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Aprender a cuidar  
do Coração 
 

O Prof. Fernando de Pádua— 
Instituto de cardiologia Pre-
ventiva—escreveu ao Letras 
sobre a sua luta em prol da 
prevenção das doenças car-
diovasculares.  
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5º e 6º anos dramatizaram 
obras do PNL e apresenta-
ram o resultado aos  seus 
colegas e aos  idosos do 
Lar de S. Domingos Pág. 3 



 



 

 

  Pediu-me o Sr. Professor Jorge Figueire-
do para «filosofar» algumas linhas sobre “o 
conhecimento”! Com muito apreço por ele e cari-
nho pelos seus alunos, junto alguns considerandos 
(que pecam por tardios), pois o tema me apaixo-
na.  

Toda a minha vida tenho defendido a 
prevenção das doenças do coração, lutando 
contra a hipertensão arterial, que ensino a tra-
tar e evitar, e contra outras doenças cardio-
cérebro-vasculares com factores de risco 
comuns (enfarte do miocárdio, insuficiência 
cardíaca, acidente vascular cerebral, etc.). 
Estas várias doenças começaram rapidamente 
a melhorar entre nós quando usei e abusei da 
televisão para levar directamente a toda a 
população o conhecimento de que a tensão não 
se sente, mede-se: só medindo se sabe que a tem 
alta e só então fica a saber que a tem que tra-
tar. Ao mesmo tempo insisti na TV em que o 
excesso de comida, a falta de exercício físico e o 
abuso de sal faziam subir a tensão: por isso, 
para lá de tomar remédios quando a tensão se 
descobre elevada, é muito importante o conhe-
cimento de que, reduzindo o sal e o peso, e 
fazendo passeios a pé todos os dias, se pode até 
evitar o seu aparecimento.  

Para além disso ensinávamos a toda a 
população que o tabaco agravava os perigos da 
pressão arterial elevada, e o mesmo acontecia 
com o colesterol: a hipertensão, o tabaco e o 
colesterol eram (e são) os grandes assassinos da 
população portuguesa (quase 40 000 mortes por 
ano)!!!  
Aconteceu que a televisão permitiu que levas-
se este conhecimento a todas as pessoas, mes-
mo as mais iletradas, que não sabiam ler nem 
escrever (e portanto não poderiam aprender 
lendo jornais ou revistas ou os panfletos e 
brochuras que íamos publicando). Havia só 
um canal na TV nesse tempo (hoje situação 
impensável, com mais de 100 canais) pelo 
que, ligando a TV, todos eram obrigados a 
nos ouvir, olhos nos olhos, e com isso conse-
guimos reduzir muito a mortalidade por 
doenças do coração – o conhecimento, levado 

a todos os adultos, foi de importância vital 
para aprenderem a defender a sua boa saúde.  

Quando nos meus 80 anos olhei para 
trás, recordando a vida passada, senti a 
importância de iniciar uma nova luta contra 
as doenças do coração: afirmei a todos os 
meus amigos presentes na festa, que se podia 
melhorar muito mais a situação se passásse-
mos a levar todo esse conhecimento às crian-
ças: elas sabem pensar, são inteligentes 
(muitas vezes subestimamos até o seu saber), 
têm já muitos conhecimentos aprendidos na 
Escola, mas pouco se lhes ensina a cuidarem 
de si próprias, evitando doenças futuras.                              

A Escola e a Família tentam transmi-
tir-lhes e cultivar princípios, tradições e 
outros saberes, mas poucos sabem também 
dar conselhos sobre saúde e alguns cuidados 
especiais a ter consigo próprios, desde o início 
da vida.  
  Dizem os especialistas que o gosto para 
a música começa ainda na barriga da mãe, 
que a voz se treina e se cuida de pequenino, 
que um bom futebolista, um ginasta, um 
acrobata ou uma bailarina, serão tanto 
melhores em gestos e em execuções, quanto 
mais cedo na idade se iniciarem nos trei-
nos… então e os cuidados e as boas práticas 
para preservar a sua saúde, quando devem 
começar?  

