Parece que há determinados 
dias em que é obrigatório  
o casal ter relações sexuais. 
Falamos dos aniversários, dia 
dos namorados, aniversário 
de namoro ou casamento, 
passagem de ano e poucos 
mais. Alguns casais, e não 
necessariamente os de longa 
data, sentem uma certa 
obrigação em dias específicos, 
parece que têm mesmo de ter 
relações sexuais sob pena de 
algo de mal acontecer à relação. 

O amor constrói-se todos  
os dias, mesmo nos mais  
chatos e esmagados com  
rotina. É fundamental que  
um dos elementos do casal  
dê o primeiro passo no sentido 
de recuperar o desejo e não 
deixar o romance para as  
datas no calendário. 

A propósito do mês dos 
namorados, e como mote  
para todo o ano, ficam algumas 
ideias para apimentar a relação:

Roupa sexy: uma lingerie  
nova e sexy faz verdadeiros 
milagres, tanto na auto-estima 
como na relação

Brinquedos sexuais: para  
os casais mais aventureiros, 
uma ida a uma loja de 
brinquedos sexuais pode ser  
o suficiente para mexer com  
o desejo. Se tiverem coragem, 
comprem um brinquedo, um 
óleo de massagem, qualquer 
coisa que traga novidade.  
Se não quiserem ir à loja física, 
há muitas coisas à venda online

Fantasias sexuais: percebam 
os pontos erógenos do outro,  
e quais as fantasiais sexuais 
e, se se sentirem confortáveis, 
comecem a realizá-las

Aplicações mobile: hoje em  
dia há várias aplicações  
para o telemóvel que servem 
para desafiar o parceiro.  
Desde cozinhar sem roupa, 
banhos a dois, aventuras  
ao ar livre, há desafios  
para todos os gostos.  
Uma das mais conhecidas  
é a app Desire42  
(www.desire42.com)

Sexting: troca de mensagens 
(SMS) com conteúdo mais 
sugestivo. Chamo a atenção 
para a partilha de fotografias 
dos órgãos genitais: nem 
sempre é boa ideia!

Jantares a dois: uma saída  
à noite só os dois será  
uma forma de se divertirem 
juntos e desanuviarem da 
semana de trabalho. Saiam 
para conversar, namorar. >
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Surpresas: bilhetinhos nos 
bolsos do casaco, convites “em 
cima da hora” para jantar ou 
passar uma noite num hotel, ir 
ter com o namorado ao trabalho, 
convidar para almoçar, tudo é 
válido para estarem juntos e 
surpreenderem o outro

Vouchers: a ideia é criar vários 
vouchers que possam ser usados 

ao longo do ano, por exemplo: 
“Vale uma massagem”,  
“Vale um jantar romântico”,  
“Vale um banho a dois”, ou 
alguma coisa mais sugestiva… 

Kama Sutra: podem comprar 
o livro, oferecer ao outro e, a 
partir daí, escolherem posições 
diferentes, à sorte

Mesmo com todas estas 
sugestões, nada é mais 
impactante do que falar. 
Converse com o parceiro,  
tente perceber gostos, 
preferências, mesmo  
durante a relação sexual.  

As relações sexuais são como 
o exercício físico, no início 
custa a arrancar, mas depois 
sabe bem. Este é o efeito da 
dopamina libertada durante as 
relações sexuais e que o faz 
querer mais. Quantas menos 
relações sexuais tiver, menos 
quererá ter. •

Especial
É fundamental que 
um dos elementos 
do casal dê o 
primeiro passo

DIA dos NAMORADOS
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/// Cultura Saúda

Duas receitas sexy
Texto de Maria Jorge Costa

Uma do livro  "Os Pássaros 
de Banguecoque" , de Manuel 
Vásquez Montalbán, e outra do 
filme "Chocolate".

BERINGELAS GRATINADAS 
COM GAMBAS E PRESUNTO

Montalbán transferiu para 
o detective Pepe Carvalho a 
paixão pela cozinha. A receita, 
pelas palavras do escritor:

«Cortou três beringelas  
em rodelas de um centímetro, 
pôs-lhes sal. 
Pôs azeite e um alho, que fritou 
até quase ficar torrado. 
Passou no mesmo azeite umas 
cabeças de gambas, enquanto 
descascava as caudas e  
cortava presunto.
Retirou as cabeças de gambas  
e pô-las a ferver num caldo 
curto ao mesmo tempo que 
tirava o sal das beringelas com 
água e as secava com um trapo, 
rodela a rodela.
No mesmo azeite foi fritando as 
beringelas, que deixava  
num escorredor para que  
se desengordurassem. 
Depois de fritas as beringelas, 
no mesmo azeite refogou  
cebola ralada, uma colher  

de farinha e atacou o  
bechamel com leite e o caldo 
das cabeças de gambas 
cozidas.
Colocou as beringelas em 
camadas numa travessa, 
deixou cair sobre elas uma 
chuva de rabos de gambas nus, 
presunto  
e banhou tudo com o bechamel.
Dos seus dedos caiu a neve 
do queijo ralado e meteu a 
travessa no forno a gratinar.»

