




Olá, Jorge Mario!
Sílvia Rodrigues
Farmacêutica, directora da Revista Saúda

/// Editorial
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próprios desafios. Por isso, lá 
foi a jornalista Rita Leça. Já não 
à montanha de Safa, mas ao 
bairro Flores, em Buenos Aires. 
Trouxe de lá uma biografia de 
infância e adolescência de Jorge 
Mario Bergoglio, que jogava à 
bola descalço nas ruas como 
milhões de meninos da América 
Latina. E abriu as portas aos 
leitores, em exclusivo para 
Portugal, do santuário à Virgem 
de Fátima que os emigrantes 
ergueram na capital argentina. 
No site www.revistasauda.pt  
podemos ainda ver estas 
reportagens em vídeo, dezenas 
de fotografias inéditas e outras 
histórias sobre o Papa argentino 
e a sua terra natal.

Neste mês, vamos assistir a 
grandes manifestações de fé 
e algumas polémicas sobre a 
verdade de Fátima. A Revista 
Saúda não é confessional, mas 
interessa-se pelo fenómeno 
religioso. A força da fé, a tal que 
move montanhas, é evidente 
para milhões de portugueses –  
e esse facto merece toda a 
nossa atenção. Publicamos 
nesta edição um guia de 
saúde para os peregrinos. 
Enfermeiros, médicos, 
nutricionistas e farmacêuticos 
dão as mãos para os ajudar 
no caminho. O pediatra 
Hugo Rodrigues aconselha 

Quando foi anunciada a visita a 
Portugal do Papa Francisco, a 
escolha da capa Saúda de Maio 
tornou-se óbvia. Resolvida essa 
questão, logo se apresentou 
outra. Como fazer uma capa com 
Jorge Bergoglio sem abdicarmos 
do princípio, para nós sagrado, 
de oferecer aos leitores 
conteúdos inéditos e exclusivos? 
Foi quando nos ocorreu um 
ditado de inspiração bíblica:

– Se a montanha não vai  
a Maomé, vai Maomé  

à montanha.

Na melhor tradição 
das farmácias 

portuguesas, 
gostamos de 
encontrar 
soluções 
simples e 
eficazes para 
os nossos 

os pais portugueses, 
independentemente da fé ou 
credo próprios, a aproveitar em 
favor das crianças as questões 
relativas à espiritualidade. 

E o que pode significar a 
experiência religiosa para os não 
crentes? A Maria João Veloso 
entrevistou Rita Blanco sobre a 
própria peregrinação da actriz 
para fazer o novo filme “Fátima”, 
de João Canijo. Que bela capa 
também teria dado!  
A Sónia Balasteiro foi mesmo  
ao santuário e conta que se 
sentiu em casa. Mas a capa 
estava decidida: 

– Che Papa!

Para os argentinos, a expressão 
“che” é sinónimo de amigo. 
Em Buenos Aires, é usada 
diariamente pelos falantes de 
todas as condições sociais e 
económicas, para chamar a 
atenção do outro, exibir-lhe  
admiração e espanto. Pode 
dizer-se que “che” é um 
recurso da linguagem contra a 
indiferença e a desumanização 
das relações. Francisco, com  
os seus telefonemas pessoais  
a homens e mulheres de todo  
o mundo, é o maior protagonista 
mundial da atitude Saúda.  
Por isso o recebemos com  
tanto gosto. •



Dois anos passados sobre o lançamento, 
o cartão Saúda integra um programa com mais 
de dois milhões de aderentes. Este facto enche-nos 
de orgulho e alegria. 

Mas a satisfação só é verdadeira e plena quando 
se partilha, por isso queremos celebrar consigo. 
Para além das vantagens habituais, durante o mês 
de Maio temos diversas ofertas adicionais para 
os detentores do cartão Saúda. 

Aproveite. Vai ser um aniversário inesquecível. 
Especialmente para si!

Celebramos 2 anos do cartão Saúda 
com muitas ofertas para si.

Acompanhe sempre as novidades na nossa página de Facebook

No nosso 
aniversário, 
o brinde é 
à sua saúde!

farmaciasportuguesas
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Em Maio, as suas compras 
na farmácia valem ainda mais. 

Esteja atento ao nosso Facebook!

Vales de 
desconto

Pipocas 
nos cinemas 

NOS Vales em 
compras 

online

Pontos
adicionais
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/// Reportagem

Texto de Rita Leça, enviada especial a Buenos Aires
Fotografias de Paola Gallarato

Viagem à infância  
de Jorge Bergoglio.

O Papa 
é de 
Flores

José Maria Caruso, 62 anos, 
lembra-se bem do seu bairro de 
antigamente e de como as coisas 
mudaram. Cresceu em Flores, 
bairro humilde de Buenos 
Aires, capital da Argentina, 
lugar que viu crescer Jorge 
Mario Bergoglio, agora Papa 
Francisco. «Quando vivi aqui ele 
já era padre, mas joguei à bola 
na mesma praça que ele, numa 
altura em que todas as crianças 
brincavam na rua, as pessoas 
deixavam as portas abertas e 
não havia a insegurança que 
há hoje», conta-nos. Agora, 
há quase um polícia em cada 

esquina, o que, mesmo assim, 
não impediu a morte de uma 
pessoa na semana anterior 
à nossa visita. «As pessoas 
têm medo. Se olhar à volta, 
só vê casas com as persianas 
fechadas». Trancas nas portas 
que nos impediram de falar 
com mais pessoas do bairro 
onde, a 17 de Dezembro de 1936, 
nasceu Jorge Mario Bergoglio, o 
primeiro de cinco filhos de Mario 
Bergoglio Vasallo, imigrante 
italiano e trabalhador ferroviário, 
e Regina Sivori Gogna, 
doméstica, nascida em Buenos 
Aires, com pais genoveses. >
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Num país maioritariamente católico, ter um Papa 
argentino é um orgulho, reflectido nas inúmeras 

representações de Bergoglio nas ruas
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«A maioria das pessoas que 
vive aqui não é desse tempo», 
sublinha Sílvia Torre, 52 anos, 
dona da imobiliária Odon Torre 
e Hijo Propriedades, uma das 
casas mais antigas de Flores, 
fundada pelo seu avô. «O bairro 
mudou muito, a maior parte 
dos negócios antigos já não 
existe». Exemplo disso é a 
antiga farmácia do bairro, hoje 
transformada num café que, 
no entanto, ainda conserva 
algumas relíquias do passado. 

Outra das mudanças foi a 
enchente de turistas que assolou 
o pequeno bairro quando 
Bergoglio foi nomeado Papa, a 
13 de Março de 2013. Algo que 
não representou mais comércio: 
«Vêm nos autocarros do tour 
[onde se visita os principais 
locais da vida de Bergoglio] ou 
a pé, perguntam pela casa, mas 
não compram nada», explica 
Sílvia. 

No bairro, há placas a indicar 
os locais mais importantes: a 
casa onde viveu, onde nasceu, 
a escola primária, a praça 
Herminia Brumana onde 
brincava com amigos. «Ele não 
era muito bom a jogar futebol.  
Só o chamávamos quando faltava 
alguém», recorda Osvaldo 
Devries, amigo de Alberto, irmão 
do Papa. «Sempre que ia lá a 
casa estudar com o Alberto, ele 
recebia-me de forma simpática 
e amável. Gostava de ler e de 
conversar, mas futebol não era 

Na escola, há  
um tango para 
o Papa que as 
crianças cantam 
nos dias festivos

com ele!», acrescenta, rindo. 
Osvaldo contou-nos que a família 
Bergoglio mudou-se depois para 
outro bairro, Boedo, e foi aí que 
o Papa se tornou adepto do San 
Lorenzo, um dos cinco grandes 
clubes do país. 

