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A REDE 
EM REVISTA

     DUARTE
SANTOS

:E sta revista exprime com naturalidade os tra-
ços de carácter que distinguem as farmácias 
portuguesas. 

Foi assim nas seis edições de 2017. 
Primeiro, sentido de serviço. Mostrámos como há farmá-

cias sete noites seguidas em disponibilidade permanente, 
para dispensarem um ou dois medicamentos urgentes por 
semana. Acompanhámos farmacêuticos a dar boleias diá-
rias, a configurar telemóveis, a pagar contas e a ler cartas a 
portugueses que nunca puderam ir à escola. Com as equi-
pas das farmácias, levámos medicamentos a casa de idosos 
que vivem sós e isolados. Nos bairros urbanos problemáti-
cos, vimos como as farmácias vendem fiado e combatem a 
toxicodependência, a solidão e a exclusão social.

Segundo, inovação permanente. Apresentámos pelo 
menos três ideias mobilizadoras para o futuro. O Serviço 
Nacional de Assistência Farmacêutica, cujo projecto-piloto 
está a arrancar no distrito de Bragança, com o objectivo de 
facilitar ainda mais o acesso aos medicamentos em todas 
as situações de urgência. A experiência, em curso em Viana 
do Castelo, de troca de informação entre médicos e farma-
cêuticos, através da tecnologia da receita electrónica. E o 
maravilhoso Programa Abem. 

Terceiro, compromisso. Na edição de Janeiro publicámos 
a fotografia da assinatura e o texto do Acordo celebrado entre 
os ministérios das Finanças e da Saúde e a ANF. Ao longo do 
ano, demos notícia de como as farmácias estão a cumprir a 
sua parte, com o desgosto de não serem correspondidas.

Quarto, abertura à sociedade e às outras profissões. 
Entrevistámos Adriano Moreira, José Eduardo Moniz, Henri-
que Botelho e, neste número, Luís Marques Mendes.

Quinto, enraizamento no território. Fizemos capas 
com fotografias do Porto, da aldeia de Álvares, em Góis, e 
do Monte Brasil, em Angra do Heroísmo. Demos a palavra a 
cidadãos de todo o país, utentes de farmácias de Bragança, 
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Carrazeda de Ansiães, Vinhais, Mirandela, Leça do Balio, 
Porto, Eiriz, Oliveira de Frades, Nelas, Vouzela, Lajeosa do 
Dão, Melo, Guarda, Castanheira de Pera, Avelar, Aguda, 
Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande, Loures, Lisboa, 
Figueira dos Cavaleiros, Olhão, Funchal, Ponta do Pargo, 
Santo António e Porto Santo. Só para fazermos esta edição, 
visitámos farmácias em Valença, Caminha, Barcelos, Tábua, 
Fátima, Sertã, Azambuja, Vale de Santarém, Santa Iria de 
Azóia, Baixa da Banheira, Lisboa e Silves. Colegas nossos, 
farmacêuticos, fizeram de guias turísticos em cinco desti-
nos maravilhosos: Sendim, Foz Côa, Serra da Estrela, Sintra 
e ilha Terceira.

Sexto, resistência e capacidade de sofrimento. Para 
as farmácias, a austeridade continua. Uma em cada cinco 
enfrenta processos de penhora ou de falência. A perse-
verança desta rede é única. Basta lembrar, com profundo 
respeito pelas vítimas, como as farmácias se comportaram 
durante os incêndios. E como as duas que arderam voltaram 
ao serviço em menos de 48 horas.

Sétimo, memória, com sentido de futuro. Em 2017, des-
pedimo-nos de grandes referências para nós e para a socie-
dade portuguesa. Nestas páginas, partilhámos as suas his-
tórias e os seus exemplos de vida. Estivemos com o menino 
Mário Soares na Farmácia Maldonado de Freitas e com o 
bispo D. António Francisco dos Santos, quando era criança, 
na Farmácia de Valverde. Celebrámos, com convicção, as 
vidas exemplares dos médicos Daniel Serrão e Lobo Antunes, 
assim como do nosso colega João Almiro.

Festejamos agora o Natal com um número recorde de 
farmácias reais nestas páginas. E temos a honra de sentar 
à nossa mesa de consoada João Lopes Ribeiro, colaborador 
"número um" da ANF. 

Como ele nos ensina todos os dias, em 2018 continuare-
mos a desenvolver os valores do nosso carácter, permanen-
temente abertos à novidade. 
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A MÃE  
NATAL 

EXISTE!

FARMÁCIA MATEUS
VALE DE SANTARÉM

REPORTAGEM: VERA PIMENTA

FOTOGRAFIA: MIGUEL RIBEIRO FERNANDES

Maria José Mateus troca a bata  
de farmacêutica pelo fato de Pai Natal

:N o seio do Vale de Santarém, apertada 
entre edifícios de paredes caiadas, a Far-
mácia Mateus ergue-se timidamente, pas-

sando despercebida ao olhar menos atento. Há mais de 
100 anos que a única farmácia da freguesia é a segunda 
casa de quem ali vive e local de paragem para quem 
passa pela Estrada Nacional n.º 3. Na fachada, as letras 
desgastadas denunciam os mais de 25 anos ao serviço 
da população sob a alçada da actual directora-técnica, 
Maria José Mateus.

Em Dezembro, as montras transformam-se em pre-
sépios e, entre os pequenos apontamentos que adornam 
o tecto e a grande árvore branca com enfeites roxos ao 
canto, a decoração de Natal espalha-se pelo espaço, 
anunciando a chegada da época natalícia. Mas as mon-
tras não mostram tudo – é que quem visita esta farmácia 
na véspera de Natal pode bem ser atendido pelo próprio 
Pai Natal.
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A tradição começou em 2013. «Quando os meus 
filhos eram mais novos eu disfarçava-me aqui na far-
mácia e aparecia em casa de surpresa. E, um dia, pensei 
que podia ser engraçado estar ao balcão vestida de Pai 
Natal», conta-nos, sorridente, Maria José Mateus, de 53 
anos. Agora que os filhos já não se deixam surpreender, 
as reacções dos utentes são o motor desta brincadeira 
de Natal, que tem alegrado miúdos e graúdos. E a far-
macêutica garante que nem os utentes mais sérios con-
seguem resistir.

Manuel Gaspar Pedro, de 85 anos, entra a falar 
do frio, mas acaba a falar sobre a vida. Ao balcão vai 
contando histórias sobre o Natal de outros tempos. 
«Parece que ainda estou a ouvir o resmalhar dos 
papéis, enquanto a minha filha tentava abrir o presente 
do sapatinho. Depois inventaram a figura do Pai Natal, 
mas eu nunca acreditei nisso.» Quem o atende é Sofia 
Gomes, a farmacêutica de 41 anos que já ali trabalha há 

FARMÁCIA  
TEM 113 ANOS.  

É A SEGUNDA CASA  
DE QUEM VIVE NO  
VALE DE SANTARÉM

:A

13. «Espere aí cinco minutos e vai ver que ele existe», 
diz, bem-disposta. E depressa o cepticismo do octoge-
nário dá lugar a um largo sorriso, quase involuntário, 
assim que o Pai Natal aparece.
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De vestimentas vermelhas, gorro e até barba, Maria 
José está preparada para receber os utentes com a ani-
mação a que já os habituou. E os primeiros a chegar já 
se ouvem ao longe. São duas turmas da Escola Básica do 
Vale de Santarém, que vêm a entoar cânticos natalícios. 
De olhares curiosos e sorrisos inocentes, as 34 crian-
ças rapidamente se espalham pela farmácia, de repente 
pequena para tanta gente. 

O Pai Natal guia-os até às traseiras, onde vão apren-
der a fazer um creme de mãos com vaselina e óxido de 
zinco. O marido, José Carlos Mateus, de 51 anos, chega 
para se juntar à brincadeira. «Sempre que posso venho 
ajudar cá na farmácia. Para mim as relações humanas são 
muito importantes», conta. Há um ano, decidiu tirar uma 
formação em Técnico Auxiliar de Farmácia e agora pode 
dar apoio no atendimento.

Antes de terminar a visita, ainda há tempo para cada 
um fazer um desenho de Natal, que mais tarde será 
exposto na montra da farmácia. Mafalda, de 8 anos, 
rabisca rapidamente aquilo que parece ser o telhado 
de uma casa, enquanto explica: «Estou a desenhar uma 
casa, com relva, uma árvore de Natal e o Pai Natal.» À 
saída, a farmacêutica despede-se distribuindo beijos, 
abraços e saquinhos com um chocolate e uma amostra 
do creme que todos ajudaram a fazer.

Sandra Campeão, de 45 anos, chega à farmácia com 
a filha: «Diz olá ao Pai Natal!». A pequena Mariana veio 
dar a sua contribuição para a montra natalícia, mas 
parece mais encantada com o grande frasco de vernizes 
que vê em cima do balcão. Sandra vive numa freguesia 

MÃE NATAL 
ENSINA AS  

34 CRIANÇAS A FAZER 
UM CREME DE MÃOS 
COM VASELINA  
E ÓXIDO DE ZINCO

:A
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vizinha, mas a Farmácia Mateus é a farmácia de eleição: 
«Aqui já conheço as pessoas e tenho sempre os medi-
camentos de que preciso. E, como tenho dois filhos dia-
béticos, venho cá muitas vezes para comprar a insulina 
para eles.» Entretanto Mariana rende-se aos encantos 
do Pai Natal, termina o desenho e, em troca, recebe um 
chocolate e o verniz que tanto queria. 

Durante a tarde, os conterrâneos vão chegando e as 

conversas arrastam-se como na esplanada de um café. 
Alguns vêm só cumprimentar. Outros trocam impres-
sões sobre a última Revista Saúda. Há tempo para beber 
um chá ou um café. Há quem tente negociar um pre-
sente e quem pergunte pela ceia de Natal. Nesta far-
mácia não há utentes e farmacêuticos, só amigos. E, dos 
mais sérios aos mais brincalhões, ninguém resiste ao Pai 
Natal. 
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A GRANDE  
REUNIÃO  
DE PRESÉPIOS

FARMÁCIA  
DIAS DA SILVA

AZAMBUJA

REPORTAGEM: RITA LEÇA FOTOGRAFIA: ALEXANDRE VAZ

Muitas pessoas páram na farmácia  
só para verem os presépios
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:N esta época, dezenas de presépios 
enchem a montra da Farmácia Dias 
da Silva, na Azambuja. São de múlti-

plas cores, formatos e até nacionalidades. A maioria 
foi emprestada pelos utentes, que responderam ao 
repto lançado pela farmácia. Junte o seu presépio 
aos nossos, lê-se num quadro de lousa à entrada. E 
as pessoas juntam! No final de Novembro, já perto 
de 70 presépios embelezavam a montra e faziam 
parar os transeuntes, curiosos. «Esperamos que até 
ao Natal cheguem muitos mais», diz Maria João Dias 
da Silva, proprietária da farmácia há 40 anos. «Toda 
a gente nos conhece e nós conhecemos toda a gente. 
É bom sentir esta proximidade e poder partilhar pai-
xões comuns», sublinha. 