GATTÒ AL CIOCCOLATO –  
DOCE DE CHOCOLATE

Se o chocolate tem 
propriedades mágicas como 
as que Juliette Binoche 
apresenta e conquista o galã 
cigano, Johnny Depp no filme 
"Chocolate", não podemos 
garantir, mas ao chocolate são 
atribuídos efeitos afrodisíacos. 

Ingredientes:
• 100 g de manteiga sem sal
• 200 g de chocolate  
   meio-amargo 
• 4 ovos e 2 gemas
• 1 pitada de sal
• 3/4 xícara de açúcar
• 1 colher de chá de essência  
   de baunilha

• 80 g de farinha de trigo  
   peneirada
• 25 g de laranja (casca)  
   glacé picada em cubinhos 
   (brunoise) – opcional 
• 100 g de amêndoas moídas 
• 50 g de cacau em pó
• Canudos de chocolate

Preparação: 
Pré-aqueça o forno em 
temperatura média. Derreta 
a manteiga e o chocolate em 
banho-maria; retire e deixe 
amornar. Bata os ovos e as 
gemas com a pitada de sal até 
espumar; junte aos poucos 
o açúcar, batendo sempre. 
Junte a baunilha e bata até 
resultar numa mistura fofa e 
clara. Incorpore a mistura de 
chocolate e manteiga aos ovos 
batidos com o açúcar, mexendo 
rapidamente. Junte a farinha, 
misturando delicadamente. 
No final, misture as laranjas 
glacés e as amêndoas, e 
transfira para uma assadeira 
untada, forrada com papel 
manteiga, untada novamente  
e enfarinhada. Asse por  
25 minutos. Retire do forno 
(ainda estará relativamente 
húmido), deixe esfriar e decore 
com cacau em pó e canudos de 
chocolate. Polvilhe nos cantos 
com açúcar em pó. •

EVITE QUE AS PERDAS URINÁRIAS 
CONTROLEM A SUA VIDA

Proteção discreta para as perdas 
urinárias masculinas
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Bebés Saúda
Siga-nos em:

www.bebessauda.pt

Uma graça  
de rapaz 
Texto de Maria João Veloso 
Fotografias de Miguel Ribeiro Fernandes        

Um programa a três por 
Alpedrinha e Castelo Novo
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No Fundão o Inverno é rigoroso. Nada que 
impeça Vera Antunes e Hugo Silva de se 
aventurarem por Alpedrinha e Castelo Novo, 
com o seu casario típico em granito. Além da 
viagem no tempo estar assegurada, ambos 
defendem que o ar puro ajuda a criar defesas  
no organismo de Rodrigo. E bons ares é coisa 
que não falta por estas bandas. «Quando o  
Hugo está de folga, costumamos sair em família 
a três ou a quatro», explica Vera enquanto 
subimos ao castelo da localidade homónima. 
Desta vez a Margarida ficou no infantário. 
Encontrar-nos-emos com ela mais tarde em 
casa. Radiante, comunica ter deitado fora a 
chupeta. Quanto ao Rodrigo, é uma simpatia  
e faz jus àquilo que os pais dizem sobre ele.  
«É muito bem-disposto». Ainda que nas  
últimas semanas se tenha apresentado com  
um choro novo. «Um choro que não é de fome, 
de sono ou de fralda suja, um choro que avisa 
que talvez esteja um dente para nascer», 
pressente Vera. 2018 está a ser um ano  
de grandes desafios para toda a família.  
Em breve realizar-se-á “uma troca de pastas”. 
Vera regressará à Universidade da Beira 
Interior, onde trabalha, e Hugo Silva ficará 
em casa a tempo inteiro. No congelador há 
provisões de leite para que nada falte ao bebé 
durante a ausência da mãe. Vera brinca:  
«O stock de leite deve esgotar-se no meu 
primeiro dia, porque quando o Rodrigo chora  
o Hugo diz sempreque é fome». 