«A casa de Flores era típica 
daquela altura, de um andar e 
com um pátio interno, onde havia 
uma mesa de madeira grande e 
redonda, na qual eu e o Alberto 
fazíamos trabalhos da escola. 
Lembro-me perfeitamente, 
como se fosse hoje», diz  
Osvaldo, para quem toda  
a família era «simpática»,  
apesar de «discreta».

Também na centenária escola 
primária Pedro Cerviño,  
a poucos metros de distância da 

«Ele não era muito 
bom a jogar futebol. 
Só o chamávamos 
quando faltava 
alguém»

casa de infância, Bergoglio não  
é esquecido. «Somos conhecidos 
por ser a escola do Papa. As 
crianças dizem isso muitas 
vezes, orgulhosas. E é muito 
importante, porque dá esperança 
aos nossos alunos, cuja maioria 
vem de famílias humildes dos 
bairros sociais», sublinha a 
directora, Roxana Dominguez, 
que sempre se emociona quando 
fala da carta «tão afectuosa» 
que Bergoglio lhe escreveu.  
«Ele lembra-se do nome de 
todos os seus professores». > 
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É conhecida por ser «a escola do Papa». A directora guarda com 
carinho a fotografia de turma de Bergoglio e a carta que lhe escreveu
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Foi na Basílica  
de Flores que,  
aos 17 anos, 
Bergoglio sentiu  
o chamamento 

Aqui, há até um tango para o 
Papa que as crianças cantam 
nos dias festivos, escrito por 
Eduardo Lach, ex-colega de 
turma de Bergoglio, falecido 
no ano passado. No seu tempo, 
era tudo diferente: turmas só de 
meninos, com mesas individuais 
de madeira e apontamentos 
escritos a pena. Bergoglio 
raramente faltava e nunca 
reprovou.

Dos quatro irmãos de Bergoglio 
só está viva Maria Elena, que vive 
em Ituzaingó, na província da 
capital. Em Flores, está também 
Amália Damonte, que, quando 
“Jorgito”, como era conhecido no 
bairro, foi escolhido para Papa, 
anunciou ter sido sua namorada 
aos 12 anos. Bergoglio terá 
dito mesmo, perante a recusa 
de Amália: «Se não me caso 
contigo, vou para padre». A irmã 
desmentiu o romance, que se 
baseava essencialmente em 
troca de cartas, mas a  
fama ficou. 

Quem ainda hoje troca cartas 
com o Papa Francisco é Gabriel 
Marronetti, padre da Basílica 
de San José de Flores, que 
conhece Bergoglio há mais de 
duas décadas. «Escreve-me 
todos os anos, com aquela letra 
pequenina», comenta, sorrindo. 

Foi naquela igreja que 
Bergoglio, com 17 anos, sentiu o 
chamamento para seguir a vida 
religiosa. Aos 21 anos, partiu 
para o seminário jesuíta de San 
Miguel, onde passou 12 anos a 
estudar para se tornar padre. 
Mais tarde, assume o lugar 
de mestre dos jesuítas, em 
plena ditadura militar no país. 
Em 1992, o Papa João Paulo II 
nomeia-o para Bispo Auxiliar  

de Buenos Aires e, praticamente 
seis anos depois, toma o lugar 
de Arcebispo da mesma cidade.

Uma ascenção que em muito 
se deveu à sua habilidade – o 
adjectivo mais comum quando 
nos tentaram descrever 
Bergoglio. Ora se sublinhou 
uma habilidade engenhosa – 
«Ele nunca se ria em privado, 
só nos eventos de rua», 
lembra Marronetti – ora uma 
capacidade para chegar ao 
coração de todos. Exemplo disso 
foi a visita de Francisco a Israel 
e à Palestina com o rabino 
Skorka e o líder islâmico  
Omar Aboud. >
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• Saiba as confidências  
de um padre amigo  
e as lembranças de um  
ex-aluno de Bergoglio

• Descubra as polémicas  
em redor do Papa

Continue a ler em:

www.revistasauda.pt

VEJA TAMBÉM OS VÍDEOS

«Antes de começar o tratamento, 
ele tirou a camisa e apenas  
vi uma camisola interior cheia  
de buracos, por ser tão velha.  
E usou sempre o mesmo relógio 
durante os oito anos em que  
fui seu médico!». A surpresa 
surge de Liu Ming, monje taoísta 
chinês e mestre de acupuntura, 
perante a austeridade de 
Bergoglio. Liu Ming visitou 
Bergoglio todas as semanas 
na Catedral Metropolitana de 
Buenos Aires, em frente à mítica 
Praça de Maio e Casa Rosada, 
desde 2004 até 2013, quando 
Bergoglio se mudou para Roma. 

«Escreve-me todos 
os anos, com aquela 
letra pequenina», 
lembra o padre 
Marronetti

«Foi um momento único.  
Três líderes de religiões 
diferentes no mesmo abraço 
no Muro das Lamentações», 
recorda o rabino Abraham 
Skorka, que fez um programa 
televisivo de conversas com 
Bergoglio, quando este era 
Arcebispo de Buenos Aires.

Quem parece seguir os passos 
do Papa é Ernesto Giovando, 
actual Bispo Auxiliar de  
Buenos Aires, nomeado  
para o cargo por Bergoglio.  
Ao saber que o visitávamos  
por ocasião da visita  
de Francisco a Fátima,  

O médico chinês que curou Bergoglio
«O seu principal problema era o 
coração. Mais uns meses e teria 
de ser operado. Caso contrário,  
morreria», conta o médico, 
sublinhando: «Ele guarda 
tudo dentro de si, tem muitos 
problemas e preocupações. Isso 
repercute-se depois na saúde».  

Liu Ming continua atento à 
saúde do líder da Igreja católica, 
garantindo que, agora, «o 
Papa está bem». Diz que tem 
muitos pacientes relacionados 
com a Igreja e acredita que a 
acunputura é cada vez mais 
aceite na Argentina e no mundo. 

o Bispo disse: «Trabalho 
também no primeiro santuário 
de Nossa Senhora de Fátima  
na Argentina. Está situado  
num bairro social e foi feito  
para os emigrantes 
portugueses, nos anos 50.  
Se quiserem, levo-vos lá».  
E fomos. • 
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«Reza a história
que um bando de 
pombas brancas 
invadiu o lugar», 
conta o padre 
Andrés Tocalini

Capa14

/// Reportagem

Fátima reina
na Argentina 
Da Cova de Iria a Buenos Aires: 10.000 Km de fé.

Texto de Rita Leça, enviada especial a Buenos Aires
Fotografias de Paola Gallarato

É em pleno bairro Ramón 
Carrillo, uma “villa pobreza”  
de Buenos Aires, como 
chamam os argentinos aos 
bairros sociais mais pobres, a 
poucos quarteirões do bairro 
de Flores, que se encontra o 
primeiro santuário dedicado 
a Nossa Senhora de Fátima 
naquele país. «É o coração  
de Fátima em Buenos Aires e 

na Argentina», sublinha  
o bispo Ernesto Giovando, 
nosso guia pelas ruas de 
terra batida, entre os olhares 
curiosos dos moradores.  
«Nós temos um trabalho social 
muito importante aqui», conta, 
à medida que entramos na 
paróquia, construída em 1951  
e convertida em santuário  
a 20 de Agosto de 1992.

Nos anos 40, a comunidade 
portuguesa estava em vias 
de ser removida do bairro. 
«Rezaram à Virgem de  
Fátima para que isso não 
acontecesse e conseguiram 
ficar», explica-nos o padre 
Andrés Tocalini, acrescentando: 
«Reza a história que um  
bando de pombas brancas 
invadiu o lugar». 

Foi então reservado um 
barracão, com um ícone de 
Nossa Senhora de Fátima 
oferecido pelo embaixador  
de Portugal no país, para que 
se pudesse rezar à Virgem. > 

Situada num bairro social, esta igreja presta, diariamente, 
conforto e ajuda aos mais pobres e carenciados
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Só anos mais tarde foi 
construída a igreja e, nos anos 
90, desenharam-se os murais 
no andar superior, que recriam 
os principais momentos das 
aparições de Nossa Senhora aos 
pastorinhos.