Aqui, a paixão são os presépios. «Já perdi a conta 
aos que tenho lá em casa. Tornou-se uma mania 
entrar numa loja de artesanato e comprar um presé-
pio. São todos tão diferentes», confessa a utente Isa-
bel Lança. Aos 82 anos, conserva o espírito curioso 
que tantas vezes a faz procurar, descobrir e até 
mesmo criar a sua colecção. «Gosto de comprar as 
peças e, depois, fazer o meu próprio presépio. Este, 
por exemplo, é feito com musgo e uma pedrinha 
que apanhei aqui na rua», explica, apontando para 
um exemplar pequeno, feito com figuras que, anti-
gamente, eram colocadas dentro do bolo-rei. «Foi o 
primeiro que fiz. Ainda quero melhorá-lo e pôr uma 
árvore». Isabel Lança participa na iniciativa da far-
mácia com uma dezena de exemplares. 

FARMACÊUTICA 
E DEZENAS DE 

UTENTES PARTILHAM 
A PAIXÃO PELOS 
PRESÉPIOS NA MONTRA 
DA FARMÁCIA

:A

A farmacêutica Maria João Dias da Silva adora 
partilhar com os utentes a paixão pelos presépios

«Gosto de comprar as peças e depois fazer o meu 
próprio presépio», conta Isabel Lança, 82 anos

«Tenho muito orgulho em ter aqui os meus», 
diz Esmeralda Neves Sousa, que faz presépios 
com figuras de feltro
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«Todos os anos digo que não 
vou comprar mais nenhum. Mas 
acabo sempre por não resistir», 
admite também, rindo, Maria 
João Dias da Silva. Em casa, 
guarda perto de 50 presépios, de 
vários países do mundo. É dela o 
maior exemplar na montra. «É 
o meu favorito. Tinha-o no topo 
das escadas da minha casa, mas 
decidi trazê-lo para aqui. As pes-
soas gostam muito!», conta a 
farmacêutica.

A farmácia exibe presépios 
de muitas regiões do país e de 
outras partes do mundo. «Este 
foi-nos emprestado por uma 
utente que viveu muitos anos 
em Moçambique», exemplifica, 
mostrando um presépio arre-
dondado que se coloca suspenso por um fio. Também há 
um exemplar do Equador e outro de estilo peruano. As 
crianças adoram. «Quero emprestar o meu presépio. Em 
casa, fico só com o da Playmobil», pediu Rita Lança, de 9 
anos, numa visita à farmácia. «E a mãe deixou», conta a 
farmacêutica, numa gargalhada feliz. 

A paixão pelos presépios atrai vizinhos de todas as 
idades. Nascida em Coruche, Esmeralda Neves Sousa 
quando casou, em 1999, veio viver para a Azambuja. Tem 
mão para o feltro e adora gatos. Há sete anos, criou o 
primeiro presépio felídeo do mundo. Foi um sucesso. 
«Nunca mais parei». 

As manas Batalha participam com 
dois Reis Magos da sua infância
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S PRESÉPIOS 
DA FARMÁCIA 

DIAS DA SILVA 
SÃO UM GR ANDE 
ACONTECIMENTO DE 
NATAL NA A Z AMBUJA

:O

De início, os figurantes eram todos pretos, como 
Frela, a sua primeira gata. Com o passar do tempo, os 
presépios abriram-se a outras raças e espécies. Na pri-
meira prateleira da montra, Esmeralda exibe agora um 
presépio de três gatos coloridos. Mais abaixo, um outro, 
em que o feltro tomou a forma de corpos humanos. 
Investe «muitas horas de trabalho» nos detalhes, o que 
dá grande beleza às obras. «As pessoas param para ver 
os presépios. Tenho muito orgulho em ter aqui os meus», 
afirma a artífice do feltro.

As irmãs Maria Joana e Rosa Alves Batalha, de 81 e 83 

anos, recusam-se a «ficar fechadas em casa». Se há uma 
exposição colectiva, claro que as manas Batalha, como 
são conhecidas, têm de entrar. «Somos as manas mais 
castiças, como diz o padre», apresentam-se.  Os filhos de 
ambas levaram com eles os antigos presépios de família. 
Ainda assim, sobraram algumas figuras. «Trouxemos dois 
Reis Magos que tínhamos esquecidos lá nas nossas casas. 
Não queríamos deixar de participar!», conta Maria Joana. 
«São mesmo antigos, tradicionais. Nem sei quantos anos 
têm», acrescenta Rosa. Feita a explicação, coloca Gaspar 
e Baltazar na prateleira da farmácia.
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PINHEIROS  
DE VERDADE

FARMÁCIA  
LIMA DA SILVA

SERTÃ

:N este Natal, a Farmácia Lima da Silva vai 
oferecer um pequeno pinheiro a cada um 
dos seus clientes. No total serão 2.000 

pinheiros a colorir de verde a vila da Sertã, conhecida 
como a terra do pinheiro de Natal. O nome vem da vasta 
zona de pinhal que, entre Junho e Outubro, foi dizimada 
por cinco grandes incêndios.

«Em equipa, decidimos este ano dar uma prenda 
diferente, algo que anime e traga esperança no futuro 
aos nossos clientes, muitos dos quais foram afectados 
pelos incêndios», explica a directora-técnica, Cristina 
Lourenço, que trabalha na Farmácia Lima da Silva há 
20 anos. «Queremos celebrar a vida, semear o amor e 
plantar a esperança».

O Natal sempre foi vivido de forma muita intensa na 
Farmácia Lima da Silva. Durante muitos anos, participou 
no concurso de montras realizado na vila, tendo arreca-
dado vários prémios. Este ano, o tema da montra está 

REPORTAGEM: SANDRA COSTA
FOTOGRAFIA: JORGE FIRMINO

em sintonia com a prenda, mostrando um presépio rús-
tico feito de serapilheira, construído pelos idosos do lar 
da Sertã, num cenário de ramos de oliveira, caruma e os 
pinheirinhos que vão ser oferecidos.

Cristina Lourenço não se enganou quando previu 
que os clientes iam ficar surpreendidos, mas muito 
agradados com o pequeno mimo que este ano a Far-
mácia Lima da Silva lhes reserva. Todos os utentes com 
quem falámos disseram gostar muito da ideia e que são 
precisas mais iniciativas do género para tornar de novo 
verde o concelho. «É um gesto excepcional face ao que 
aconteceu este ano com os incêndios, aqui e em todo 
o Portugal», diz António Melro, engenheiro da EDP na 
pré-reforma, que vive na Sertã há 35 anos. Quando o 
neto de quatro anos chegar de Angola para as férias 
de Natal vai com ele plantar o pinheirinho e explicar-
-lhe a importância de preservar a natureza. «Faz parte 
da educação a dar às crianças e espero, nos próximos 
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FARMÁCIA  
ESTÁ A 

OFERECER 2.000 
ÁRVORES AOS CLIENTES: 
A  SERTÃ VAI  VOLTAR  
A  SER VERDE

:A
anos, poder ir com ele para vermos como está a crescer 
o pinheiro que plantou».

Aos 64 anos, António Melro é um cliente assíduo da 
Farmácia Lima da Silva. Toma diariamente 12 medica-
mentos, devido à diabetes e aos problemas de coração, 
o que o leva a visitar a farmácia dia sim, dia não. Gosta 
sobretudo do ambiente: «As pessoas são muito sim-
páticas e as doutoras Cristina e Elsa são espectacula-
res, como pessoas e como profissionais. Passam muito 
tempo com os clientes, pelas amabilidades que têm, 
mas como a maioria das pessoas tem muita idade faz-
-lhes bem essa atenção». Tem uma dívida de gratidão 
para com Cristina Lourenço, que lhe «salvou a vida», 
ao identificar o erro numa receita de um medicamento 
com penicilina, substância a que é alérgico.  

A Farmácia Lima da Silva, localizada na zona nobre 
da vila, é uma das duas farmácias da Sertã e atende por 
dia uma média de 200 clientes. 

Cristina Lourenço, directora-técnica, e Nuno Gonçalves,  
o proprietário. A escolha dos pinheiros para prenda  
de Natal foi feita em conjunto com a equipa
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Hoje dispõe de instalações 
amplas (as terceiras desde a 
sua origem), com todas as con-
dições para acolher com con-
forto os clientes, incluindo um 
gabinete privado. O aspecto 
mais valorizado pelos sertanen-
ses é o atendimento. «O que as 
pessoas mais procuram aqui é 
que tenhamos um sorriso para 
elas, que as ouçamos, conver-
semos um bocadinho e nos 
interessemos pelas suas doen-
ças. Conhecemos muito bem os 
utentes e quando eles chegam à 
farmácia muitas vezes já sabe-
mos qual é o problema, mesmo 
antes de nos dizerem», diz Cris-
tina Lourenço.

Nuno Gonçalves, o actual 
proprietário, está de acordo: 
«As pessoas procuram uma 
palavra amiga, um conforto, o 
desabafo». Empatia, disponi-
bilidade, proximidade. Mais do 
que o conhecimento técnico, 
transversal à profissão, a dife-
rença faz-se na forma como se 
atende o público. «A caracterís-
tica principal do farmacêutico é 
estar sempre disponível para as 
pessoas e, com isso, vem o dar 
carinho, amor e atenção. Criar-
mos a capacidade de nos tor-
narmos psico-farmacêuticos», 
avança a directora-técnica. «As 
pessoas saem daqui com uma 

alma nova e é isso que nós queremos».
«São todos muito simpáticos e dão-nos sempre a 

possibilidade de escolher entre os medicamentos que 
saem mais em conta, o que é muito importante porque 
as nossas reformas são pequenas», diz Maria Fernanda 
Pires, de 77 anos, cliente habitual da Farmácia Lima da 
Silva. Ana Rita Santos, mãe de uma bebé de um mês, 
também valoriza o atendimento e a capacidade que a 
equipa tem de esclarecer as pessoas, «muitas vezes até 
pelo telefone».