Subcomandante dos bombeiros do Fundão,  
Hugo Silva defende que a próxima etapa  
«vai correr às mil maravilhas». No entanto, 
avisa a navegação que não vai andar  
sempre com o bebé ao colo ou dar-lhe  
biberão em livre demanda. Até lá, Vera vai  
tentar descansar o mais possível porque as 
noites agitadas – ora acorda um, ora acorda 
outro – não são de fácil gestão. Nada que 
os impeça de ir um fim-de-semana destes 
agradecer a Nossa Senhora de Fátima 
a graça que lhes concedeu. •

Hugo prepara-se para ficar 
com os filhos em casa e 

trocar de papel com Vera
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Bronquiolite atacou Dinis

A saúde de Dinis ressentiu-se quando  
o mau tempo chegou ao Algarve.  
Aos sete meses a bronquiolite instalou-se 
no corpo deste bebé acabado de entrar no 
berçário. A tosse foi o primeiro sintoma, 
seguida de expectoração e febre: perto  
dos 39ºC. Como farmacêutico, Luís sabe 
que o spray de água do mar hipertónica é 
bastante eficaz e descongestionante, assim 
como a aspiração nasal. No segundo dia 
Dinis piorou: «mostrou-se prostrado, sem 
reacção nem apetite e com dificuldade 
respiratória», lembra o pai Luís. Tornou- 
-se obrigatória uma ida ao pediatra para 

dar aos pais nova orientação. Diagnóstico 
confirmado: bronquiolite. Foi prescrito um 
mucolítico e um broncodilatador inalatório 
para alternar com o soro fisiológico.  
Uma das particularidades da doença é  
o “vaivém” entre melhoria e agravamento 
dos sintomas. Houve dias em que parecia 
estar a recuperar, para logo de seguida ter 
uma recaída. Foi o que aconteceu durante 
semanas, com a mesa de cabeceira cheia  
de medicamentos para minorar o 
desconforto da criança. Como diz Luís 
Furtado, as bronquiolites «são como fruta  
da época para os bebés pequenos». • [M.J.V.]

Fotografias de Ricardo Nascimento

REVISTA SAÚDA N.º27 (Janeiro 2017) 
Pediatria – Dr. Hugo Rodrigues 

LEIA O ARTIGO:

Siga-nos em:

www.bebessauda.pt



O TEU NOVO PARCEIRO
DE DESPORTO CHEGOU
À FARMÁCIA

A nova gama de suplementos desportivos disponível 
em exclusivo nas farmácias portuguesas.

Consulte as farmácias aderentes
aqui: https://goo.gl/4zYMU5
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/// Desportos de Inverno

O surf 
da serra 
Texto de Vera Pimenta
Fotografias de Pedro Loureiro

Atleta desde os cinco anos, 
Guilherme Lopes pratica 
snowboard duas a três vezes 
por ano. É também federado em 
hóquei em patins, com treinos 
quatro vezes por semana. No 
final do ano passado terminou o 
curso de Ciências Farmacêuticas 
e começou um estágio em 
Marketing de Oftalmologia.  
Pelo meio, ainda encontra tempo 
para gravar e editar vídeos, e 
gerir uma página de Facebook.  
O snowboard é o fio condutor  
de todas as áreas da sua vida.

A paixão pela neve começou 
em criança por influência dos 
pais, ambos adeptos de ski. Aos 
12 anos, a curiosidade, aliada 
a uma boa dose de rebeldia, 
levou-o a experimentar o 
snowboard com o irmão e mais 
dois amigos. «O primeiro dia foi, 
em termos de cansaço, um dos 
piores da minha vida», lembra  
o jovem farmacêutico, agora 
com 23 anos. Mas o cansaço  
não o desmotivou: «tornou-se 
logo o meu hobby favorito.  
Os meus dias começaram  

a ser ocupados a ver 
vídeos de snowboard  
e a tentar aprender  
as manobras».  
No mesmo ano teve 
um instrutor que 
o ajudou a dar os 
primeiros passos 
na prática do 
desporto: «a criação 
de bases é o mais 
importante», explica. 
E garante que «a 
fluidez inicial só se 
ganha com aulas». 

Inspirado pelo 
instrutor, Guilherme 
vê, desde então, a 
modalidade não só 
enquanto desporto, 
mas também como 
forma de sair da 
zona de conforto e 
criar uma ligação 
com a natureza.  
E descreve-a como 
«O sentimento 
de liberdade 
ao descer a 
montanha, > 
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respirar o ar puro, estar em 
harmonia com a natureza. 
Depois a parte da adrenalina, 
dos saltos e das manobras,  
com muitas quedas à mistura.» 
Mas, acima de tudo, está o 
espírito de equipa. 