Em frente, há uma escola 
secundária com cerca de  
2.600 alunos, sob a alçada desta 
paróquia, que recebe perto de 
13.200 peregrinos todos os anos. • 

< Os argentinos também têm uma santa 
protectora. É a Virgem de Lujan.

Quando se entra é difícil não viajar até ao 
passado, inspirado pela arquitectura,  
a fazer lembrar Portugal na década de 50

Reprodução das Apariçõesnum dos pilares 
principais da igreja

Jesus Cristo e Nossa Senhora de Fátima, 
acompanhados pelos dois pastorinhos, 
canonizados por Francisco

No piso superior, vitrais e murais recriam as Aparições
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/// Pediatria para todos

Hugo Rodrigues Pediatra
blogpediatriaparatodos.blogspot.pt

Deus
Menino

D
. R

.

Vivemos com pressa, sem 
tempo para nada nem, muitas 
vezes, para ninguém. No 
entanto, as crianças não 
podem ficar reféns desse 
turbilhão, pois precisam de 
tempo de reflexão, de tempo 
para elas próprias. A escola 
é importante, até porque é 
onde passam a maior parte do 
dia, mas não substitui os pais. 
E a educação envolve amor, 
carinho, disciplina, limites 
e valores. O contacto com 
diferentes crenças e religiões 
é fundamental na construção 
da personalidade e carácter 
do ser humano e, por isso, 
faz sentido pensar um pouco 
sobre este assunto. Assim, 
tentei sistematizar algumas 
das vantagens e desafios de 
integrar a espiritualidade  
na educação das crianças:

    VANTAGENS

• Boa hierarquia de valores
 Princípios como a compaixão, 

a entreajuda, a igualdade  
e o Bem são um óptimo  
fio condutor. Se as crianças 
os virem ser aplicados 
pelos adultos é, sem dúvida, 
um bom modelo de vida, 
independentemente  
da religião.

• Partilha de interesses
 É sempre bom que haja 

interesses comuns  
na família. É óptimo  
que os pais se envolvam  
nas actividades dos filhos.  
E a religião pode, 
efectivamente, ser algo  
que une pessoas diferentes, 
pois acaba por ser uma fonte 
de interesses comuns.

• Regras de convivência 
 Quem pratica determinada 

religião sabe que há 
regras de convivência 
nos espaços religiosos, 
modos de vestir específicos 
e “obrigatoriedades” 
relacionadas com 
determinados rituais. 
Ninguém duvida que as 
crianças precisam de regras  
para se sentirem seguras 
e é importante ensinar que 
os comportamentos são 
diferentes consoante os 
contextos. Desde que não 
haja radicalismos, pode  
ser positivo. >

A religião e as crianças.
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  DIFICULDADES

• Rigidez
 Apesar das regras, há 

situações em que é preciso 
alguma flexibilidade, 
principalmente quando  
estão envolvidas crianças. 
Um olhar de reprovação 
quando uma criança pequena 
faz barulho numa cerimónia 
religiosa é, na minha opinião, 
algo completamente evitável, 
a não ser que ela esteja a ser 
mal educada ou a perturbar 
propositadamente.  
Mas, infelizmente, é algo  
que acontece com frequência 
e acaba por afastar as 
crianças desses cenários.

• Dificuldade em lidar com  
as dúvidas dos filhos

 É preciso perceber que 
o sobrenatural levanta 
dúvidas e as crianças são 
naturalmente curiosas.  
Os pais devem estar 
preparados para as questões 
dos filhos particularmente 
quando envolvem algo que 
não conseguem observar 
directamente.

• Não praticar o que se 
recomenda

 Esta é, provavelmente,  
a maior dificuldade  
para quem é religioso. 
É impossível viver uma 
vida sem ir contra alguns 
dos (bons) princípios que 
as religiões defendem, 
mesmo que seja apenas 
pontualmente. No entanto, é 
importante aproveitar esses 
momentos para esclarecer 
as crianças de que, 
quando se erra, é possível 
mostrar arrependimento 
e fazer melhor na próxima 

oportunidade. Só assim se 
consegue manter vivo aquilo 
em que se acredita e ensinar 
que o caminho nem sempre 
é fácil.

Se os pais têm algum tipo 
de crença, faz sentido que a 
transmitam aos filhos, de forma 
natural. Mais tarde, serão os 
filhos a perceber se lhes faz 
sentido na vida ou não. No 
entanto, mesmo que decidam 
não seguir esse caminho, 
geralmente os princípios e os 
bons valores permanecem e 
isso é o mais importante.

Independentemente da 
religião de cada pessoa, é 
imprescindível que as nossas 

crianças aprendam a ser 
tolerantes e a respeitar a 
diferença. Não faz sentido 
pensar de outra forma numa 
sociedade tão diversificada 
como a nossa. Não é preciso 
gostar de tudo e concordar 
com tudo, mas é fundamental 
respeitar quem pensa de forma 
diferente... >

Os pais devem 
estar preparados 
para as questões 
dos filhos 
especialmente 
sobre o que não 
conseguem ver
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Pergunte ao pediatra: 

O Dr. Hugo Rodrigues responde.

pediatria@sauda.pt

CONSULTÓRIO

[Rosa Ferreira]
Sou mãe de primeira viagem 
e a minha filha vai fazer seis 
meses. 

1. Estou com dúvidas sobre a 
vacina da meningite. Será 
que devo dar ou não? 

2. Até agora está a leite 
materno mas quero 
introduzir a sopa.  
Quais os alimentos que  
devo introduzir primeiro?  
Posso começar a dar fruta 
ou tenho que esperar até  
se adaptar à sopa?

Resposta 1: 

Penso que se está a referir  
à vacina contra o meningococo 
B. Se for essa, penso  
que deve ponderar dar  
se tiver possibilidade.  
Trata-se da única forma 
de prevenir este tipo de 
meningite que, apesar de 
não ser muito frequente, 
pode ser bastante grave, com 
uma taxa de mortalidade e 
uma probabilidade de deixar 
sequelas muito significativas. 
A Sociedade Portuguesa 
de Pediatria recomenda a 
administração.

Resposta 2:

As primeiras sopas não devem 
ter um sabor muito forte, pelo que 
é boa ideia começar com batata e 
cenoura (embora possa também 
começar com um terceiro 
legume, como, por exemplo, 
alface ou cebola). Depois pode ir 
introduzindo um novo legume a 
cada 3-4 dias, até perfazer um 
total de cerca de 5 legumes.
Quanto à fruta, pode começar  
a partir do momento em que 
sentir que a sua filha já está 
adaptada ao sabor da sopa,  
o que geralmente acontece  
ao fim de 3-4 dias. •





Equilíbrio22

/// Entrevista com Rita Blanco

«A minha religião é o amor»
Actriz relata a sua própria peregrinação 
para fazer o filme “Fátima”.

Texto de  
Maria João Veloso
Fotografias de  
Pedro Loureiro
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A dimensão humana do filme 
“Fátima” é tocante. 
Parece ter sido uma  
experiência duríssima… 
Não foi uma experiência dura. 
Fazer um filme nunca é uma 
experiência duríssima.  
Dura é a vida real. 

Fizeram 400 quilómetros a pé? 
Quando estávamos a filmar 
andávamos um bocado e 
depois parávamos. Não é 
a peregrinação real, que já 
tínhamos feito como preparação 
para o filme. Duro é ser uma 
mulher de Trás-os-Montes  

e fazer esta peregrinação.  
No fim há algum alívio.  
Em vez de dormirmos em 
roulottes, vamos para um hotel. 
Não terá sido dos filmes mais 
fáceis, nem a filmagem foi 
tradicional. Geralmente vamos 
filmar e depois para casa. > 
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«O exercício físico 
é saudável, produz 
endorfinas que nos 
fazem ficar felizes. 
Às vezes estou 
triste com a vida  
e vou passear  
os cães ou nadar»

Não andamos à chuva, ao frio e 
ao vento. Mas quem corre por 
gosto não cansa. Ainda por cima 
gosto imenso de correr e andar 
(risos).  