Carla Simões, vendedora de fruta de 37 anos, mora 
a 10 quilómetros da Sertã, na Macieira, uma das muitas 

S PESSOAS 
SAEM DAQUI 

COM UMA ALMA NOVA 
E  É  ISSO QUE NÓS 
QUEREMOS»

«A

O pinheiro é plantado na Macieira, 
aldeia afectada pelo incêndio  
de 15 de Outubro

Missão cumprida: o pequeno pinheiro vem 
dar um toque de verde à serra ardida
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aldeias afectadas pelo incêndio de 15 de Outubro, onde 
arderam duas casas de primeira habitação, para além 
de várias arrecadações e hortas. Com Cristina Lou-
renço, Nuno Gonçalves e duas funcionárias da farmácia, 
é às portas da aldeia que vai plantar o pequeno pinheiro 
que a Farmácia Lima da Silva lhe ofereceu. Quase dois 

meses depois, o cenário permanece desolador. Ainda sai 
fumo da manta morta do chão, onde continuam a arder 
raízes de árvores. O minúsculo pinheiro verde contrasta 
com a enorme área negra ardida. Um pequeno sinal 
de vida. A esperança de ver, de novo, verde a terra do 
pinheiro de Natal.

A Farmácia Lima da Silva tem uma longa 
tradição na decoração de montras de Natal

A bebé de Rita Santos vai poder assistir 
ao crescimento da sua árvore de Natal 
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CHÁ, BROA  
E AMOR 

PARA DAR
REPORTAGEM:  

SÓNIA BALASTEIRO

FOTOGRAFIA:  
ALEXANDRE VAZ E MIGUEL 

RIBEIRO FERNANDES

FARMÁCIA SIMÕES FERREIRA FARMÁCIA IRIENSE
TÁBUA FÁTIMA

:N  o interior do país, Dezembro começou frio. 
Temperatura ideal para um chá acompa-
nhado de broa, forma singela e inesperada 

de acolher quem entra na Farmácia Simões Ferreira, em 
Tábua. 

São cinco e meia da tarde. «Hoje é o nosso chá de 
Natal», anuncia António Gonçalves. Responde ao convite 
Patrícia Nunes, de 43 anos. Ao entrar, é surpreendida 
pelo som da música ao vivo. Está a tocar "A Thousand 
Years", de Sting. O repertório, interpretado com esmero 
por quatro jovens da vila, inclui sucessos como "Pica do 7"  
ou "Amar pelos Dois". «Já viste? Escolheste bem o dia 
para vir», diz o técnico auxiliar de farmácia à amiga. 
Patrícia já conhecia «os rostos dos miúdos, mas não as 
suas proezas». Bebe uma chávena de chá, acompanhada 
de um pedacinho de broa. Feliz e retemperada, faz-se 
novamente ao frio da rua.

O chá de Natal é uma tradição «iniciada há muitos 
anos» por Maria José Carniça, directora-técnica há um 
quarto de século. Este ano, o concerto de André, Fran-
cisca, Maria e Inês, todos com 17 anos, veio aconchegar 

O técnico auxiliar de farmácia Jorge Brito  
e a directora-técnica Maria José Carniça  
partilham chá e broa de Natal com uma utente fiel 
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ainda mais os utentes. «A música é uma forma bonita de 
aliviar, de ajudar um bocadinho as pessoas a esquecerem 
as agruras», acredita a farmacêutica. Sobretudo este 
ano, em que ainda é visível, nos olhos e nas palavras de 
quem aqui vive, a devastação deixada pelos incêndios de 
Outubro. 

Nesta época, a farmácia ajuda como pode as institui-
ções de solidariedade social do concelho de Tábua. «Com 
a crise, deixámos de o poder fazer como antes», lamenta 
Maria José Carniça. A tradição só sobrevive graças ao 
apoio da indústria farmacêutica e ao entusiamo de toda 
a equipa, que não dispensa fazer visitas de Natal a crian-
ças, mas também a idosos institucionalizados. 

«Visitamos as pessoas. Afinal, foram nossos utentes 
durante uma vida inteira. Entretanto, foram para o lar 
e deixámos de os ver… é uma forma de lhes dizer “Olá! 
Ainda cá estamos. Somos nós!”», explica Maria José. É o 
caso de Maria da Anunciação Pereira, de 90 anos, uma 
antiga utente e amiga, que vive há 18 anos no lar da Fun-
dação Sarah Beirão. Com uma satisfação humilde e con-
tagiante, a anciã conta que conhece «há muitos anos» 
as farmacêuticas. Fala da vida e agradece as visitas, 
retribuindo os votos de Feliz Natal. Pode ser apenas um 
pacote de lenços de papel, mas cada idoso tem direito a 
um miminho. «Obrigado pela lembrança», diz também o 
senhor João, de 87 anos. 

ODA A EQUIPA VAI 
AOS LARES VISITAR 

ANTIGOS UTENTES: 
«É UMA FORMA DE LHES 
DIZER OLÁ, AINDA CÁ 
ESTAMOS, SOMOS NÓS!» 

:T

André, Francisca, Inês e Maria interpretam 
canções de António Zambujo, Salvador Sobral 
e Sting na farmácia

No lar da Fundação Sarah Beirão,  
em Tábua, vivem idosos que toda a vida 
conheceram a Farmácia Simões Ferreira
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Para as crianças pobres, ou sem 
família, a farmácia lançou a campa-
nha «Troque um brinquedo por um 
sorriso!». No ano passado, para além 
de muitas famílias utentes, os atletas 
do Grupo Desportivo Tabuense orga-
nizaram-se para doar brinquedos, 
jogos e livros. «Superou as nossas 
expectativas», congratula-se Marta 
Craveiro, farmacêutica substituta.

Este ano, a Farmácia Simões Fer-
reira levou oito triciclos e jogos de 
mesa didácticos às crianças do Cen-
tro Social Caeiro da Matta, da Paró-
quia de Midões. «Os nossos triciclos 
estavam todos sem rodas... Estes são 
excelentes!», exclama, alegre, a direc-
tora, Beatriz Vitorino. 

Farmácias de todo o país lançam 
rifas, recolhas de fundos e de bens 

alimentícios em favor dos mais necessitados. Há muitos 
sinais de festa, mas também de solidariedade.

Vista de fora, uma árvore com luzinhas de Natal 
parece ser a grande protagonista do escaparate da Far-
mácia Iriense, em Fátima. Mas o olhar de quem entra é 
logo atraído por uma grande caixa de madeira, aberta 
junto à árvore. “Farmácia Amiga”, anuncia. Esta caixa 
nasceu para fazer a diferença. «Todos os anos, no Natal, 
escolhemos uma instituição de solidariedade social da 
região e tentamos ajudá-la ao máximo», conta a sorri-
dente directora-técnica, Joana Rocha, de 28 anos.

ARA AS 
CRIANÇAS 

POBRES, OU SEM FAMÍLIA, 
A FARMÁCIA LANÇOU 
A CAMPANHA «TROQUE 
UM BRINQUEDO POR UM 
SORRISO!»

:P

Carla Margarido, directora da APAJE, recebe os primeiros 
donativos angariados pela campanha "Farmácia Amiga"

«Tudo o que pudermos fazer para nos 
ajudarmos uns aos outros é importante», 

considera Emanuela Vicente
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Os requisitos para receber o apoio da "Farmácia 
Amiga", devidamente listados na tampa da caixa de 
madeira, são simples: trabalho reconhecido em prol da 
comunidade local e sem fins lucrativos. 

A instituição beneficiária faz uma lista das suas neces-
sidades. A farmácia faz a sua doação. Os elementos da 
equipa também. Todos tratam de apelar à solidariedade 
dos utentes. A cumplicidade e a confiança construídas 
ao longo de todo o ano garantem a eficácia da "Farmácia 
Amiga". «Com o apoio dos utentes nossos amigos, con-
seguimos apoiar quem precisa mais», descreve Carmen 
Antunes, técnica de farmácia.

No Natal de 2016, a comunidade de utentes e amigos 
da Farmácia Iriense levou o Natal às crianças portado-
ras de deficiência do Centro de Reabilitação e Integra-
ção de Fátima. Este ano, vai apoiar a Associação de Pais e 

Encarregados de Educação (APAJE) de Fátima, que serve 
124 crianças, dos quatro meses aos 12 anos, em duas cre-
ches e um ATL. «Neste momento, a APAJE está a passar 
por algumas dificuldades financeiras. Por isso, é mesmo 
muito importante este apoio», revela a directora, Carla 
Margarido. 

A APAJE fez uma lista de necessidades, incluindo 
medicamentos pediátricos de venda livre, termómetros, 
cremes muda fraldas e jogos didácticos. Há quem prefira 
doar bens alimentares. «Embora não tenha sido o nosso 
pedido, aceitamos de bom grado!», refere a responsável.

A utente Emanuela Vicente, de 21 anos, preferiu ofe-
recer analgésicos e antipiréticos. «Tudo o que puder-
mos fazer para nos ajudarmos uns aos outros é impor-
tante. Se não, não estamos cá a fazer nada», afirma a 
rapariga.

Céu Ribeiro, Carmen Antunes, Joana Rocha, 
Alexandra Luís e Carla Silva compõem 
a equipa da Farmácia Iriense, em Fátima



:D  izem que em ideia vencedora 
não se mexe. Foi esse o lema 
de Fausto Coelho, director-

-técnico da Farmácia Associação Socor-
ros Mútuos João de Deus. Planeia repetir 
o grande sucesso do Natal de Silves do 
ano passado. Para voltar a "mexer" com a 
cidade, está a organizar, juntamente com 
os oito funcionários da farmácia, um baile 
solidário. O dinheiro angariado vai benefi-
ciar famílias pobres, na forma de cabazes 
com bens não perecíveis, mas também em 
vales para aquisição de carne fresca num 
dos talhos da cidade. 

Em 2016, o baile solidário da farmá-
cia juntou mais de 60 pessoas no Pavilhão dos Bombei-
ros Voluntários de Silves. «Todos os anos fazemos algo 
para os nossos utentes. Costumava ser a típica música de 
Natal, adaptada e cantada por nós. Mas, no ano passado, 
alguém sugeriu: "E se fizéssemos um baile solidário?"  
A ideia pegou e foi um sucesso», explica Fausto Coelho, 
acrescentando: «Este ano queremos repetir, porque 
sentimos que, realmente, fizemos algo útil para as pes-
soas». A entrada custará dois euros. Para além da música, 
haverá uma mesa grande, com comes e bebes. 