Em 2013, numa snowtrip com 
amigos em Andorra, «Passava 
das 16h e as pistas já estavam 
fechadas, mas tinha nevado 
tanto que dava para andar na 
rua. E nós fomos fazer street 
snowboarding, com cerca  
de 50 pessoas a ver-nos.  
E foi aí que senti que as pessoas 
gostavam do que fazíamos.» 
Assim nasceram os "Goonies", 
uma equipa de sete amigos, 
amantes da modalidade, com 
quem Guilherme tem partilhado 
as aventuras do snowboard.  
O objectivo é também promover 

a modalidade, nomeadamente 
através da partilha de vídeos 
protagonizados, gravados e 
editados pelos próprios na 
página de Facebook, que conta 
com cerca de 1.200 seguidores. 
Enquanto equipa já participaram 
em várias competições, mas 
garante que o mais importante 
é que «cada vídeo seja mais 
criativo, melhor e mais 
consistente que o anterior» e 
que, a cada semana, possam 
sentir que evoluíram em termos 
de manobras. Para Guilherme, a 
competitividade saudável entre 
amigos e evolução conjunta são 
elementos centrais da prática.

Três vezes campeão 
universitário de snowboard, 
Guilherme fala das vitórias 
com modéstia e das quedas 
com orgulho: «É para isso que 
andamos. Para superar os 
limites. No final do dia vemos  
as filmagens e rimo-nos  
das nossas próprias quedas». 
Ao longo dos anos foi 
coleccionando pancadas, 
traumatismos, nódoas negras 
e hematomas, mas nunca teve 

 «Se correr mal, 
sei que vou ter lá 
o resto da equipa 
para suportar»

Guilherme foi três 
vezes campeão 
universitário  
de snowboard

uma lesão grave. «Eu tento 
usar várias protecções, para 
depois não estar lesionado e 
não pôr em causa o hóquei. 
Esta é a gestão mais difícil no 
snowboard/hóquei» explica, 
acrescentando que já convenceu 
os colegas de equipa a ir com 
ele para a neve.

Desde que começou, já fez cerca 
de 20 snowtrips entre Andorra, 
Les Deux Alpes e Serra Nevada. 
Mas, embora Portugal nem 
sempre tenha boas condições 
para praticar a modalidade, 
Guilherme rende-se aos 
encantos do país: «Sinto que  
a Serra da Estrela é capaz  
de ser a montanha mais linda 
onde já estive e é nossa.» 

Em retrospectiva, guarda com 
carinho as primeiras vezes > 
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em que conseguiu fazer  
certas manobras: «porque  
é uma barreira de medo e eu 
venci esse medo», explica. 
Recorda ainda: «muitos 
episódios de acordar depois 
de ter nevado brutalmente, 
com meio metro de neve e a 
sensação de descer no meio 
das árvores sem rumo. Parece 
que estamos nas nuvens», 
remata com um sorriso. 

«No final do dia 
vemos as filmagens 
e rimo-nos das 
nossas próprias 
quedas»

Há três meses terminou 
o curso de Ciências 
Farmacêuticas e iniciou 
um estágio na área. Mas no 
trabalho, como no snowboard, 
encara o desafio com um  
mote: «Comparo este 
entusiasmo a estar no topo  
da montanha a olhar para  
o salto: se correr mal,  
sei que vou ter lá o resto  
da equipa para suportar.  

Se correr bem, é um  
desafio enorme que foi 
superado.» •
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/// Sáude com ciência

Férias brancas
A prática de desportos de 
Inverno é boa para a saúde, 
mas não é isenta de risco. 
Antes de partir para a neve, 
previna-se e equipe-se 
com informação sobre o 
comportamento adequado para 
deslizar com saúde.

PELO SEGURO

O corpo deve estar preparado 
para nos divertirmos em 
segurança. Sugere-se alguns 
cuidados para evitar:

1. Lesões musculares e 
articulares, devido ao 
esforço e a quedas:

• Mantenha-se em forma ao 
longo do ano

• Faça aquecimento antes  
de iniciar a actividade física

• Se necessário, proteja as 
articulações com pulsos 
elásticos e joelheiras 
almofadadas

• Faça uma alimentação 
rica em fontes de energia 
como hidratos de carbono e 
proteínas, para compensar 
o desgaste físico. Em 
determinadas situações, 
pode ser recomendado, 

por um profissional de 
saúde, o reforço do sistema 
imunitário com a toma de 
suplementos alimentares

2. Desidratação – o esforço 
físico aumenta a perda de 
líquidos corporais:

• Beba líquidos com 
frequência, sobretudo 
quentes, antes, durante  
e depois do desporto

3. Frieiras, causadas pelas 
mudanças bruscas do frio 
para o calor:

• Vista-se em camadas, com 
roupa leve e quente, para 
se adaptar gradualmente 
às mudanças de 
temperatura