Houve uma preparação física? 
Estou habituada a andar com 
os cães. Uma a duas horas.  
Também faço desporto. Mas a 
questão nem é essa. A questão 
é irmos para outro sítio e 
termos de entender aquele 
“estar”. Não é igual ter nascido  
e vivido em Lisboa ou em  

como eu tenho em passear os 
meus bichos. O exercício físico 
é saudável, produz endorfinas 
que nos fazem ficar felizes.  
Às vezes estou triste ou 
zangada com a vida e vou 
passear os cães ou nadar.  
E venho outra, capaz de aturar 
os portugueses. (risos).  
Gosto dos portugueses,  
são eles que fazem de mim  
a actriz que sou.     

Além da natação, pratica algum 
outro desporto? 
Faço aqua cycling, que é uma 
bicicleta dentro de água.  
Pedala-se e faz-se abdominais. 
O impacto com a água é menor 
do que cá fora, mais suave 
e mais saudável. Já não sou 
um bebé, não sei se tinham 
reparado (risos). Comecei a 
nadar no Sport Algés e Dafundo 
e a prática ajuda. Quando  
se faz desporto, a vida fica  
um bocadinho mais leve.  
É isso e ler.            

Dá tudo o que acha que é ser 
português às mulheres que faz. 
O que tem a portuguesa de  
tão especial?  
Gosto de fazer a mulher 
portuguesa, à minha maneira. 
Gosto muito da coisa de ser 
português. Gosto das mulheres 
portuguesas. Comovem-me. > 

Trás-os-Montes. A minha 
preparação no terreno foi 
passear com uma pessoa de lá, 
a Zeca. O que gostava mais era 
de conversar com ela. Era aí 
que entendia a sua maneira de 
pensar e de ver as coisas. 

Numa entrevista, a Zeca – que 
inspirou a sua personagem Ana 
Maria – garante que ir a Fátima 
é melhor que ir ao psiquiatra... 
Passear os meus cães é melhor 
que ir ao psiquiatra. A Zeca 
tem tanto gosto em ir a Fátima 
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«O amor é a única 
possibilidade  
que temos de  
dar a volta à vida. 
Ou de fazermos  
as coisas com  
algum sentido» 

Têm uns pontos em comum 
entre si, que têm a ver com 
o passado recente e menos 
recente. Com o tempo da 
ditadura. Com esta sociedade 
católica e tradicional em que as 
mulheres aguentam muita coisa. 
São estóicas. São fortes e são 
elas que tomam as decisões. 

Às tantas, a personagem  
da Cleia Almeida diz para si 
«Não podes dar aos outros 
aquilo que tu não tens.»  
Refere-se à força.  Sentiu 
nalguma altura que estava  
a perder as forças? 
Além de ser uma actriz de quem 
gosto muito e que admiro, a 
Cleia é uma amiga. Ela achou 
que me fazia mal ao coração 
andar tanto. Nunca tive nenhum 
achaque, mas era cansativo.  
Entrar nas carrinhas, sair  

das carrinhas. Apanhar aquela 
chuva toda. Passar o dia 
encharcada. Mas faz parte. 

Acredita em Deus? 
A minha religião é o amor. 
Acredito que o amor é a única 
possibilidade que temos de dar 
a volta à vida. De gostarmos 
uns dos outros, de sermos 
minimamente felizes ou de 
fazermos as coisas com algum 
sentido. Não quer dizer que 
sejamos felizes. Mas com amor 
é tudo um bocadinho mais. 
Mais. Já disse que o amor não é 
fácil, mas com amor vale mais 
a pena. Não acredito na guerra. 
Mesmo. 

O que retirou de bom  
deste filme?  
Vale sempre a pena trabalhar  
com o João (Canijo).  

Ele é um dos meus maiores 
amigos. É sempre válido  
falar com ele, ainda que  
nos zanguemos até à exaustão.  
Temos um processo de  
trabalho a decorrer, que 
continua e nos faz crescer.  
Ele como realizador, eu  
como actriz. Trabalhei  
com duas das minhas  
melhores amigas. > 
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• Os bastidores da entrevista 

• O projecto de vida  
de Rita Blanco 

• Os medos 

• A literatura como terapia 

• O reconhecimento  
do público 

Continue a ler em:

www.revistasauda.pt

VEJA TAMBÉM OS VÍDEOS

A Cleia Almeida e a Vera 
Barreto. Será sempre um 
enorme prazer, apesar da 
dureza. A dureza partilhada 
é melhor. Foi também uma 
surpresa trabalhar com a Sara 
Norte, com quem não o fazia há 
muitos anos. Ela transformou- 
-se numa lutadora brilhante, 
numa mulher. Isso é 
encantador. Passou coisas 
duríssimas e deu a volta 
sozinha. Gostei de vê-la florir.  

O que tem a Ana Maria  
da Rita Blanco?
Ser tesa. Sou tesa. Não vou 
dizer que sou corajosa. Tenho 
imensos medos. Mas não fujo  
a um confronto.

Como tem trabalhado  
a resiliência? 
É através do amor aos outros. 
Amar os outros pressupõe 
amarmo-nos, perdoarmo-nos 
e aceitarmo-nos como somos. 
Depois, aceitar os outros.  

Como viveu a chegada  
a Fátima?  
Quando foi a verdadeira 
peregrinação, fui fazer  
a procissão das velas.  
Estava muito cansada.  
Como se vai naquela emoção, 
parece que estamos a ser 
elevados e não custa nada.  
Há a ilusão de que aquilo  
é um momento mágico.  
São uma série de 

circunstâncias que se juntam.  
É muito engraçado. 

No fim da peregrinação, o que 
lhe apeteceu fazer?
Voltar para casa. Vir ter com  
a Alice, a minha filha, e com os 
meus cães. Os cães estiveram 
comigo durante a preparação 
para o filme. Mas, durante as 
filmagens, como mudávamos 
de sítio todos os dias, não podia 
andar com eles atrás e vim 
trazê-los a Lisboa. Por isso, 
estava cheia de saudades da 
minha filha e dos cães. 

O que lhe dá equilíbrio?
A minha filha, a literatura, 
nadar, a água e o desporto. 

O que gosta mais de fazer  
nos intervalos de tudo isto?
Poder estar deitada na minha 
cama com os cães e com os 
gatos em cima de mim.  
A minha filha aparecer por lá. 
Ler um bocadinho, ir passear  
e ver o mar. Oh, meu Deus,  
que posso mais querer? •
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/// Guia para peregrinos

Devagar  
se vai ao longe
Conselhos dos enfermeiros experientes em Fátima.

Rui Gonçalves
Enfermeiro especialista em medicina-cirúrgica*

Antes de iniciar a peregrinação 
a pé deve: 

• fazer avaliação geral da 
condição física/saúde; realizar 
treinos regulares, aumentando 
a duração; 

• utilizar calçado confortável 
para caminhada, arejado, 
evitando calçado novo e 
chinelos; 

• avaliar o estado das unhas; 
• fazer uma alimentação 

saudável; 
• preparar a mochila 

distribuindo o peso dos 
objectos; 

• levar meias de algodão (evitar 
a licra) sem costuras (virar  
do avesso, caso tenham);

• usar roupa larga, de algodão;
• apanhar cabelos compridos;
• realizar alongamentos.