Uma ideia aplaudida por Gertrudes Augusto, fre-
quentadora habitual da Farmácia A.S.M. João de Deus. 
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«O DOUTOR
SABE DANÇAR»

REPORTAGEM: RITA LEÇA

FOTOGRAFIA: ALEXANDRE VAZ

FARMÁCIA A.S.M. JOÃO DE DEUS
SILVES

QUI, O NATAL  
É TRÊS EM UM:  

ALEGRIA, CONVÍVIO  
E RESPONSABILIDADE SOCIAL

:A

No ano passado, o baile solidário juntou  
mais de 60 pessoas no Pavilhão dos Bombeiros 
Voluntários de Silves
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S RECEITAS 
DO BAILE 

GARANTEM A CONSOADA 
DE FAMÍLIAS POBRES

:A

Elegante e cheia de energia, está na cara que os 72 anos 
não lhe vão estragar os planos. «Ai, vou dançar muito!», 
garante, reiterando: «No ano passado dancei e este ano 
vou dançar ainda mais». Até porque o marido também «é 
bom bailarino». Em 2016, Gertrudes convenceu 12 amigas 
para a festa. Este ano «vão muitas mais», porque ouviram 
falar tão bem da festa que até estão «ansiosas por parti-
cipar». No ano passado, a septuagenária contribuiu com 
um bolo de vinagre, o seu favorito. Quando percebeu que 
o contributo solidário implicava a realização de dinheiro, 
comprou o próprio bolo e comeu-o com as amigas. «Toda 
a ajuda é importante», declara Gertrudes, sorrindo timi-
damente. Este ano, lá estará mais um bolo de vinagre para 
partilhar com todos. 

A iniciativa conta novamente com a participação do 
Talho Azul. «Somos um negócio pequeno, mas gostamos 
de ajudar sempre que podemos», declara Maria Julieta 
Sequeirão, uma das gerentes. «Estamos a atravessar um 
período complicado, há muitas pessoas necessitadas», 
considera. No ano passado, 13 famílias seleccionadas pela 
Segurança Social compraram produtos no talho, cada uma 
com um vale de 25 euros.

Este ano, a música estará a cargo do acordeonista 
Marco António. «Foi um desafio para todos», considera 
o farmacêutico Henrique Tavares, «mas muito divertido 
também». E solta uma gargalhada, ao recordar a reac-
ção de muitas utentes no baile do ano passado: «Afinal, o 
doutor sabe dançar!».

«Vou dançar muito!», promete Gertrudes 
Augusto, 72 anos cheios de beleza e energia

Os cabazes de Natal incluem vales para aquisição  
de carne fresca, graças à colaboração do Talho Azul

O farmacêutico Henrique Tavares vai ter  
de voltar a provar que é bom dançarino
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:Q  uando o Pai Natal chegar à Casa do 
Outeiro, na vila de Tábua, no dia 22 
de Dezembro, levará um saco cheio 

de presentes para os 12 meninos e meninas 
que lá vivem. Um tablet para o Rodrigo, que faz 11 anos em 
Janeiro; a bicicleta pedida pelo Leonardo, de nove; uma 
boneca para a Luísa, de oito; uma caixa de maquilhagem 
musical do filme "Frozen", para a Rita, de cinco; um carro 
telecomandado para o José, de sete. E outros presentes 
mais utilitários, como material escolar, fraldas, babetes, 
cremes hidratantes, pastas e escovas de dentes.

José, Leonardo, Luísa, Rita e Rodrigo (nomes fictícios) 
estão à guarda do Centro de Acolhimento Temporário 
(CAT) de Tábua, conhecido como Casa do Outeiro, ins-
tituição beneficiária do Concerto Solidário de Natal das 
farmácias da região Centro. O CAT é o refúgio de crianças 
vítimas de abandono, negligência, maus-tratos ou abusos 
físicos e psicológicos. Estão ali por ordem dos tribunais. 
Aguardam decisões judiciais até conhecerem uma família 
adoptiva ou uma instituição de acolhimento definitiva.

A Delegação do Centro da ANF todos os anos distri-
bui pelas farmácias uma lista de desejos e necessidades 

de crianças acolhidas numa instituição de solidariedade 
social da região. As doações certas são o bilhete de acesso 
aos concertos solidários de Natal. O presente sonhado 
por uma criança desperta o instinto solidário dos farma-
cêuticos e das suas equipas. Para além de satisfazerem 
esses pedidos, as farmácias doam também fármacos 
essenciais, assim como produtos de saúde e bem-estar.

Este ano, as flautistas Mariana Arêde e Joana Correia 
apresentaram na sede da Delegação do Centro da ANF, 
em Coimbra, um programa com composições de Tele-
mann, Mozart e Kuhlau. Para além da paixão comum pela 
flauta transversal, Mariana é farmacêutica e Joana pro-
fessora no Conservatório Regional de Música de Viseu. 
Entre as apresentações, conferenciaram com os pre-
sentes, entrelaçando História da Música e História da 
Farmácia.

Os concertos solidários, de 2007 para cá, já levaram 
o espírito do Natal a crianças de 20 instituições, como as 
Casas do Gaiato de Miranda do Corvo e de Coimbra, o 
Lar Girassol, em Alcarraques, e o Solar do Mimo, de São 
Romão, na Guarda. Os colaboradores da ANF também se 
associam a esta forma original de solidariedade.

O MENINO JESUS 
GOSTA DE MÚSICA

CONCERTO  
SOLIDÁRIO  
DE NATAL

REPORTAGEM: SÓNIA BALASTEIRO FOTOGRAFIA: ALEXANDRE VAZ

FARMÁCIAS  
DA REGIÃO 
CENTRO

Joana Correia e Mariana Arêde tocaram flauta transversal  
e entrelaçaram História da Música e História da Farmácia
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:J  unto à entrada, a mesa de iguarias natalícias 
não deixa ninguém indiferente. Suscita olhares 
curiosos e falatório ao balcão. Rabanadas dou-

radas, formigos, aletria e até um prato de bacalhau com 
couves são os protagonistas de cena. Gracinda Carvalho, 
49 anos, oleira de profissão, assume a preferência por for-
migos. «Está tão saboroso», elogia, enquanto degusta o 
doce típico do Natal minhoto, feito à base de frutos secos.

Pelo quarto ano consecutivo, a Farmácia Pinto Coelho, 
da freguesia de Manhente, concelho de Barcelos, presen-
teia os utentes com receitas natalícias saudáveis.  Fatias 
de pão de dieta, adoçante, margarina light, azeite e sal 
marinho são os ingredientes-rei. O açúcar e o sal, esses, 
perdem a habitual liderança. 

«Esta é uma altura do ano em que as pessoas fazem 
mais excessos. Conhecemos bem a prevalência de pro-
blemas de saúde como diabetes, colesterol alto e hiper-
tensão. Por isso nos parece cada vez mais importante 
educar a população nutricionalmente», expõe a farma-
cêutica Daniela Basto.

Uma técnica de farmácia pôs mãos na massa, recupe-
rando receitas que, outrora, pertenceram à sua avó Gra-
cinda. «Estas receitas são muito especiais para mim», 
diz, emocionada, Cátia Campinho. «É possível viver o 
Natal com saúde. Basta fazer as substituições ideais», 
refere ainda esta profissional de saúde.

SAÚDE  
À CONSOADA

FARMÁCIA PINTO COELHO FARMÁCIA CARDOSO
MANHENTE, BARCELOS BAIXA DA BANHEIRA
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ANABELA TRINDADE  
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RABANADAS  
DA  

FARMÁCIA PINTO COELHO
COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL 

(POR FATIA)

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

Misture o leite magro, o ovo, a raspa de 
laranja, a canela em pau e o edulcorante. Leve 
ao lume até ficar com alguma consistência. 
Neste preparado, molhe as fatias de pão e dis-
ponha sobre o tabuleiro previamente untado. 
Leve ao forno aquecido a 180º 5 min. Retire e 
passe cada rabanada por pó de canela. Reserve 
num recipiente as rabanadas, enquanto pre-
para o molho. Num recipiente coloque 3 paus de 
canela, anis estrelado e vinho do Porto. Leve ao 
lume por breves instantes até engrossar. Colo-
que o preparado numa taça junto das rabanadas 
e sirva decorado com longas raspas de laranja.

A farmácia oferece cópias das receitas saudáveis aos 
utentes. «Não queremos que as pessoas se privem do 
sabor, mas oferecer-lhes uma opção saudável», refere a 
directora-técnica, Rita Basto.

A funcionária de uma pastelaria vizinha elogia o papel 
activo da Farmácia Pinto Coelho na promoção de uma ali-
mentação saudável durante o Natal. «Estou aqui a provar 
esta rabanada e, de facto, é boa. E não se nota nada que 
não leva açúcar», refere Lúcia Ferreira, 45 anos. Rendida 
às rabanadas feitas com pão de dieta e adoçante, levou 
a receita para casa.

S PESSOAS SÃO 
SURPREENDIDAS 

COM UMA MESA DE DOCES 
DE NATAL SEM AÇÚCAR  
E BAIXO TEOR DE SAL

:A

Veja também o vídeo

www.revistasauda.pt

Margarina light  
para untar

Canela em pó  
e em pau 

Raspa de laranja 

Anis estrelado

Fatias de pão 
de dieta

200ml Leite  
magro

15 ml Edulcorante 

1 Ovo inteiro

Calorias: 
52 Kcal

Hidratos de Carbono: 
7,2g

Proteinas: 
3,3g

Gordura: 
1,1g

Calda 
(13Kcal/10ml)

CONHEÇA OUTR AS RECEITAS SAUDÁVEIS
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As equipas das farmácias lidam de perto com o des-
controlo dos parâmetros de saúde de muitos portugue-
ses depois do Natal. Por isso, muitas farmácias promo-
vem acções de educação alimentar nesta época do ano. 

Na Baixa da Banheira, a Farmácia Cardoso tem em 
curso a campanha “Ajudar e Consciencializar”. Os utentes 
são convidados a medir os valores da glicémia e do coles-
terol antes da quadra natalícia e a repetir os testes em 
Janeiro. O simples confronto com os resultados incentiva 

as pessoas a mudar de comportamentos. «Acreditamos 
que este projecto irá prevenir muitos acidentes car-
diovasculares», afirma a farmacêutica Marina Feliz. A 
campanha tem também uma vertente solidária, porque 
a farmácia oferece integralmente o valor cobrado pelos 
testes à Casa de Animais de Lisboa e aos Escuteiros da 
Baixa da Banheira

À técnica de farmácia Sandra Presódio faz-lhe con-
fusão o desperdício da quadra natalícia. «A maior parte 
das pessoas pensa que Natal é dar presentes e comer. 
Há animais a morrer para depois irem para o lixo», refere, 
desconsolada. 

Lá fora chove copiosamente, mas Rosa Carapinha 
respondeu ao chamado. Natural de Pedrogão do Alen-
tejo, vive aqui há 50 anos. Depois de lhe fazer o teste, 
Sandra fica logo mais alegre: «A dona Rosa anda a por-
tar-se muito bem. Tem 172 de colesterol e 125 de glicémia, 
valores muito bons para depois da refeição». O marido da 
alentejana tem um problema oncológico e já perdeu um 
rim, por isso faz uma dieta regrada. A mulher, solidária, 
come o mesmo que ele e só beneficia com isso.