• Lembre-se do gorro e  
das luvas, para proteger  
as extremidades

4. Queimaduras solares – a 
radiação ultravioleta é mais 
intensa em altitude:

• Aplique protector solar 
com SPF 30 ou superior, 
na pele exposta, sem 
esquecer lábios e orelhas,  
e renove ao longo do dia; 
use óculos de sol

5. Risco de enregelamento das 
extremidades (mãos, pés, 
nariz e orelhas) e descida da 
temperatura do corpo por 
perda de calor: 

• Use roupa e calçado 
confortável e impermeável

• Mantenha o equipamento 
em boas condições de 
manutenção

• Não pratique desporto 
sozinho nem se afaste do 
seu grupo •

Vá para a neve sem correr riscos.
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/// Saúda convida: Torres Vedras

Carnaval rima 
com Portugal
Texto de Sandra Costa
Fotografias de Pedro Loureiro

«São momentos únicos que 
mudam a vida de quem os vive», 
diz Fernanda Onofre, que nos 
revelou a cidade e arredores. 
Para a enfermeira, residente 
em Torres Vedras há 34 anos, 
a marca distintiva deste 
Carnaval é a espontaneidade:  
é vivido na rua e faz-se da 
alegria da população e dos 
turistas. Alguns participam  
em grupos organizados,  
outros juntam-se de forma 
espontânea. 

É um «Carnaval 100% 
português», que valoriza a 
sátira e tradições como os 
cabeçudos, as matrafonas 
(homens que se mascaram de 
mulheres), os cocotes (objectos 
de arremesso e brincadeira) 
e os reis do Carnaval, sempre 
dois homens numa inversão  
das regras sociais nestes dias 
que antecedem a Quaresma. 
O tema de 2018 é “Mares e 
Oceanos” e Fernanda tem  

a certeza de que vai encontrar 
muitas «conchas e sereias». 

A tradição começou em 1923  
e junta 300 mil pessoas em 
cinco dias, nas estreitas ruas 
da zona histórica. Só o corso 
escolar reúne mais de oito 
mil crianças. A intensidade da 
vivência leva muitos foliões a 
tirarem a semana de férias, 
enquanto outros praticamente 
não vão à cama, «dormindo uns 
bocadinhos entre o meio-dia 
e as 15 horas. Gosto muito do 
Carnaval e aconselho toda a 
gente a vir viver este espírito 
pelo menos uma vez!»,  
desafia Fernanda. 

A nossa cicerone começou o 
passeio pelo centro histórico, 
de traçado medieval, subindo à 
colina do castelo, que albergou 
mouros e romanos, e de onde 
se abarca a extensa várzea de 
Torres Vedras e o leito do rio 
Sizandro. 

Logo abaixo, numa zona 
conhecida como Cerca  
da Josefa, o Centro de 
Interpretação da Comunidade 
Judaica exibe, desde Maio  
de 2017, a história desta 
população, que chegou a contar 
com mais de mil pessoas.  
A comunidade extinguiu-se na 
sequência do édito de conversão 
forçada de D. Manuel I, no 
início do século XVI. «Embora 
vivessem na Judiaria, os 
judeus nunca estiveram muito 
apartados dos cristãos, nem 
foram marginalizados como 
noutras zonas do país», conta 
Ana Cláudia Martins, que 
trabalha no Centro. > 

Um Carnaval 
100% português, 
que junta 300 mil 
pessoas em  
cinco dias
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Fernanda Onofre atribui o bom 
acolhimento, que ela própria 
vivenciou quando se mudou 
para Torres Vedras, ao facto 
de os torrienses serem uma 
«comunidade aberta». 

Torres Vedras é cenário  
de acontecimentos memoráveis 
da História de Portugal,  
como testemunha a Casa  
de Ceuta, onde D. João I 
decidiu uma expedição a 
Ceuta, em 1413, percursora 
dos Descobrimentos. Mas 
nenhum deles iguala o papel 
da cidade na defesa de Lisboa 
contra as invasões das tropas 
de Napoleão, entre 1808 e 
1810. É o factor que «maior 
reconhecimento internacional 
traz à cidade», considera 
Fernanda Onofre. 

No Forte de São Vicente,  
um dos mais importantes  
e de maior dimensão do 
sistema defensivo conhecido 
por Linhas de Torres Vedras, 
tropeçamos na história da 
estratégia militar desenhada 
pelo general inglês Wellington. 
Chegaram a ser mais de  
150 as fortificações construídas 
com o auxílio da população, 
incluindo mulheres e crianças, 
desde o mar até Alhandra, 
às portas de Lisboa. «Ainda 
hoje as Linhas de Torres 
Vedras são consideradas uma 
das construções militares 
defensivas mais importantes e 
bem-sucedidas», explica Jorge 
Alves, guia-intérprete do forte. 