Durante a caminhada:

• manter a postura erecta, com 
ombros e pescoço relaxados; 

• olhar em frente 
contrabalançando o 
movimento dos braços  
e das pernas; 

• elevar os braços por breves 
períodos; manter os cotovelos 
flectidos a 90 graus;  
não balançar o tronco; 
respeitar a amplitude  
máxima dos movimentos  
dos membros;

• parar na presença de dor; 
evitar a exaustão;

• não caminhar descalço;
• caminhar até 30 km  

por dia; fazer pausas  
a cada hora; 

• beber água e evitar bebidas 
alcoólicas; >

No final do dia procure fazer massagens 
e levantar as pernas

D
. R

.
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• fazer refeições ligeiras várias 
vezes ao dia; comer alimentos 
de fácil digestão e ricos em 
fibra; 

• fazer uma pausa após as 
refeições principais; fazer 
pausas para urinar e defecar; 

• usar chapéu e protector solar; 
evitar as horas de maior 
calor; 

• elevar as pernas durante  
as pausas. 

os pés e os espaços entre 
os dedos; aplicar creme 
hidratante;

• massajar bem os membros; 
ver o estado das unhas e a 
existência de bolhas nos pés; 

• não furar as bolhas 
nem aplicar pomadas 
ou medicamentos sem 
aconselhamento técnico;

• dormir.

Se tiver bolhas, lave bem  
a superfície da bolha,  
sem friccionar.  
As bolhas com sangue e pus 
não são normais:

– sem dor: não furar a bolha; 
aplicar vaselina ou creme 
hidratante; proteger com 
compressa ou penso higiénico. 

– com dor: procurar ajuda 
técnica; furar a bolha 
com agulha esterilizada; 
pressionar para remover  
o líquido; não cortar a pele; 
aplicar desinfectante; aplicar 
pomada ou creme hidratante; 
proteger com compressa. •

* com enfermeiros: Verónica Coutinho, Luís Paiva [Projecto Peregrino], Catarina Lobão 
[Missão de Apoio ao Peregrino de Fátima], Célia Mota [Movimento da Mensagem  
de Fátima – Coimbra]

» As promessas de pão  
e água permitem beber 
água, leite e sumos.

» Levar agasalhos para  
a chuva e o frio.

» Caminhar de frente  
para os carros, com 
colete reflector e luzes  
de sinalização.

» Circular sempre 
acompanhado e em fila.

» Os carros de apoio 
devem parar do lado 
oposto.

» Evitar os Itinerários 
Principais e 
os Itinerários 
Complementares.

» Evitar auscultadores 
de rádio/telemóvel e 
não utilizar telemóvel 
enquanto caminha.

» Não deixar furar  
as bolhas com agulhas 
não esterilizadas.

» Utilizar os pontos  
de apoio para  
peregrinos a pé.  
Não se automedicar.

Regras 
básicas

No fim do dia, deve 
fazer alongamentos 
e tomar banho.  
Seque bem os pés  
e os espaços entre  
os dedos

D
. R

.

Quando concluir a 
caminhada deve: 

• fazer alongamentos; 
• tomar banho e lavar os pés 

diariamente; secar bem 
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ROTA AZUL
VIANA DO CASTELO – FÁTIMA

ROTA VERMELHA
LISBOA – FÁTIMA

ROTA VERDE
AVEIRO – FÁTIMA

ROTA LARANJA
CASTELO BRANCO – FÁTIMA

ROTA LILÁS
BRAGANÇA– FÁTIMA

Unidades hospitalares 
com serviços de 
urgência polivalentes 
e maior capacidade 
para doentes críticos

Centros Hospitalares 
para situações de menor 
gravidade

Postos de Atendimento 
da Cruz Vermelha 
Portuguesa

INEM
INSTITUTO NACIONAL

DE EMERGÊNCIA 
MÉDICA

112

Todos os dias, 24 horas por dia

SAÚDE 24  
808 24 24 24

INTOXICAÇÕES – INEM  
808 25 01 43

PROTECÇÃO CIVIL – AVEIRO
234 403 742

BOMBEIROS – LINHA VERDE
800 20 24 25

EMERGÊNCIA – CRUZ  
VERMELHA PORTUGUESA
219 421 111

Caminhos com Saúde
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REFORÇO DA COBERTURA FARMACÊUTICA 

Sexta-feira, 12 de Maio Sábado, 13 de Maio Domingo, 14 de Maio

Farmácia Beato Nuno Disponibilidade Reforço até às 22h Disponibilidade
Periferia  

do Santuário
Farmácia Fonseca Reforço até às 22h Reforço até às 22h Disponibilidade

Farmácia dos Pastorinhos Reforço até às 22h Disponibilidade Disponibilidade

Farmácia Iriense Reforço até às 24h Reforço até às 24h Reforço até às 24h Zona  
do SantuárioFarmácia Fátima Reforço até às 24h Reforço até às 24h Reforço até às 24h

ROTA AZUL

Viana do Castelo
Hospital Santa Luzia de Viana  
do Castelo 
Estrada de Santa Luzia
T. 258 802 100

Vila do Conde
Hospital de Vila do Conde 
Praça Dr. António José de 
Almeida
T. 252 299 100

Porto
Hospital de Santo António 
Largo Prof. Abel Salazar
T. 222 077 500

Oliveira de Azeméis
Hospital São Miguel 
Largo Rizzo Terra
T. 256 600 800

Águeda
Hospital Distrital de Águeda 
Rua da Misericórdia
T. 234 611 000

Coimbra
Hospital Geral (Centro 
Hospitalar Universitário de 
Coimbra)
Quinta Vales – São Martinho do 
Bispo
T. 239 800 100

ROTA VERMELHA

Lisboa
Hospital de Santa Maria 
Av. Prof. Egas Moniz
T. 217 805 000

Hospital de São José 
Rua José António Serrano
T. 218 841 000

Vila Franca de Xira
Hospital de Vila Franca de Xira
Estrada Nacional 1 – Povos
T. 263 006 500

Santarém
Hospital de Santarém
Av. Bernardo Santareno
T. 243 300 200

ROTA VERDE

Aveiro
Hospital Infante D. Pedro 
Av. Dr. Artur Ravara
T. 234 378 300

Pombal
Hospital Distrital de Pombal 
Av. Heróis do Ultramar
T. 244 817 016

ROTA LARANJA 

Castelo Branco
Hospital Amato Lusitano
Av. Pedro Álvares Cabral
T. 272 000 272

Tomar
Hospital Nossa Senhora da 
Graça 
Av. Maria de Lourdes de Mello  
e Castro – Tomar
T. 241 360 700

ROTA LILÁS 

Bragança
Hospital Distrital de Bragança 
Av. Abade Baçal
T. 273 310 800

Macedo de Cavaleiros
Unidade Hospitalar de Macedo  
de Cavaleiros 
Rua Dr. Urze Pires
T. 278 428 200

Seia
Hospital Nossa Senhora da 
Assunção 
Rua Alexandrina Soares 
Albergaria
T. 238 320 700

Farmácia dos Pastorinhos
Av. Beato Nuno, 78, Loja 5
2495-401 Ourém
T. 249 534 611

Farmácia Iriense
R. Santa Isabel, 10
Fátima
T. 249 539 070

Farmácia Beato Nuno
Av. Beato Nuno, 360
2494-404  Fátima
T. 249 566 119

Farmácia Fonseca
R. Principal de Fátima, 29B
2495-552  Ourém 
T. 249 591 020

Farmácia Fátima
Av. de São Agostinho, 6
2495-404 Fátima
T. 249 531 114

CONTACTOS

HOSPITAIS
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/// Consultório

Peregrino 
diabético
Guia para insulinodependentes.

Luísa Vitorino, enfermeira
Associação Mellitus Criança

Uma pessoa com diabetes tipo 1 
deve planear, preparar, vigiar e 
monitorizar os níveis de glicémia 
durante a peregrinação e ter a 
noção da alimentação que deve 
ingerir, bem como a quantidade 
de insulina a administrar. 
Deve estar preparado 
psicologicamente e fisicamente 
para o exercício que vai ter pela 
frente. É muito importante estar 
em boa condição de saúde e ter a 
diabetes controlada.