A equipa da farmácia desespera com o compor-
tamento descuidado persistente de alguns utentes.  

FARMÁCIA AJUDA 
OS DOENTES  

A CONTROLAR A GLICEMIA 
E O COLESTEROL 
DURANTE O NATAL

:A

Sandra Presódio faz os testes dos colesterol  
e da glicemia ao utente António Félix. 
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«Há uma senhora, por exemplo que está a fazer bolos 
desde dia 12 e não a convencemos a aceitar o desafio», 
refere, desconsolada, Sandra. «Nós alertamos, mas a 
forma como as pessoas reagem faz parte do seu per-
curso. Não critico ninguém porque come peixe, carne, só 
por ser vegetariana.» Marina mete-se na conversa: «Dás 
a tua orientação». 

O reformado da GNR António Félix também passa 
nos testes com distinção. O resultado foi condicionado 
por um medicamento que está a tomar para «baixar 
o colesterol», confessa. Na mesa de Natal há sempre 

bacalhau com couves. Nada que suplante os tempos em 
que andava na azeitona. Apesar da miséria, «fritava-se 
uma presa para se beber um copo de vinho e dançava-se 
e cantava-se com moças casadas e solteiras». Hoje sai 
de casa no dia de Natal e «não há um lugar para beber 
café.» 

Dizem-lhe que por ter participado nesta iniciativa 
pode ganhar um cabaz de Natal, sorteado pela Casa 
dos Animais de Lisboa. Sai da farmácia com um sorriso 
estampado na cara. Talvez o cabaz traga ao Natal deste 
ano um novo colorido. Com conta, peso e medida. 

DINHEIRO DOS 
TESTES VAI PARA 

OS ESCUTEIROS E UMA 
ASSOCIAÇÃO PROTECTORA 
DOS ANIMAIS

:O
A técnica de farmácia Sandra Presódio  

e a farmacêutica Marina Feliz são uma dupla 
imbatível. Os utentes não poupam em elogios

O ar feliz de Rosa Carapinha 
perante os bons resultados dos 
testes à glicemia e ao colesterol
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A ÁRVORE 
DOS DESEJOS

REPORTAGEM: RITA LEÇA 

FOTOGRAFIA: ALEXANDRE VAZ 

FARMÁCIA  
ALTO DA EIRA
SANTA IRIA DE AZÓIA

:S  aúde, amor, dinheiro, paz e muitas outras coi-
sas, que a imaginação humana não tem limi-
tes. E o coração também não: todos pedem 

os melhores desejos para si e para os seus. Na Farmácia 
Alto da Eira, em Santa Iria de Azóia, são ditos em voz alta 
e escritos num quadro branco decorado com estrelas, 
luzes e outros motivos natalícios, a fim de serem parti-
lhados publicamente nas redes sociais.

«Sou utente desta farmácia desde que abriu e con-
fio muito em toda a equipa. Se tenho alguma dúvida ou 

problema de saúde, é aqui que recorro sempre», conta 
Anabela Oliveira, de 62 anos. O que pediu este ano ao Pai 
Natal foi saúde. «Sem ela, não vamos ao lado nenhum», 
comenta. Por segundos, o olhar distancia-se e o sorriso 
esmorece. Mas rapidamente volta, para embelezar a 
fotografia junto do seu farmacêutico, com a árvore de 
Natal como pano de fundo. Próximo destino: o Facebook. 
É lá que a Farmácia Alto da Eira se prepara para desenhar 
uma árvore de desejos virtual, com os pedidos mais sen-
tidos dos seus utentes, eternizando sorrisos e esperança.

Saúde é o desejo mais pedido ao Pai Natal 



33

FARMÁCIA 
VAI FAZER 

UM MAGUSTO COM OS 
UTENTES, PARA FESTEJAR 
14 ANOS DE SERVIÇO

:A

«No ano passado, muitas pessoas quiseram partici-
par. Por isso, decidimos repetir a iniciativa», conta-nos 
o farmacêutico Diogo Inocêncio. É ele quem aborda os 
utentes e lhes põe na mão o quadro para expressarem os 
desejos, com toda a pompa e circunstância. A fotografia 
só fica completa – e pronta para as redes sociais – com 
um gorro de Pai Natal de papel. 

Com o passar dos dias, a árvore dos desejos recebe 
ideias cada vez mais originais. Os votos de Joaquim Soa-
res são amplos e práticos: «Bons desejos realizáveis», 
escreve para a fotografia, soltando uma gargalhada. Já 
Rosa Alpalhão soube bem o que pedir: uma ajudinha para 
«baixar o peso».

Técnicos e farmacêuticos reservaram dois dias no 
calendário para surpreender os utentes, com a oferta de 
castanhas assadas e de algodão doce. O magusto está 
marcado para 22 de Dezembro, dia do 14º aniversário da 
farmácia. Uma música de Natal, escrita e cantada pela 
equipa, animará a festa. 

«Vamos ter muitas surpresas ao longo do mês. Gos-
tamos de mimar os nossos utentes», expõe, Vanda Caba-
nas, directora-técnica. «Adoro o Natal e poder celebrá-lo 
com os nossos utentes é muito bom», concorda a farma-
cêutica Joana Páscoa, há quatro anos e meio a trabalhar 
na Farmácia Alto da Eira. Tirou com descontração a foto-
grafia com o desejo ao Pai Natal, pedindo saúde para 
todos. Já quanto a gravar a música, a atitude é outra: 
«Bom, a minha voz não é muito boa… Mas vou dar o meu 
melhor», promete, a sorrir. 
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PINTURAS 
DE PAZ 

FARMÁCIA  
BEIRÃO RENDEIRO

CAMINHA

REPORTAGEM:  
IRINA FERNANDES 

FOTOGRAFIA:  
ANABELA TRINDADE

:D e cabelos loiros encaracola-
dos e com laçarote ao alto, 
Francisca, 5 anos, menina 

de corpo esguio, chega à farmácia em 
passo apressado e quase ofegante. É hora 
de almoço e hoje, para além da ida ao jar-
dim-escola, cumpre uma tarefa especial: 
entregar o desenho de Natal que fez para 
o concurso ‘Magia de Natal’, da Farmácia 
Beirão Rendeiro. 

«O meu desenho tem um pinheiri-
nhooo, o Paaai Natal e muitas portas», 
conta, sem levantar os olhos da sua obra. 
Sentada ao colo da mãe, Mónica Maga-
lhães, enfermeira no Hospital de Santa 
Luzia, em Viana do Castelo, Francisca 
explica-nos o significado de cada traço 
de lápis. «As portas são muitas para o 
Pai Natal não se enganar. É para ele saber 
onde tem de entrar».

Francisca - que, por estes dias, vai 
sonhando com a chegada do Pai Natal e 
um novo carrinho para as bonecas – fez 
três desenhos, mas só um irá a concurso. 

Os requisitos de participação foram 
pensados, e firmados, com total rigor 
pela equipa da Farmácia Beirão Rendeiro, 
em Caminha. «Nenhum dos desenhos 
tem o nome ou qualquer outra coisa que 
permita identificar o autor. Criámos uma 
folha de participação, queremos que a 
votação seja imparcial. Atribuímos um 
número a cada desenho e só escrevemos 
a idade da criança», explica Diana Bor-
lido, técnica de farmácia, de 31 anos.

A seu lado, a farmacêutica Ângela 
Rendeiro, 33 anos, revela que «qualquer 
pessoa pode votar, não precisa de com-
prar nada, basta entrar na farmácia». A 
iniciativa de criar o concurso surgiu em 
2016 no «sentido de estarmos mais pró-
ximos da comunidade».

Francisca Magalhães, 5 anos, é uma das 
participantes do concurso "Magia de Natal"
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O nome dos três vencedores será anunciado no início 
de 2018 revela a responsável: «Os desenhos ficam expos-
tos na montra durante o mês de Dezembro. No dia 2 de 
Janeiro contamos os votos e entre os dias 2 e 5 revelamos 
os três vencedores. Depois disso, os desenhos vencedores 
ficam em destaque na montra, durante uma semana. Para 
as crianças virem ver… ficam tão radiosas».

Profissional de saúde, Mónica Magalhães elogia a ini-
ciativa da Farmácia Beirão Rendeiro, que tanto fez sorrir 
a filha. «Acho que é uma iniciativa muito gira. Integra os 
meninos neste ambiente mais hospitalar, que é algo de 
que habitualmente eles não gostam». 

RIANÇAS DOS 
QUATRO AOS 

DEZ ANOS FAZEM OS 
DESENHOS. TODA A VILA 
VOTA NOS MELHORES

:C

Se Francisca Magalhães é estreante no concurso, já 
Maria Pereira, de 10 anos, é mais do que participante assí-
dua. No ano passado, quando a farmácia promoveu o con-
curso de desenhos “O sonho de Natal”, ganhou o primeiro 
prémio. Espera agora repetir a proeza e sair vitoriosa. 
«Gostei muito de concorrer no ano passado», diz Maria, 
timidamente. Mas lá admite que, depois da entrega oficial 
do desenho, gosta de passar pela farmácia «para ver os 
desenhos dos outros meninos na montra e saber se o meu 
é o mais giro». 

Para criar o desenho de Natal, Maria trouxe para a 
folha de papel uma parafernália de materiais reciclados. 
«O céu é feito com tiras de rolha. Põe-se tinta nelas e é 
só aplicar no papel. Os presentes são feitos de cartão, e a 
árvore de Natal é feita de pauzinhos de madeira», conta, 
visivelmente orgulhosa do resultado. 

A mãe, Paula Carrasqueira, 42 anos, directora técnica 
de um lar de idosos em Vila Praia de Âncora, aplaude o 
concurso criado pela farmácia. «É uma maneira de a far-
mácia se aproximar das crianças, dizendo que não está 
presente apenas nas situações de doença». 

A directora-técnica, Maria Orane Beirão Rendeiro, con-
sidera que a «iniciativa é uma valorização para a farmácia 
e para a comunidade». «Acima de tudo queremos passar 
uma mensagem de que a farmácia está com os utentes 
também no Natal e que faz parte da família», vinca a 
farmacêutica. 
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ESTA FAMÍLIA CURA

FARMÁCIA  
DO JARDIM
VALENÇA

REPORTAGEM: IRINA FERNANDES FOTOGRAFIA: ANABELA TRINDADE
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:O s galegos que cruzam a fronteira até 
abrem a boca de espanto: embalagens 
vazias, medicamentos fora de uso e agu-

lhas de insulina transformados em presépios. Todos 
os anos a Farmácia do Jardim surpreende com uma 
representação da sagrada família a partir de produtos 
farmacêuticos.