Iniciei pois há 2 anos uma nova cam-
panha a pensar nos Sub-20, isto é em todas 
as crianças dos zero até aos 19 anos de ida-
de, procurando dar-lhes directamente o 
conhecimento de que as doenças que apare-
cem na idade adulta começam muito cedo 
na vida, ainda crianças. “De pequenino é 
que se torce o pepino” diz o povo e é de fac-
to com algumas atitudes e comportamentos 
errados que os bebés, as crianças, os adoles-
centes e os jovens adultos começam a ter 
pré-hipertensão, pré-diabetes, excesso de 
peso ou dependência do tabaco ou do álcool, 
e depois, quando chegam a adultos, é que 
percebem que já estão doentes, ou estão 
viciados e têm de parar (tabaco, álcool, e 

nalguns casos droga), e já estão habituados 
a comer demais e mal, com gordura a mais, 
sal a mais, e frutas e vegetais a menos, etc. 
etc. E, para além de gordos, também quase 
todos são preguiçosos, isto é não fazem exer-
cício físico diário!   

Por tudo isto, as nossas campanhas 
agora procuram começar por dar aos sub-20 
o conhecimento – que é vital, porque da sua 
vida se trata: como ajudar desde o principio 
o seu motor (o seu coração) a viver mais e 
com mais saúde. E acreditem que os hábitos 
bons, para lá de saudáveis, podem ser tam-
bém muito agradáveis: ter saúde, fazer des-
porto, sentir-se em forma, comer inteligente-
mente sem engordar e não se intoxicar (e por 
vezes matar) com o álcool, o tabaco ou a 
droga. A boa saúde é uma conquista de cada 
um de vós. Se vos tiver sido dado, atempa-
damente, o conhecimento do que fazer, e 
como fazer, para viver mais e melhor.  

Filosofando – quem manda em vocês? 
Serão os outros? Não vão atrás de falsos 
amigos que vos digam coisas diferentes e 
falsas: fumar, a droga não faz mal, beber é 
muito giro. Com o conhecimento (que vocês 
até podem procurar directamente na net!) 
decida cada um de vós, por si, o que quer 
fazer de si próprio e da sua vida. O conheci-
mento vos dará todo esse poder de escolher, 
de não querer vir a ser doente, por saber 
optar pela saúde e pela vida saudável. 

Notem bem: a saúde pode não ser 
tudo, mas sem ela o resto é quase nada! Bas-
ta uma dor de dentes ou de cabeça para 
esquecermos tudo o resto!!... 
Aprendam a tratar bem do vosso motor – se 
for para a sucata estragado, não haverá 
outro igual à venda, como felizmente acon-
tece com os nossos computadores ou os nos-
sos carros avariados!  

 
 

Prof. Fernando de Pádua  

  

A P R E N D E R  A  C U I D A R  D O  C O R A Ç Ã O  
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          “PARA A MINHA IRMÃ”, de Jodi Picoult... 
 

 Sara e Brian Fitzgerald são pais de duas crianças e formam uma família 

feliz. No entanto, a vida deles muda para sempre quando descobrem que a 
sua filha de dois anos, Kate, tem leucemia. 
 A única esperança é conceber outra criança, especificamente desti-
nada a salvar a vida da irmã. O resultado é Anna. 
 Kate e Anna partilham laços muito mais próximos do que a maioria 
das irmãs, embora Kate seja mais velha, ela depende da sua irmã. Na 
verdade, a vida dela depende de Anna. 
 No entanto, Anna, agora com 13 anos, diz “Não”. De forma a obter 
emancipação médica, ela contrata o seu próprio advogado, iniciando um 
processo judicial que divide a família e que poderá deixar a vida de Kate 
nas mãos do destino. 
 