• O planeamento deve ser  
feito com o médico e o 
enfermeiro, uma vez que 
o esforço físico aumenta o 
consumo de glicose e diminui 
a necessidade de insulina, 
podendo haver necessidade  
de fazer ajustes terapêuticos. 

• Prepare-se para as pequenas 
descompensações. Durante a 
peregrinação, é fundamental 
uma alimentação saudável  
e uma boa hidratação, sendo 
normal a descida de açúcar 

no sangue. Na mochila têm 
de existir hidratos de carbono 
(HC) de absorção rápida, 
nomeadamente pacotes de 
açúcar e sumos com alto teor 
de açúcar, e HC de absorção 
lenta, como as frutas, bolachas, 
barritas de cereais ou pão.

• Vigie e monitorize os valores 
de glicémia para evitar 
descompensações e ter 
atenção aos seus pés. Para 
prevenir hipoglicemias, deve 
ingerir atempadamente 
alimentos açucarados.  
É muito importante que exista 
uma comunicação constante 
com os companheiros de 
viagem, informando-os sobre 
a sua condição e que estejam 
preparados para prestar apoio. 
Se houver algum sintoma, 
deverá parar para monitorizar 
a glicémia e nunca ficar 
sozinho. Qualquer pessoa  
pode fazer a peregrinação  
e a mesma deve ser vivida  
de forma feliz e segura. •

Tem de levar:
» um medidor de glicemia,
» as fitas de glucose  

e de corpos cetónicos
» o seu picador  

(lancetas extras)
» a caneta de insulina 
» o glucagen (salva-vidas,  

devidamente 
acondicionado)

Kit de 
sobrevivência



Vitalidade36

/// Suplementos na farmácia

Sr. Músculo
Os reforços certos antes de uma peregrinação.

M. Filomena Borges da Pontea
Farmacêutica

Antes de uma grande jornada 
é importante rever o impacto 
da suplementação alimentar 
associada ao exercício físico. 

O Magnésio é um mineral 
essencial para produção de 
energia, síntese de proteínas e 
contracção muscular normal. 
Não sendo produzido pelo 
organismo, é ingerido através de 
alimentos e/ou suplementos. 

Os atletas têm mais tendência 
a eliminar magnésio pela urina 
e suor em períodos de exercício 
intenso. As necessidades deste 
grupo são 10 a 20% superiores 
às de pessoas sedentárias. 

Associadas à carência de 
magnésio estão as lesões 
musculares, dificuldades na 
recuperação, fadiga precoce 
e diminuição do desempenho 
físico. 

O Potássio, outro elemento 
inorgânico que o organismo só 
obtém pela alimentação ou toma 
de suplementos, é importante 
na contracção muscular, 
transmissão dos impulsos 
nervosos, funcionamento do 
sistema cardíaco e  

manutenção do equilíbrio  
dos fluidos corporais. 

O exercício físico aumenta  
a eliminação do potássio  
tal como o magnésio.  
Assim, os desportistas devem 
ingerir doses mais elevadas 
de potássio, para prevenirem 
dores musculares, lesões, 
cãibras e contracturas 
musculares, e para garantirem  
a regeneração celular.  
A dose adequada de potássio 
deve ser monitorizada 
com cuidado para evitar 
consequências cardíacas, 
musculares ou renais.  
Consulte o seu farmacêutico 
para orientação sobre a 

alimentação e suplementação 
adequadas a cada situação. 
Especialmente perante 
exercício intenso – como é  
o caso das peregrinações  
a Fátima ou romarias na ilha  
de São Miguel, nos Açores. •

Os desportistas 
devem ingerir 
potássio para
prevenirem dores 
musculares,
lesões, cãibras  
e contracturas
musculares
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/// Nutrição

Mochila da fé
Alimentos para fazer quilómetros a pé.

Magda Serras
Nutricionista

O planeamento das refeições é 
essencial numa peregrinação. 
Após esta tarefa podemos 
estruturar o tipo de alimentos  
a colocar na mochila, sendo que 
num percurso longo o peso da 
lancheira faz muita diferença.

Começando pela hidratação, 
esta tem um papel central para 
o peregrino, dado que a água 
é o componente maioritário do 
nosso corpo e o seu défice por 

» Água, infusões  
ou bebidas isotónicas

» Frutos secos (nozes, 
avelãs) e fruta seca 
(alperce, tâmaras 
medjool)

» Bananas

» Batata doce

» Chocolate /  
barras energéticas 

» Fruta fresca

Kit de 
sobrevivência  

aumento das perdas (suor, urina) 
ou a diminuição do consumo 
condicionam o nível de fadiga.  
A água deve ser consumida em 
pequenas porções ao longo do 
trajecto.

Optar por refeições de 
fácil digestão é uma boa 
opção. Refeições pesadas e 
desequilibradas são inimigos 
silenciosos nesta jornada.

Na bagagem, o recurso a sandes/
wraps pode ser uma boa solução, 
contudo não se esqueça que 
os produtos devem tolerar a 
acção do calor. Integre vegetais 
e opções como atum, queijo e 
húmus (pasta de grão). O pão 
deve ser de digestão lenta, como 
pão de espelta, quinoa ou centeio.

Esforços físicos intensos 
aumentam as necessidades de 
vitaminas e minerais. Escolha 
frutos secos e frutas. A banana 
é uma boa opção, porque, 
para além de ser uma fonte 
de energia, também é rica em 
magnésio e potássio.

A presença de açúcar e sal 
na mochila é obrigatória para 
situações de emergência. 

Lembre-se que, nos dias antes 
da peregrinação, a alimentação 
deve ser rica e variada, 
com pouco processamento 
alimentar. Após a peregrinação, 
aumente a proteína (carne, 
peixe, ovos). Deve, ainda, dar 
particular ênfase aos ómega-3 
presentes nos peixes gordos  
e frutos secos, e manter uma 
hidratação cuidada. •

 Frutos secos e fruta 
fresca reforçam  

a ingestão de vitaminas  
e minerais
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/// Saúda convida

A 13  
de Maio
Texto de Sónia Balasteiro
Fotografias de Pedro Loureiro

Ir a Fátima é regressar a casa.

Ao entrar no Recinto da Oração, 
em Fátima, a sensação é 
familiar, de paz. Há intimidade e 
reconforto enquanto se percorre 
o espaço – como no regresso  
a casa de uma mãe.  
Na extremidade mais alta,  
a abraçar o Santuário mariano, 
vê-se a Basílica de Nossa 
Senhora do Rosário, imponente 
no estilo neobarroco, a  
erguer-se ao céu. Era aqui 
que os pastorinhos brincavam 
quando viram o clarão. 

Céu, céu e mais céu – vê-se  
de qualquer ponto – envolve-nos.  
Este é um daqueles sítios 
onde o céu é o grande senhor, 
omnipresente. A nossa guia, 
a bem-disposta farmacêutica 
Manuela Quartau, conhece  
todo este espaço, envolto  
por colunatas.  

Visita-o com frequência em 
busca do auxílio de Nossa 
Senhora. «Ainda ontem cá 
estive», conta ela.

Logo abaixo da Basílica,  
vê-se a grande azinheira que 
testemunhou de perto as 
aparições de Nossa Senhora 
pela primeira vez, em 1917, 
ainda a Cova da Iria era apenas 
paisagem de serra. A seu lado, 
a Capelinha das Aparições, de 
onde os peregrinos levaram  
a azinheira onde surgiu Maria. 
Muitos fiéis conversam com 
Nossa Senhora, em oração. 