Um dos mais elegantes foi montado com frascos 
antigos do espólio da farmácia, vestidos de São José, 
Nossa Senhora e Menino Jesus. «Fui guardando frascos 
de vidro ao longo dos anos», explica a directora-técnica, 
Maria Luísa, 60 anos. A farmacêutica mostra-se orgu-
lhosa da nova utilidade dada à sua colecção. 

A câmara municipal criou, em 2012, o desafio “Valença, 
Cidade Presépio», convidando os estabelecimentos de 
comércio e hotelaria a expor cada um o seu nas montras. A 
Farmácia do Jardim participou em todas as edições. 

Maria Luísa tem agora uma nova colecção, de pre-
sépios farmacêuticos, já com seis exemplares. A maio-
ria foram compostos com embalagens deixadas pelos 
utentes nos caixotes de reciclagem Valormed. «Vemos 
o que lá há e podemos usar por forma ao presépio ficar 
engraçado, seja caixas de medicamentos ou bisnagas», 
explica a directora técnica. Os materiais escolhidos são 
depois tratados e pintados.  

Foi outra farmacêutica, Margarida Cunha, de 34 
anos, a assumir o comando criativo desde o primeiro 
ano, revelando grande capacidade inovadora. Em 2013, 
a Farmácia Jardim apresentou um presépio feito com 

drageias coloridas. No ano seguinte, outro com bisna-
gas vermelhas e embalagens de medicamentos pinta-
das de dourado. Já em 2015 e 2016, o presépio teve como 
protagonistas duas seringas de alimentação de 100 ml 
e uma de 50 ml, e ainda agulhas de insulina usadas nos 
finais dos anos 90.

Margarida Cunha explica que a criação dos presé-
pios simboliza mais do que a participação numa inicia-
tiva do município. Para ela, o importante é o que as suas 
obras revelam da proximidade da farmácia aos valencia-
nos. «Estamos presentes para os nossos utentes, não 
só quando eles estão doentes, mas também quando há 
festa e é preciso dar-lhes um bocadinho mais de alegria», 
refere a artesã dos presépios farmacêuticos.

MBALAGENS, 
BISNAGAS  

E BLISTERS DEIXADOS 
NOS CONTENTORES  
DE RECICAGEM GANHAM 
VIDA NOVA

:E

«Estamos presentes para os nossos utentes, 
não só quando estão doentes», explica a 

farmacêutica Margarida Cunha. Para a autora, 
é isso que os presépios significam
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:S e Carminho Laranjeira Santos vier a ser 
veterinária perde-se uma grande actriz. 
Com cinco anos feitos em Julho passado, a 

pequena utente quer passar depressa a parte das per-
guntas, para vestir antes a bata de serviço e – como ela 
diz, muito bem – «fazer pose» para o fotógrafo. 

A farmacêutica Liliana Sousa acha-lhe uma graça 
infinita, praticamente desde que nasceu. Conheceu Car-
minho quando esta ainda nadava em líquido amniótico 
dentro da barriga da mãe, Alexandra Laranjeira. 

Sendo a farmácia Atena a mais 
próxima de casa, é natural que a 
utente Alexandra aqui viesse com-
prar medicamentos sempre que 
necessário. Mas algumas com-
plicações na gravidez fizeram-na 
entrar praticamente todos os dias 
por aquela porta. Corria o ano 2011, 
quando no terceiro trimestre des-
cobriu que não só tinha diabetes 
gestacional como também uma 
infecção urinária, que a obrigou a 
«tomar medicação até ao final da 
gravidez». 

Durante cerca de três semanas 
teve que levar injecções diárias e 
depois fez antibiótico até ao dia do 
parto. Maria do Carmo Laranjeira 
Santos podia ter nascido prema-

tura, mas lá conseguiu aguentar-se até às 38 semanas. 
Quem sabe se para se distrair das preocupações, a mãe 

Alexandra começou «a cortejar» um grande saco cor-de-
-rosa, daqueles com produtos a cheirar a bebé que todas 
as pré-mamãs namoram. Resistiu até à última. Acabou por 
comprá-lo «mesmo na véspera da Carminho nascer». 

A farmacêutica confirma que a relação entre as duas 
sedimentou-se a partir daquele saco cor-de-rosa. Com 
meia dúzia de dias de vida, da primeira em que saiu à 
rua ao colo da mãe, Carminho veio conhecê-la. Foi o iní-
cio de uma relação forte. 

UM  
CONTO  

DE NATAL

FARMÁCIA  
ATENA
LISBOA

PAIXÃO ENTRE  
A FARMACÊUTICA  

E A CRIANÇA COMEÇOU 
QUANDO CARMINHO AINDA 
ESTAVA NA BARRIGA DA MÃE  

:A
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Liliana Sousa nunca mais deixou de perguntar 
pela criança e o seu interesse foi retribuído com visi-
tas cada vez mais frequentes. «Às vezes nem vinham 
comprar nada, mas apenas dizer-me: olá», lembra a 
farmacêutica. «A Carminho era uma bebé muito sim-
pática e sorridente e talvez daí tenha desenvolvido um 
carinho especial por ela». A mãe Alexandra explica: 

AL APRENDEU  
A FALAR  

DISSE "MÃE" E "NANA", 
COMO CHAMA  
À FARMACÊUTICA  
LILIANA

:M
Na Farmácia Atena,  
Carminho já tem a sua bata 

«Tínhamos que passar por aqui para ir para casa e a 
farmácia Atena era paragem obrigatória». 

Volta e meia, esta troca de galhardetes é interrom-
pida pela protagonista da história. Ao mesmo tempo 
que rodopia, insiste em saber quando começa a ses-
são de fotografias. «Ela sempre sorriu assim para 
mim, e eu para ela», diz, embevecida, Liliana Sousa. 
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Aos seis meses, Carmi-
nho foi para o berçário. Mal 
começou a falar, além de 
«mãe» e «pai» balbuciou o 
nome de Liliana. «Acho que 
dizia Nana», lembra a mãe. 
Para documentar a rigor esta 
amizade, os pais resolveram 
oferecer à amiga farmacêu-
tica uma fotografia de Natal 
tirada no colégio, desejando-
-lhe um «Feliz Natal». 

Liliana Sousa guarda 
estas preciosidades tiradas 
em 2013, 2014 e 2015. «Infe-
lizmente, no ano passado o 
fotógrafo já não foi à escola 
e parece que este ano tam-
bém não vai», conta a mãe, 
desconsolada. Mas, numa 
farmácia há remédio para 
tudo. «Agora temos tirado 
selfies as duas», remata a 
farmacêutica. 

Meia envergonhada, Car-
minho consente que ofere-
ceu as fotografias à amiga 
porque gosta muito dela. 
Tem mais facilidade em 
enumerar a lista de presen-
tes que pediu ao pai Natal. 
«Máscara, fato e cabeleira 
da Ladybug», persona-
gem de desenhos anima-
dos muito popular entre os 
miúdos desta idade. Que-
brado o gelo, garante ter 
«sete namorados». Quer 
ser veterinária para «cuidar 
dos bichos com a ajuda da mãe». Tudo dito na mesma 
frase, como é próprio de quem tem muita pressa de 
crescer. Lembra-se de que «a mãe já comprou aqui 
um remédio bom». O que será isso, no seu critério de 
criança? «Não gosto do xarope branco, só do laranja».  
Alexandra Laranjeira legenda a conversa da filha: 
«A Carminho vomita sempre os antibióticos, por isso 
temos que ser muito criativos, quando ela tem de os 
tomar». 

Alexandra aconselha-se sempre com Liliana Sousa. 

Em troca, Carminho dá-lhe «uns abraços maravilho-
sos». A farmacêutica confessa que acompanha outras 
Carminhos. «Umas com 83 anos, outra com cinquenta 
e pouco. Muitas vezes a terapêutica passa por saber 
ouvir. Nestas idades as pessoas precisam é de alguém 
que as oiça. E de companhia. É um bocadinho isto o 
Natal». 

Nas palavras mais coloridas de Carminho, «o Natal 
é amor e felicidade. É quando o Jesus faz anos, a famí-
lia se reúne e se faz muito tchim, tchim».

Carminho e a Liliana adoram 
tirar selfies e brincar juntas
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O  
RESSENTIMENTO 
FAZ MAL 
À SAÚDE»

«

TEXTO: MARIA JORGE COSTA

FOTOGRAFIA: PEDRO LOUREIRO

   LUÍS  
       MARQUES 
MENDES
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Nas luxuosas instalações do escritório de advoga-
dos a que pertence, Luís Marques Mendes revela-se 
um homem tranquilo, ciente do poder que tem. Numa 
entrevista de hora e meia, assegura não ter vontade 
de voltar a cargos políticos. Mas não deixa de transpi-
rar política. Pede ao futuro líder do PSD que olhe para 
os jovens e a classe média, e que não faça oposição de 
forma ressentida, como fez Passos Coelho. Descobri-
mos o ponto fraco do homem que assume ser incondi-
cional do amigo Presidente: MM larga tudo pela neta 
Mafalda, a quem vislumbra dotes de melomania.

RFP: Como é o Natal de Luís Marques Mendes?
MM: É passado no Norte, em Fafe, onde nasci. A noite 
de Natal com a minha mãe e o dia 25 com os meus so-
gros. Este ano com uma animação maior: a minha neta 
Mafalda, que já tem 18 meses. 

RFP: E é um Natal tradicional?
MM: Sim, come-se o bacalhau e no dia seguinte o 
cabrito. Tudo acompanhado de muitos doces. Era im-
possível passar o Natal e não tocar numas rabanadas, 
que adoro. 

RFP: Toda a gente o vê como um homem bem-dis-
posto. Não há um Marques Mendes com mau génio?

MM: Há, mas não é frequente. Um grande amigo meu 
costumava dizer que eu era a única pessoa que ele co-
nhecia sem angústias. Talvez tenha herdado o lado da 
minha mãe, que aos 84 anos é a alegria em pessoa. 
Não direi que falo pelos cotovelos, mas gosto de falar. 
Gosto de me dar bem com toda a gente. De facto, não 
tenho angústias. Comecei por ser advogado, andei na 
política local num governo civil e numa autarquia. Es-
tive no Governo uma pancada de anos, no Parlamen-
to, à frente da administração de uma universidade, 
em tarefas partidárias ao mais alto nível. Já ganhei e 
já perdi, e em todos esses momentos não me zanguei 
com ninguém, sobretudo quando perdi. Quando ga-
nhei, também acho que não tratei mal ninguém, não 
me subiu o poder à cabeça, não me deslumbrei, não 
passei a fazer de conta que era importante. Mesmo os 
defeitos que tenho vou tentando corrigir. Era conheci-
do por me atrasar muito, fui-me corrigindo e hoje só 
por excepção isso acontece.  