O gosto por crianças leva 
Fernanda, que trabalha na 
Unidade de Pediatria do  
Hospital de Torres Vedras 
há nove anos, a sugerir a 
visita à Fábrica das Histórias. 

Localizada na Casa Jaime 
Umbelino, figura de destaque na 
terra, funciona como uma galeria 
onde decorrem exposições 
ligadas à palavra, muitas delas 
dedicadas às crianças. Também 
a pensar nas crianças, o Atelier 
dos Brinquedos foi criado há dois 
anos, aquando da requalificação 
do Parque do Choupal, na 
entrada norte da cidade. Reúne 
três centenas de brinquedos 
antigos, parte da colecção 
pessoal do torriense Octávio 
Neves, entretanto adquirida pela 
autarquia. 

Entre os 20 quilómetros de 
costa, Santa Cruz é a mais 
emblemática das praias do 
concelho e a «segunda casa dos 
torrienses», sublinha Fernanda. 
Aqui, o surf é rei e o "Santa 
Cruz Ocean Spirit", festival 
internacional de desportos de 
ondas e música, a principal 
atracção. Com dez anos de vida, 
este festival tem contribuído 
para colocar Santa Cruz no 
roteiro do turismo internacional. 
É ainda o lugar perfeito para 
comer peixe fresco, refeição que 
deve finalizar com um delicioso 
pastel de feijão, especialidade de 
Torres Vedras. 

A visita termina na AdegaMãe, 
localizada oito quilómetros a sul 
de Torres Vedras, e justifica-se 
pela forte tradição vitivinícola 
da região, desde a ocupação 
romana, agora reforçada com 
o título de Cidade Europeia do 
Vinho 2018, juntamente com 
Alenquer. > 

Os torrienses  
são abertos  
e alegres

Os cabeçudos são uma das 
tradições  de Torres Vedras

O Chafariz dos Canos data do  
século XIV e é o ex-líbris da cidade





Da colina do Castelo avista-se a várzea 
de Torres Vedras e o leito do rio Sizandro

Referência às invasões francesas,  
no Castelo de Torres Vedras

No Centro de Interpretação da 
Comunidade Judaica conta-se a história 
desta importante população 

Fernanda Onofre observa o mapa do 
sistema defensivo das Linhas de Torres, 
no Forte de São Vicente

No Atelier dos Brinquedos, famílias e 
escolas têm à disposição três centenas 
de brinquedos antigos

Praia de Santa Cruz, a mais 
emblemática do concelho
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Com o Cartão Saúda tem 
25% de desconto nos Cinemas NOS

Luz, câmara, 
25% de desconto!

Por melhor que seja o sofá da sua sala e a sua televisão, 
ver um filme em casa não é a mesma coisa que 
ir ao cinema. 

Quem tem Cartão Saúda tem vantagens únicas. 
Uma das mais valorizadas é o desconto na compra 
de bilhetes nos cinemas NOS.

Faça como milhares de famílias portuguesas 
e vá ao cinema com o Cartão Saúda e 25% de desconto!

* Limitado a 4 bilhetes por cartão, não inclui bilhetes para IMAX, 4DX, 
Upgrade 3D, óculos 3D, lugares Vip e sessões de conteúdos alternativos.

/farmaciasportuguesas

25%
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Bula
Carnaval de Torres Vedras
www.carnavaldetorres.com

AdegaMãe
Estrada Municipal 554, 
Ventosa
T. 261 950 100

Fábrica Coroa 
Praça 25 de Abril, 11-A 
T. 261 323 494

Hotel Golf Mar
Praia do Porto Novo, Vimeiro
T. 261 980 800

Stay Hotel Torres Vedras 
Centro
Praça 25 de Abril, 17
T. 261 314 232 

Hotel Areias do Seixo
Praceta do Atlântico,  
Póvoa de Penafirme
T. 261 936 340

Restaurante Taberna 22
R. Almirante Gago Coutinho, 5
T. 261 338 384 
TLM. 913 651 462

Restaurante Tawa Sushi
Avenida Tenente Coronel 
João Luís de Moura
T. 261 098 057
TLM. 910 254 445

A AdegaMãe é uma homenagem 
de Ricardo e Bernardo Alves 
aos pais, proprietários da 
Riberalves e oriundos do 
concelho. «Os filhos quiseram 
agradecer aos pais o futuro 
que lhes proporcionaram e 
a escolha de uma adega foi 
natural, pois o vinho era uma 
paixão de família. O nome é  
um tributo à mãe», conta 