Este ano, comemora-se  
o centenário das aparições. 
Espera-se a vinda de mais 
peregrinos do que o habitual  
e os hotéis multiplicam-se  
à volta da Cova da Iria. >



No Recinto da Oração, há sempre 
peregrinos à procura de conforto  

em Nossa Senhora
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Apesar da promessa de chuva, 
o Sol abençoa a manhã com os 
seus raios, mas o imenso céu 
continua branco. O ar está frio, 
muito frio. «Sabemos sempre 
quando está a nevar na Serra 
da Estrela, porque faz mais frio 
aqui. É muito perto em linha 
recta», explica Manuela. 

A sua história está ligada a 
Fátima. Nasceu numa aldeia 
próxima e foi para um colégio 
da cidade que foi enviada, em 
pequena, para completar a 
quarta classe, ainda os seus pais 
estavam emigrados em França. 
Hoje tem a farmácia em Fátima, 
na Avenida Beato Nuno. Foi ali 
que nos recebeu, de sorriso 
franco, trazendo-nos a este 
lugar, de que é íntima.

O tocar do sino lembra-nos a 
solenidade do Santuário.  
Ao longo do imenso recinto, 
vê-se fiéis de joelhos. À volta 
do espaço, as árvores grandes 
dançam, agitadas pelo vento. 

Silva por entre os ramos.

Na outra extremidade, está a 
redonda Basílica da Santíssima 
Trindade, mais recente, de linhas 
simples, com o seu enorme 
painel do presbitério sobre o 
altar, moldado em terracota 
dourada, evocando com o seu 
brilho devoção e amor.

Saímos do recinto em direcção 
à Via Sacra, bem perto, em 
Valinhos. O imenso caminho, 
com as 15 estações que 
representam a Paixão  
de Cristo, pede silêncio e 
recolhimento. É ladeado por 
oliveiras e é, antes de tudo,  
um lugar de contemplação, 
mistério e de amor pela 
natureza. 

«Foram imigrantes húngaros  
na Europa que ofereceram  
as estações, em agradecimento 
pelo acolhimento durante  
o comunismo soviético»,  
conta Manuela. 

Há intimidade  
e  conforto  
como no regresso  
a casa da mãe
O vento e os pássaros parecem 
manter um diálogo secreto 
enquanto caminhamos pelo 
trilho percorrido há cem anos 
por Francisco, Jacinta e Lúcia, 
hoje sepultados na Basílica  
de Nossa Senhora do Rosário. 

Vamos conhecer a vida dos três 
meninos, outrora perseguidos 
pelo que diziam. Aljustrel,  
a poucos quilómetros, era  
a aldeia onde viviam. 

Começamos pela casa de 
Francisco e Jacinta Marto, 
simples, de cal e pedra, com 
tectos baixos. À entrada,  
há grandes arcas onde 
antigamente eram guardados  
os alimentos. Nos quartos  
vê-se as camas simples  
onde os irmãos dormiam. >

À esquerda, o altar da Basílica da Santíssima 
Trindade, em terracota dourada; à direita,  

a Via Sacra pede silêncio
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Bula
Museu de Cera
Rua Jacinta Marto
T. 249 539 300

Castelo de Ourém 
T. 249 544 315

Casa dos Pastorinhos
Rua dos Pastorinhos – Aljustrel
T. 249 532 828

Lanterna do Fado
Rua Principal, 126 – Giesteira
T. 249 534 435

Restaurante Tia Alice
Rua do Adro, 152
T. 249 531 737

Restaurante Charbonada
Rua São Francisco de Assis, 10 
T. 249 534 449

Restaurante O Crispim
Rua de São João Eudes, 23
T. 249 532 781

Hotel Alecrim 
Rua Francisco Marto, 82
T. 249 539 450

Hotel Estrela de Fátima
Rua Cónego Nunes Formigão, 40
T. 249 531 150

Hotel Cinquentenário
Rua Francisco Marto, 175 
T. 249 530 400

Luz Charming Hotel
Rua Principal, 78 – Moimento
T. 249 532 275

Mais abaixo fica a casa de Lúcia 
dos Santos. Perto, o caminho 
que tomavam com os animais, 
hoje conhecido como Via Sacra. 
Vai até à Cova da Iria.

«Agora vou mostrar-vos a 
antiga Igreja de Fátima», 
anuncia Manuela, enquanto nos 
despedimos da aldeia. Recorda- 
-nos que a Basílica de Nossa 
Senhora do Rosário foi 
construída perto do lugar das 
aparições, na Cova da Iria.  
Mas Fátima já tinha uma igreja. 
Era no centro da freguesia. 
Perto da entrada do templo, 
estão estátuas de Jacinta e 
Francisco. Logo à entrada, 
anuncia-se a pia onde foram 
baptizados os pastorinhos.

E temos uma revelação, vinda 
do marido de Manuela, Josué 
Quartau, que acompanha a 
visita. «A minha avó, Maria 
Henriqueta, lembrava-se 
do milagre do Sol. Ninguém 
acreditava nos pastorinhos. 

O caminho da Via 
Sacra pede silêncio 
e recolhimento.  
É um lugar de amor 
pela natureza

«A minha avó 
lembrava-se do 
milagre do Sol. 
Naquele dia 
deixou de cegar.  
E girava sobre si, 
como uma bola 
de fogo»

Nossa Senhora disse a Lúcia  
que haveria uma manifestação. 
No dia 13 de Outubro, o Sol 
deixou de cegar e era possível 
olhá-lo. E girava, girava sobre si, 
como uma bola de fogo». 

Hoje, multidões acreditam. 
E caminham, todos os anos, 
dezenas ou centenas de 
quilómetros para ir ao lugar 
sagrado. Até chegarem aos pés 
de Maria do Rosário, a quem 
chamam de mãe.

No dia seguinte, vamos mais atrás 
no tempo. A poucos quilómetros 
de Fátima, fica um dos mais  
belos lugares de Portugal. 
Erguido sobre um monte, vemos  
o castelo de Ourém. > 

A Basílica de Nossa Senhora do Rosário ergue-se ao céu



Boa-disposição 45

• Viaje ao passado no Castelo 
de Ourém, onde viveu a moura 
Fátima, segundo a lenda.

• As pegadas de dinossauros na 
Serra de Aire e Candeeiros.

Continue a ler em:

www.revistasauda.pt

VEJA TAMBÉM OS VÍDEOS

De construção muçulmana,  
é daqui a lenda da bela Fátima 
que, tomada de amores por um 
guerreiro cristão, foi baptizada 
com o nome de Oureana.  
Era tão bela e amada pelo povo 
que mudaram o nome da vila 
para Ourém. Também ela está 
ligada a Fátima: nas suas terras 
ter-se-á refugiado durante a 
Reconquista Cristã.

Há pegadas de dinossauro  
para descobrir na Serra de Aire

O Castelo de Ourém tem uma chave. Aqui viveu a bela Oureana

ACESSIBILIDADES PARA EDIFICIOS E VIATURAS MOBILIDADE 

Modelos em Stock para entrega e montagem até 72 horas: 

Catálogo com outras soluções:    www.ergometrica.pt 

Telef. 210 191 250 / 933 128 272    info@ergometrica.pt 

Cadeira elevador para 
escada recta 

desde 2,250.00€ 

Elevador com plataforma 
de escada recta desde 

6,900.00€ 

Banco rotativo para 
viaturas desde 

2,450.00€ 

Scooter 4 rodas  
Eléctricas desde 

1,096.04€ 

Mais longe no tempo está 
o Período Jurássico, que 
vislumbramos através das 
pegadas deixadas por alguns dos 
maiores seres que já habitaram 
o planeta. O Monumento Natural 
das Pegadas de Dinossáurios 
fica na Pedreira do Galinha. 
A vista, sobre a Serra de Aire 
e Candeeiros, é de cortar a 
respiração. Divina. •
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Leites Nutribén  
2ª e 3ª etapa

STILNOITE  
Tripla Ação

vale saúda

vale saúda

Na compra de uma embalagem de Leites Nutribén 
2ª e 3ª etapa

CNP Vários

Na compra de uma embalagem de Stilnoite 

CNP 7011320

Validade: 1 a 31 de Maio de 2017
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 10 utilizações por cartão.