RFP: É um homem de consensos?
MM: Soube fazer rupturas e consensos. Há momentos 

em que é preciso fazer rupturas. Por exemplo, quando 
fui presidente do PSD afastei alguns presidentes de 
câmara de se recandidatarem.

RFP: Sabia que isso ia ser mal recebido pelos pró-
prios e pelo aparelho.

MM: Exactamente. Não são decisões fáceis de tomar 
no plano pessoal, mas são indispensáveis no plano 
político.

RFP: Quis fazer a diferença?
MM: À Justiça compete saber se alguma pessoa co-
meteu um crime ou não. Mas o político deve avaliar se 
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a imagem e o estatuto de determinado cidadão é cre-
dível ou não. Fiz e assumi esse julgamento político. E 
não era habitual fazer-se em Portugal. Não vale ganhar 
por ganhar e o ganhar de qualquer maneira. A política 
deve ter regras e a primeira é a da credibilidade. Tam-
bém fiz consensos, como a revisão constitucional.

RFP: Era essa a que me estava a referir.
MM: Em 1997 fez-se a última grande revisão cons-
titucional centrada nas melhorias do sistema po-
lítico. Foram negociações difíceis com o Partido 
Socialista. Reuniões longas, exigentes, com altos e 
baixos, mas fez-se e foi preciso capacidade negocial.  

A ESQUERDA 
À DIREITA HÁ 

UMA FALTA ENORME 
DE QUALIDADE DOS 
POLÍTICOS»

«D



Modéstia à parte, tenho algum mérito nessa matéria, 
embora deva dizer que os adversários (do PS) eram 
de enorme qualidade política. O diálogo é uma ave-
nida com dois sentidos. Hoje vejo com muita preocu-
pação que não haja disponibilidade para consensos 
na sociedade portuguesa. 

RFP: Na sociedade portuguesa?
MM: Sim, na sociedade portuguesa, mas sobretudo na 
vida política portuguesa. Há momentos na vida em que a 
coragem é sobretudo para divergir. Antes do 25 de Abril 
era preciso ter coragem para divergir. Mesmo depois do 
25 de Abril houve muitos momentos em que era preciso 
ter coragem para divergir. Hoje ter coragem é convergir. 
O país precisa de convergências em matérias essenciais. 
Na política, as animosidades pessoais têm de ficar de 
lado. Hoje, uma parte grande dos dirigentes pensa pou-
co no interesse nacional, nas próximas gerações. 
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E EU  
DECIDISSE, 

MELHORARIA  
OS VENCIMENTOS  
DOS GOVERNANTES  
E NÃO DOS 
DEPUTADOS»

«S
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RFP: Porquê? 
MM: Estão demasiado focados na lógica eleitoral, 
na cultura do imediato e não nas próximas gerações. 
Mais: hoje considera-se que um acordo com o adver-
sário é sinal de fraqueza. Há a ideia de que consen-
sualizar é sinónimo de frouxidão. Penso exactamente 
o contrário. A capacidade de negociar um consenso 
para o país exige firmeza de convicções e personali-
dade. As referências estão todas trocadas.

RFP: Essa crítica é recorrente mas ninguém muda.
MM: O fenómeno das redes sociais mudou o ritmo 
das agendas política e mediática. Influencia mais do 
que os partidos, os sindicatos, as organizações tra-
dicionais e funciona a uma velocidade vertiginosa. 
São desafios que levam a olhar mais para o dia-a-dia. 
Mas um líder político tem de ter capacidade para ver 
mais longe, orientar, formatar os acontecimentos.

RFP: Temos falta de estadistas?
MM: Temos, mas não é fácil de resolver. Preocupa-
-me mais outra coisa: da esquerda à direita, há uma 
falta enorme de qualidade dos políticos. 

RFP: Só agora?
MM: A vida política hoje não é atractiva, ao contrá-
rio do que era há alguns anos, desde logo porque é 
fortissimamente escrutinada. Altamente fiscaliza-
da. Considero isso positivo, mas leva muita gente a 
não querer sujeitar-se e não é por preocupação de 
esconder seja o que for. É porque não estão prepa-
rados psicologicamente para isso. Em segundo lugar, 
os vencimentos não são muito recomendáveis, so-
bretudo para quem é governante. 

RFP: Nessa perspectiva, nunca foi.
MM: Nunca foi, mas este é hoje um problema maior 
do que era há vinte ou trinta anos. Ao contrário da 
maior parte das pessoas, eu distingo entre os gover-
nantes e os deputados. Se eu decidisse, melhoraria 
os vencimentos dos governantes e não dos deputa-
dos. Por estarem em exclusividade e o deputado não, 
e porque a responsabilidade de um governante é in-
comparavelmente superior à de deputado e é muito 
mais escrutinado.

É preciso bons decisores políticos para ter boas 
decisões políticas. Não é uma questão de desprezo 
pelos deputados, mas é ter a noção das priorida-
des. Acho que os deputados no regime que temos 

estão bem pagos, os governantes estão mal pagos. 
E depois há uma outra razão de fundo que nenhum 
partido quer abordar: o nosso sistema eleitoral. 
Temos um sistema eleitoral em que se elege depu-
tados que ninguém conhece. O sistema favorece a 
mediocridade. Este sistema nivela por baixo. Como 
ninguém sabe quem são os deputados que entram 
nas listas, os líderes partidários (nacionais, distri-
tais ou concelhios) metem tudo no caldeirão. 

RFP: Favorece o caciquismo?
MM: Favorece o caciquismo e a mediocridade, por-
que as duas coisas estão muito ligadas. Devíamos ter 
um sistema eleitoral em que o eleitor escolhesse um 
deputado como escolhe um presidente da câmara. 
Quando uma pessoa vai votar numas eleições autár-
quicas, sabe que ao votar no PSD está a eleger o pre-
sidente da câmara A ou ao votar no PS está a eleger 
o presidente da câmara B. Sabe quem é a pessoa que 
está por trás de uma lista partidária. Quando se vota 
para deputados, não. Isto é mau e, por isso, defen-
do o sistema de círculos uninominais. Um círculo, um 
deputado.

RFP: Não há interesse em mudar.
MM: Não. Há vinte anos fez-se uma revisão constitu-
cional para permitir este modelo. Os dois partidos são 
os mesmos que podem agora fazer a lei para o mudar.  

NTES DO  
25 DE ABRIL 

ERA PRECISO TER 
CORAGEM PARA 
DIVERGIR. HOJE  
TER CORAGEM  
É CONVERGIR»

«A
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Vinte anos depois, nem PS nem PSD... Ninguém tem 
iniciativa porque não querem perder poder. O sis-
tema, tal como está, dá mais poder aos aparelhos 
partidários.

RFP: E dá.
MM: E dá. E não querem desagradar aos deputados 
que existem. Há que ter a coragem de dizer que, se o 
sistema eleitoral mudasse, alguns deputados nunca 
lá iriam parar porque não têm qualidade. Os deputa-
dos sabem que é mais importante ir à sede do par-
tido do que à circunscrição eleitoral, porque quem 
os escolhe é o aparelho. Isto só se muda quando a 
sociedade civil fizer este debate. Em Portugal faz-se 
manifestos por tudo e por nada. Mas nunca se fez um 
manifesto sobre esta questão. 

RFP: As pessoas sentem que não vale a pena.
MM: Pode ser essa hipótese ou ainda não tomaram 
consciência da terapêutica que é possível adoptar 
para este problema. As pessoas têm noção que os 
políticos estão muito distanciados do povo, não 

PROFESSOR 
MARCELO  

É MUITO DIFÍCIL 
DE BATER, É UM 
COMUNICADOR POR 
EXCELÊNCIA E TEM 
UM TALENTO POLÍTICO 
INVULGAR»

«O
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ao poder e não fez nada. Este bloco central que 
actua pelo silêncio e pela omissão é inaceitável.

RFP: O país tem o Presidente que precisa?
MM: Eu acho que sim, mas sou suspeito, porque sou 
amigo dele. 

RFP: Portugal vivia momentos muito tensos e o Pro-
fessor Marcelo surgiu como uma pessoa que vinha 
descrispar o país.

MM: ...sem dúvida...

RFP: O Presidente é genuíno nesta forma de actuar?
MM: Ele é assim, é genuíno e, por isso, aquilo que ele 
fez nos incêndios, andar a percorrer o país todo, a 
confortar as pessoas, está-lhe na massa do sangue. 
O Professor Marcelo é uma pessoa muito afectiva, 
muito sensível. Ele aplica nas funções públicas a sua 
maneira de estar na vida. Não tem nada de calculis-
mo nem artificial, é completamente genuíno. É tudo 
muito bonito, mas depois de quatro anos de crise 
fortíssima e grandes sacrifícios, o país estava crispa-
do, muito radicalizado. O Professor Marcelo ajudou 
a descomprimir a sociedade portuguesa e isso é um 
contributo notável. O poder mais importante de um 
Presidente da República é, no meu entender, o poder 
da palavra. Não é o veto, promulgação ou dissolu-
ção, que é muitíssimo excepcional. Neste domínio, o 
Professor Marcelo é muito difícil de bater, é um co-
municador por excelência e tem um talento político 
invulgar. 

 
RFP: A economia cresce, o desemprego caiu, as pes-
soas têm dinheiro ao fim do mês, coisa que para 
muitas famílias não acontecia há alguns anos. No 
entanto, há agitação social. Quem está insatisfeito? 
A população ou a máquina sindical?