Gonçalo Cosme, da adega.  
As portas abriram ao público 
em Novembro de 2011.  
Algumas das marcas 
homenageiam as gentes 
da terra: Dóri, os antigos 
pescadores de bacalhau;  
Pinta Negra, o homem do 
campo; e Copo de 3, lembra  
os agricultores que 
frequentavam a taberna. •

A AdegaMãe, ao fundo, é uma homenagem de Ricardo e Bernardo Alves 
aos pais, proprietários da Riberalves

Polvo à lagareiro, um dos petiscos 
da região
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utilização nas indicações especificadas e baseado exclusivamente numa utilização de longa duração. Bronchodual® é utilizado para acalmar e suavizar os reflexos da tosse seca e promover a expetoração 
do muco viscoso na tosse associada à constipação. Bronchodual® Pastilhas utilizado para promover a expetoração do muco persistente e viscoso e alívio das tosses associadas à constipação. Leia 
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Consulte um médico se ocorrer dispneia, febre ou expetoração purulenta. A utilização de Bronchodual® em crianças com menos de 4 anos de idade não é recomendada e os conservantes metil-4- 
hidroxibenzoato e propil-4-hidroxibenzoato podem causar reações alérgicas, possivelmente retardadas. A utilização de Bronchodual® Pastilhas não é recomendada em crianças com menos de 6 anos de 
idade e se tiver diabetes mellitus e problemas hereditários raros de intolerância à frutose. Em caso de dúvida ou persistência dos sintomas, consulte o seu médico ou o farmacêutico.
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TENA Pants

Meritene

vale saúda

vale saúda

Na compra de uma embalagem de TENA Pants Normal, 
Plus, Super e Maxi

CNP Vários

Na compra de uma embalagem de Meritene (15x30g)

CNP Vários

Validade: 1 a 28 de Fevereiro 2018
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 5 utilizações por cartão.

Validade: 1 a 28 de Fevereiro 2018
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 5 utilizações por cartão.

TENA Men

vale saúda

Na compra de uma embalagem de TENA Men Protective 
Underwear 

CNP Vários

Validade: 1 a 28 de Fevereiro 2018
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 5 utilizações por cartão.

Validade: 1 a 28 de Fevereiro 2018
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 5 utilizações por cartão.

vale

34
vale

34

vale

54

Ekicê Imuno +

vale saúda

Na compra de uma embalagem de Ekicê Imuno +

CNP 7399980

vale

1.54
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Validade: 1 a 28 de Fevereiro 2018

TENA Pants

Meritene

CNP Vários

CNP Vários

TENA Pants é o primeiro absorvente para incontinência que 
pode ser manuseado como uma cueca normal. É indicado para 
incontinência moderada a grave e está indicado para homens, 
mulheres e crianças com enurese. Além disso, TENA Pants é 
totalmente respirável, diminuindo o risco de irritações na pele.

TENA Pants Normal M  (CNP 6970491); TENA Pants Normal L 
(CNP 6970483); TENA Pants Plus S (CNP 6560094); TENA Pants 
Plus M (CNP 6560110); TENA Pants Plus L (CNP 6560128); TENA 
Pants Plus XL (CNP 6787044); TENA Pants Super S (CNP 6109975); 
TENA Pants Super M (CNP 6786509); TENA Pants Super L  
(CNP 6786491); TENA Pants Maxi M (CNP 6174953); TENA Pants 
Maxi L (CNP 6174961)

Validade: 1 a 28 de Fevereiro 2018Validade: 1 a 28 de Fevereiro 2018

TENA Men

CNP Vários 

Roupa interior especificamente desenhada para o homem, 
que garante máxima proteção e comodidade frente às perdas 
urinárias.

TENA Men Protective Underwear M (CNP 6029769)
TENA Men Protective Underwear L (CNP 6029777)

Validade: 1 a 28 de Fevereiro 2018

Ekicê Imuno +

CNP 7399980

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

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

Ekicê® imuno + é um suplemento alimentar que contém extratos 
secos de Equinácea e Ginseng, vitamina C, zinco e selénio. Ekicê® 
imuno + é um suplemento alimentar que constitui uma fonte 
concentrada de substâncias nutrientes ou outras, com efeito 
nutricional ou fisiológico.
Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como 
substitutos de um regime alimentar variado e equilibrado, nem de 
um estilo de vida saudável. É importante para a saúde manter um 
modo e um estilo de vida saudável e um regime alimentar variado 
e equilibrado.
Não deve ser excedida a toma diária recomendada.  
Leia atentamente o folheto de informação ao consumidor.  
Em caso de dúvida consulte o seu médico ou farmacêutico.
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vale

104

vale saúda
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Sterillium gel

vale saúda

Validade: 1 a 28 de Fevereiro 2018
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 5 utilizações por cartão.