Carolina Fernandes, 9º B 
2009-2010 

 

Actividades realizadas no âmbito do PNL ao longo do 1º Período 
 

 As obras “A Noite de Natal”, de Sophia de Mel-
lo Breyner Andressen, no 5º ano, os “Três Presen-
tes”, de Álvaro Magalhães, no 6º ano,  foram o pre-
texto para a realização de diversas actividades. As 
obras, cujo denominador comum era a festa natalí-
cia, fazem parte do elenco de obras previsto no Pla-
no Nacional de Leitura. 
 Para além da leitura orientada das obras e da 
sua exploração com vista a descobrir sentimentos e 
valores característicos da época natalícia, foi feita 
uma leitura dramatizada cujo resultado final foi apre-
sentado à comunidade— alunos do 2º Ciclo e idosos 
do Lar de S. Domingos—, na última semana de 
aulas. A sua preparação envolveu a execução de 
cenários e o ensaio de músicas que foram adaptadas 
às obras, razão pela qual  colaboraram no projecto 
outras áreas, nomeadamente a Educação Musical, a 
Formação Cívica e a Área de Projecto. 
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 “Bruno, de nove anos, nada sabe sobre 

a Solução Final e o Holocausto. Ele não tem 

consciência das terríve
is crueldades que são 

infligidas pelo seu país a vári
os milhões de pes-

soas de outros países da Europa. Tudo o que 

ele sabe é que teve de se mudar de uma con-

fortável mansão em Berlim para uma casa numa 

zona desértica, 
onde não há nada para fazer

 

nem ninguém com quem brincar. Isto
 até ele 

conhecer Shmuel, um rapaz que vive do outro 

lado da vedação de arame que delimita a sua 

casa e que estranhamente, tal co
mo todas as 

outras pessoas daquele lado, usa o que parece 

ser um pijama às risca
s. 

 A amizade com Shmuel vai leva
r Bruno 

da doce inocência à brutal revelação. E ao des-

cobrir aquilo de que, involuntariamente,  ver-

se enredado nesse monstruosos processo.” 

 Edições Asa, 6ª Edição, 2009. 

 
Era uma vez um rapaz que morava numa casa no 

campo, que tinha uma chaminé muito alta. 

 
À volta da casa h

avia um pomar de árvores de fruto 

de imensas espécies e a mãe do rapaz, como era muita fruta, 

fazia co
mpotas que guardava em boiões de vidro. 

 
Também havia um rio perto de sua casa, onde o 

rapaz tomava banho. Um dia, o rapaz estav
a a brincar quan-

do viu uma carpa vermelha a salta
r para fora do rio, que lhe 

disse: 

 
-Olá! Eu sou a carpa vermelha! 

 O rapaz ficou espantado mas logo fez amizade. 

 Certo dia começou a ficar
 muito calor e não havia, 

nem fruta nas árvores, nem legumes plantados, … 

 O pai do menino resolveu matar a c
arpa para pode-

rem sobreviver. 

 O rapaz muito aflito, foi a correr avisar o seu amigo 

para se ir
 embora e não voltar, e c

ontou-lhe a história. 

 
Sabendo da história a ca

rpa partiu, mas quando vol-

tou trazia u
m saco enorme cheio de latas d

e atum, sardinha 

e salsich
as para o seu amigo. 

  O rapaz ficou muito contente e rapidamente foi 

contar ao pai. 

 
O pai do rapaz resolveu pôr uma placa a dizer: 

“Proibido pescar neste rio”. 

 
Ao outro dia o rapaz escreveu noutra placa: “Este 

rio tem um segredo e esse segredo é só meu:” 

 Beatriz Isa
bel Santos Costa, 4º ano, Fojo

Beatriz Isa
bel Santos Costa, 4º ano, Fojo
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Beatriz Isa
bel Santos Costa, 4º ano, Fojo    
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