Validade: 1 a 31 de Maio de 2017
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 10 utilizações por cartão.

Control Nature

vale saúda

Na compra de uma embalagem de Control Nature  
6 preservativos

CNP 6293050

Validade: 1 a 31 de Maio de 2017
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 10 utilizações por cartão.

Veroval

vale saúda

Na compra de uma embalagem de testes de  
autodiagnóstico Veroval

CNP Vários

Validade: 1 a 31 de Maio de 2017
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 10 utilizações por cartão.

vale

34
vale

14

vale

14
vale

34

elsaescaja | tm. 914 084 811 | mail. elsa.escaja@sapo.pt

Cliente | SANOFI, LDA.
Produto | Logotipo_STILNOITE
Cores | PMS 274, PMS 2756, Cyan

Illustrator CC - iMac . OS X - 10.10.1

Obra_Logotipo.STILNOITE Data_Abril.2016
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Validade: 1 a 31 de Maio de 2017

Leites Nutribén  
2ª e 3ª etapa

STILNOITE  
Tripla Ação

CNP Vários

CNP 7011320

Os leites Nutribén 2ª e 3ª etapa foram desenvolvidos e são 
produzidos numa das fábricas de leites mais modernas do 
mundo, com a tecnologia mais avançada e os mais elevados 
padrões de qualidade, segurança e higiene. São elaborados para 
garantir uma alimentação completa e um equilíbrio nutricional 
adequado a cada bebé. São enriquecidos com prebióticos, 
nucleótidos, vitaminas, cálcio e ferro, que contribuem para o 
normal desenvolvimento  do bebé. Não acumulável com outras 
campanhas e promoções.
Nutribén Innova 2 800g [CNP 7481572]; Nutribén Innova 3 800g  
[CNP 7483156]; Nutribén Continuação 800g [CNP 7389387];
Nutribén Continuação pró-alfa 800g [CNP 7477927]; Nutribén 
Crescimento 800g [CNP 7391250]; Nutribén Continuação 1200g 
[CNP 7071225]; Nutribén Crescimento 1200g [CNP 7071233]

Validade: 1 a 31 de Maio de 2017Validade: 1 a 31 de Maio de 2017

Control Nature

CNP 6293050

Control Nature é um preservativo com a forma Adapta, o que 
permite uma adaptação perfeita tornando a tua relação sexual 
mais satisfatória. Control Nature é fabricado em látex de borracha 
natural da máxima qualidade, liso, anatómico de lados não 
paralelos, transparente, lubrificado e com depósito.  
Este produto é um dispositivo médico de uso único.  
Antes da sua utilização, deve ler cuidadosamente a rotulagem  
e as instruções de utilização.

Validade: 1 a 31 de Maio de 2017

Veroval

CNP Vários

Na azáfama da vida diária, adiamos lidar com questões de saúde 
urgentes durante muito tempo. Arriscamos ao negligenciar 
sintomas ou não os encarar de forma suficientemente 
séria. Será que a minha indisposição pode ser causada por 
intolerância ao glúten? A minha apatia será causada por uma 
baixa concentração em ferro? Muitas pessoas desejam obter 
respostas rápidas e clinicamente fiáveis a questões como estas. 
Os testes de autodiagnóstico Veroval são fáceis de executar e 
permitem resultados em alguns minutos. Estes produtos são 
Dispositivos Médicos de Diagnóstico In Vitro. Leia cuidadosamente 
a rotulagem e as instruções de utilização. Em caso de dúvida, 
consulte o seu farmacêutico. Prevenção gástrica (CNP 7472001),  
Prevenção intestinal (CNP 7472019), Intolerância ao glúten  
(CNP 7471995), Gravidez (CNP 7471979), Fertilidade masculina 
(CNP 7471961), Infecção urinária (CNP 7471987), Antibiótico é 
indicado (CNP 7471946), Deficiência em ferro (CNP 7471953)

O Stilnoite é um suplemento alimentar com uma fórmula 
inovadora, com tripla acção sobre o sono, sem habituação nem 
dependência. 
1 - ACÇÃO RELAXANTE – devido ao Extracto de Passiflora
2 - ACÇÃO SOBRE A FASE DE INÍCIO DO SONO – devido à 

Melatonina
3 - DIMINUIÇÃO DOS DESPERTARES NOCTURNOS – devido  

ao Extracto de Papoila da Califórnia e Melissa 

Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como 
substitutos de um regime alimentar variado e de um modo de 
vida saudável.
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Sterillium Gel

vale saúda

Validade: 1 a 31 de Maio de 2017
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 10 utilizações por cartão.

Validade: 1 a 31 de Maio de 2017
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 10 utilizações por cartão.

Validade: 1 a 31 de Maio de 2017
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 10 utilizações por cartão.

URGO Podologia

Na compra de um produto da gama URGO PODOLOGIA

CNP Vários

Gama Vitacê

Na compra de uma embalagem de  
Vitacê Comprimidos ou Vitacê Efervescente

CNP Vários

Validade: 1 a 31 de Maio de 2017
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 10 utilizações por cartão.

vale saúda

Na compra de uma embalagem de Sterillium Gel 475ml 
com bomba doseadora

CNP 6951186

Meritene

vale saúda

Na compra de uma embalagem de Meritene (15x30g)
 

CNP Vários

vale

24
vale

24

vale

34
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Gama VitacêMeritene

URGO Podologia

CNP VáriosCNP Vários

CNP Vários

Proteja-se contra os problemas de Inverno. Fórmulas completas e 
avançadas, com vitamina C, zinco e equinácea.
Vitacê Comprimidos e Vitacê Efervescente são SUPLEMENTOS 
ALIMENTARES. Os suplementos alimentares não substituem uma 
dieta variada, nem um estilo de vida saudável. O efeito benéfico é 
obtido com a toma diária de um comprimido ou um comprimido 
efervescente, a partir dos 12 anos, durante ou após uma das principais 
refeições. Não exceda a toma recomendada. Não deve ser utilizado 
em caso de hipersensibilidade ou alergia a qualquer  dos seus 
constituintes. Mantenha fora da vista e do alcance das crianças. Leia 
atentamente as instruções de utilização no interior da embalagem. 

Vitacê Comprimidos (CNP 7341818)
Vitacê Efervescente (CNP 7398628)

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)

A nova gama de podologia oferece uma solução URGO para cada 
problema. A lima eléctrica resistente à água elimina as durezas e 
calosidades do seu pé, devolvendo a suavidade à sua pele. O óleo 
seco para uma hidratação até 24h, penetrando rapidamente na 
pele, não deixa película gordurosa. Para os calos, use o protector 
calos pré-cortado URGO. Ultra discretos e tecnológicos, hidratam 
e suavizam o calo graças ao seu óleo hidratante. São discretos e 
transparentes, cómodos e elásticos, para seu maior conforto. E para 
dores plantares e protecção de joanetes, as soluções URGO, graças 
ao seu gel polímero, aliviam a dor, amortizam a pressão, reduzindo 
a fricção e adaptam-se a todos os tamanhos de pé. Ambos são 
reutilizáveis e laváveis.
URGO Proteção Calos (CNP 6979583); URGO Proteção Calos  
(CNP 6979575); URGO Dor Plantar (CNP 6979559); URGO Proteção 
Joanetes (CNP 6979567); URGO Óleo Pés secos (CNP 6979542); URGO 
Lima elétrica (CNP 6979591); URGO Lima elétrica recarga (CNP 6979609)

Validade: 1 a 31 de Maio de 2017

Validade: 1 a 31 de Maio de 2017

Validade: 1 a 31 de Maio de 2017

Validade: 1 a 31 de Maio de 2017

Sterillium Gel

CNP 6951186

O Sterillium Gel é um desinfectante 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 a maior parte dos 
microrganismos com elevada eficácia. 
A utilização de 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.