Validade: 1 a 28 de Fevereiro 2018
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 5 utilizações por cartão.

NasoMar

Na compra de uma embalagem de NASOMAR Adulto, 
Infantil e Descongestionante

CNP Vários

Validade: 1 a 28 de Fevereiro 2018
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 5 utilizações por cartão.

Na compra de uma embalagem de Sterillium gel 50ml

CNP 6975573

Termómetro  
de infravermelhos

vale saúda

Na compra de um termómetro "3-em-1" Thermoval 
baby. 

CNP 6966291

vale

24

Validade: 1 a 28 de Fevereiro 2018
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 5 utilizações por cartão.

URGO Gama Pensos 
Técnicos
Na compra de uma embalagem de Pensos URGO 
Queimaduras e URGO Cicatrização Rápida (vários formatos)

CNP Vários

vale saúda

vale

24
vale

14

Dispositivo Médico CE-0459
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NasoMarTermómetro  
de infravermelhos

CNP VáriosCNP 6966291

NasoMar Lactente/Criança – NasoMar Adulto: 9 g/l Nacl. 
NasoMar Descongestionante lactente/criança/adulto: 
23 g/l NaCl. Indicações: 9 g/l Nacl - higiene das fossas 
nasais, humidificação da mucosa nasal em atmosferas 
secas, coadjuvante da terapêutica ORL. 23 g/l NaCl: 
descongestionamento do nariz em caso de rinite, sinusite e 
rinite alérgica. Precauções especiais: no caso da membrana 
mucosa se encontrar muito irritada pode ocorrer uma sensação 
de ardor durante a aplicação. Em caso de persistência dos 
sintomas ou do seu agravamento, consulte o seu médico ou 
farmacêutico. Data de revisão do texto: julho de 2015. Para 
mais informações deverá contactar o representante legal em 
Portugal: Laboratórios Vitória, S.A. 

7139-NAS-2018-1

Thermoval baby sense é um termómetro de infravermelhos 
sem contacto. Ideal para bebés, é também indicado para 
medição da temperatura corporal, temperatura do ar e de 
objetos. Permite resultados exatos em 3 segundos, enquanto 
a medição de temperatura é efetuada sem ruído: não 
incomoda o bebé enquanto dorme. Dispõe de memória (x10).                                                                                                                                           
Este produto é um dispositivo médico. Leia cuidadosamente 
a rotulagem e as instruções de utilização. Em caso de dúvida, 
consulte o seu farmacêutico. 

Validade: 1 a 28 de Fevereiro 2018

Validade: 1 a 28 de Fevereiro 2018

Validade: 1 a 28 de Fevereiro 2018

Sterillium gel

CNP 6975573

O Sterillium gel é um desinfetante de mãos em gel à base de 
etanol (85% m/m) que contém na sua formulação emolientes 
responsáveis por hidratar as mãos, ao mesmo tempo que 
elimina de forma eficaz a maior parte dos microrganismos. 
A utilização Sterillium gel é a forma mais eficaz de evitar 
contágios por contacto da gripe sazonal (eficaz contra o vírus 
influenza, entre outros), e por isso é importante a sua utilização 
habitual nas alturas de pico desta doença altamente contagiosa.

URGO Gama Pensos 
Técnicos

CNP VáriosValidade: 1 a 28 de Fevereiro 2018

URGO Queimaduras: Pensos esterilizados, prontos a utilizar, 
indicados para o tratamento de queimaduras domésticas de 1º e 
2º grau superficiais. A sua gaze garante um alívio rápido da dor, 
favorece a cicatrização devido à combinação de vaselina e partículas 
hidrocolóides, e pode ser retirado sem dor. O seu suporte é suave e 
confortável, acompanhando os movimentos. A sua compressa absorve 
os exsudados. URGO Cicatrização Rápida: Pensos indicados para 
lesões que não sangrem. Compressa hidrocolóide forma um gele 
que ajuda a regenerar a pele favorecendo a cicatrização e aliviando a 
dor. Suporte transparente e impermeável. Disponível em 3 formatos 
(standard, dedo e joelho). 

URGO Queimaduras – Caixa 4 pensos (grande) (CNP 6782730)
URGO Queimaduras - Caixa 6 pensos (pequena) (CNP 6774265)
URGO Cicatrização Rápida Penso Dedo x8 (CNP 6421503)
URGO Cicatrização Rápida Penso Joelho x6 (CNP 6421511)
URGO Cicatrização Rápida Penso Standard x8 (CNP 6421529)