MM: São as duas coisas ao mesmo tempo. O país está 
melhor do que estava. Este Governo dividiu o país 
quando foi criado e ninguém acreditava que tivesse 
sucesso. Já vai no início do terceiro ano de vida, no ter-
ceiro orçamento e, provavelmente, vai cumprir a legis-
latura. Há um mérito que não pode deixar de ser atri-
buído ao primeiro-ministro António Costa. Sobretudo 
por ter criado uma solução estável. A alternativa tinha 
sido um governo PSD/CDS minoritário, com muita di-
ficuldade em se aguentar até hoje. Mas desde os in-
cêndios de Pedrógão, António Costa e o Governo mu-
daram. Ficaram mais frágeis, mais descoordenados. 

são competentes. Têm noção que o sistema políti-
co está doente mas talvez ainda não tenham per-
cebido que há forma de mudar isto. O debate so-
bre o sistema eleitoral faz-se em circuito fechado. 
Se não se explicar às pessoas de forma clara, se se 
falar apenas em círculos uninominais de uma for-
ma vaga, ninguém entende. Os partidos só mudam 
quando há um movimento de fora para dentro. Um 
exemplo foi o financiamento partidário. Também 
havia muitos debates sobre a necessidade de mu-
dar, mas os partidos encontravam sempre formas 
de adiar, até surgirem escândalos e a opinião pú-
blica ter começado a criticar os partidos; lá se fez 
uma lei que acabou com o financiamento privado. 
É preciso esta pressão de fora. Antes das eleições 
todos prometem mudar, mas chegam ao poder e 
deixam tudo na mesma. PS e PSD. Passos Coelho, 
antes de ser líder em 2011, prometia mudar o sis-
tema eleitoral neste sentido. Ganhou as eleições, 
foi primeiro-ministro durante quatro anos e meio, 
e não o fez. António Costa, quando foi ministro da 
Administração Interna, até fez um estudo. Chegou 
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Não há semana nenhuma que não haja uma falha, uma 
asneira, uma descoordenação, e isto está a afectar 
a credibilidade, a autoridade e a respeitabilidade. Os 
parceiros PCP e Bloco de Esquerda aproveitam para 
desgastar o Executivo, para se mostrarem mais opo-
sição e menos parceiros. Falta a oposição tradicional 
fazer o seu papel. O PSD está a atravessar uma fase 
em que está entre parêntesis, mas esperemos que re-
cupere rapidamente porque a democracia precisa de 
um bom Governo e de um boa oposição.

RFP: Pergunta óbvia: qual a melhor opção para lide-
rar o PSD?

MM: Não vou emitir opinião pela razão simples que 
tomei a decisão de não me envolver. A única coisa que 
lhe posso dizer é que, no dia 13 de Janeiro, irei votar a 
Fafe, a minha secção.

RFP: ... e depois diz em quem votou?
MM: Não... não... Decidi não emitir opinião, porque 
achei que não era correcto aproveitar uma tribuna 
como a da televisão para influenciar num sentido ou 
noutro.

 
RFP: Espera ter oposição a sério...

MM: Isso é o que espero. Espero que o PSD não vol-
te a fazer oposição de forma ressentida. Não está no 
poder, mas não há mal nisso, foram as regras demo-
cráticas a funcionar. Não foi normal? Não. Mas foi a 
democracia a funcionar. O ressentimento na vida e 
na política não é bom conselheiro e faz muito mal à 
saúde. Gostava de ver um PSD mais social, com um 
discurso mais abrangente, virado para os jovens – que 
não acredito que se mobilizem a ouvir falar de défice 
e dívida. E gostava de ver um discurso dirigido ao sec-
tor mais dinâmico da sociedade: a classe média. Quase 
ninguém fala da classe média e foi tão massacrada.

SISTEMA 
ELEITORAL 

FAVORECE A 
MEDIOCRIDADE»

«O
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>  Marques Mendes explica  
como deixou de fumar

>  A paixão pela neta Mafalda

>  As referências ideológicas

VEJA TAMBÉM O VÍDEO

CONTINUE A LER EM
www.revistasauda.pt

RFP: Criou um estilo nos comentários de domingo, 
de dar notícias em primeira mão. Porquê? No dia 3 
de Dezembro anunciou que o Governo vai recuar na 
decisão de deslocar o Infarmed para o Porto.

MM: Tenho a certeza que é isso que vai acontecer. 

RFP: Tem noção da responsabilidade do que diz. 
Como gere isso?

MM: Com muita cautela, para evitar banalizar, e só 
dou uma informação quando tenho 100 por cento 
de certeza. Sou muito cuidadoso, desde que comecei 
acho que falhei pouquíssimas vezes (uma ou duas) e 
foram coisas de pormenor. 

RFP: Que hobbies tem?
MM: Gosto muito de ler. Neste momento estou a ler 
dois livros de jornalistas: um sobre a queda do BES, de 
Luís Rosa, e a biografia do General Ramalho Eanes, de 
Isabel Tavares. 

E gostava de bodyboard mas as minhas costas 
já não permitem. Já fiz 60 anos. Gosto também 
muito de música.

RFP: De que género?
MM: Sempre ouvi Xutos & Pontapés. Em matéria de 
música, sou uma espécie de técnico de ideias gerais: 
gosto de tudo. Gosto de música clássica, de rock por-
tuguês. E estou muito feliz, porque a minha neta com 
18 meses adora música. Mas adora mesmo. Fica foca-
da, focada. Com esta idade, já sabe mexer no tablet, 
nas tecnologias.

STE BLOCO 
CENTRAL  

QUE ACTUA PELO 
SILÊNCIO E PELA  
OMISSÃO É 
INACEITÁVEL»

«E
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Hidratação 
profunda, 
resultados 
visíveis.



    L ivro  de  Registos da Farmácia Portuguesa 
nos meses de 1 de Novembro e 15 de Dezembro do ano de 2017...

...Compilados por  Nuno Esteves

Copiador
Secretário de Estado promove vacinação  
em farmácia
Um mês após o arranque da campanha de vacinação contra  
a gripe sazonal, o secretário de Estado da Saúde, Manuel Delgado, 
deslocou-se à Farmácia Soares para promover a dispensa e 
administração da vacina nas farmácias. O membro do Governo 
esteve acompanhado da directora-geral da Saúde, Graça Freitas, 
do presidente da Associação Nacional das Farmácias (ANF),  
Paulo Cleto Duarte, e da bastonária dos farmacêuticos, Ana  
Paula Martins. No mesmo dia desta iniciativa de sensibilização 
para a importância da vacinação contra a gripe, foi apresentado 
o registo centralizado de vacinas – eVacinas.

Campanha “Dê Troco a Quem Precisa”
Neste Natal, 524 farmácias de oito distritos do país convidam  
os seus utentes a doar o troco das compras ao Programa Abem.  
A iniciativa inédita, intitulada “Dê Troco a Quem Precisa”, 
pretende reforçar o fundo solidário do programa, integralmente 
destinado à compra de medicamentos de portugueses carenciados.  
No lançamento da campanha, Maria de Belém Roseira relembrou 
que um em cada cinco portugueses não tem hoje acesso aos 
medicamentos de que precisa e que, destes, 25% são crianças. 
«Trata-se de um problema social para o qual temos de sensibilizar 
a comunidade», disse a presidente do Conselho Geral e de 
Supervisão da Associação Dignitude – entidade dinamizadora  
do Programa Abem. 

Museu da Farmácia recebe encontro de museus
O I Encontro dos Museus e Instituições de Ciência e Ciências 
da Saúde da área metropolitana de Lisboa abordou o tema 
“Património, Ciência e Saúde: Intervir, Conhecer, Preservar e 
Valorizar”. A sessão visou contribuir para o conhecimento, a 
reflexão e a divulgação das colecções, dos arquivos e dos espaços 
associados à memória da prática, investigação e ensino das 
ciências e, em particular, das ciências da saúde em Portugal. 
Com a presença da secretária de Estado da Ciência na sessão 
de abertura, o encontro abordou o património da saúde nas 
vertentes documental, bibliográfica, científica, técnica, artística, 
arquitectónica e museológica.

1 de Novembro, 
Sacavém

4 de Novembro 
a 24 de Dezembro

8-9 de Novembro, 
L isboa



4 de Novembro 
a 24 de Dezembro

8-9 de Novembro, 
L isboa

Farmácia Latina em Congresso
Portugal, Espanha, Itália e França. Associações patronais 
e ordens profissionais destes quatro países, cujos idiomas 
têm a mesma matriz, o latim, reuniram-se para partilhar 
experiências, preocupações e debater o sector. No encontro, 
estreitaram-se as considerações sobre o futuro da saúde 
pública, no momento em que o investimento do Estado tende 
a diminuir e o papel do utente em relação ao seu tratamento 
será, cada vez, maior. Todos elogiaram os avanços que  
têm sido feitos em Portugal.

29 de Novembro, 
Porto 

Estudantes de Ciências Farmacêuticas reunidos  
em congresso
A sede da Associação Nacional das Farmácias (ANF) acolheu  
o Congresso Nacional de Estudantes de Farmácia (CNEF’17)  
da Associação Portuguesa de Estudantes de Farmácia (APEF). 
Cerca de duas centenas de estudantes das nove instituições 
nacionais de Ensino Superior e de outros cursos da área da saúde 
preencheram o auditório da ANF numa sessão sob o lema “Uma 
nova geração de saúde”. O evento permitiu debater os desafios  
que os futuros profissionais vão enfrentar, num programa 
centrado nas novas tecnologias de informação e comunicação  
em saúde, e nas políticas e financiamento da saúde.

1.084 associados nas Assembleias Distritais da ANF
Decorreu hoje, nos Açores, a última de 21 Assembleias Distritais 
da ANF, nas quais participaram 1.084 proprietários de farmácia. 
Desde o dia 24 de Novembro, realizaram-se reuniões em Beja, 
Évora, Leiria, Porto, Braga, Coimbra, Viana do Castelo, Guarda, 
Viseu, Santarém, Funchal, Lisboa, Portalegre, Setúbal, Vilamoura 
(Faro), Vila Real, Macedo de Cavaleiros (Bragança), Castelo 
Branco, Aveiro, Angra do Heroísmo e, hoje, em Ponta Delgada.  
Este ciclo abriu com o Conselho Nacional, realizado em Lisboa,  
no dia 18 de Novembro, no qual participaram 150 delegados,  
ou seja, 84,3% da Estrutura Associativa. 

Presidente da ANF em Grande Entrevista
O Presidente da ANF fez esta noite um ponto de situação  
aos associados sobre temas como descontos, turnos, incentivos  
aos genéricos, serviços e execução do Acordo celebrado com  
o Governo. No programa O Rumo da Rede, emitido no ANFOnline, 
Paulo Cleto Duarte apresentou ainda a visão estratégica da 
Direcção em temas como a revolução digital, área profissional  
e recursos humanos das farmácias.

1 de Dezembro,  
L isboa

7 de Dezembro,  
Pon�a Delgada

14 de Dezembro,  
AnfOnline

Queira acompanhar estes e outros acontecimentos  
da Farmácia Portuguesa em: www.revistasauda.pt

Exposição de fotografia na farmácia Alves de Sousa
A Farmácia Alves de Sousa, no barlavento algarvio, inaugurou  
a exposição fotográfica “FARMÁCIA - Sentir… História”. A 
iniciativa da directora-técnica Isabel Rosa contou com a presença 
do director do Museu da Farmácia, João Neto, que promoveu uma 
visita comentada, seguida de uma análise de livros sobre o Museu 
da Farmácia, pela autora, Paula Basso, directora-adjunta do 
Museu. Houve ainda tempo para visionar um diaporama e debater 
as diferenças e semelhanças entre as farmácias actuais e as de  
há 100 anos. A exposição permanece na farmácia até Fevereiro.

30 de Novembro,  
Albuf e ira
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O HOMEM  
DA PASTA 
PRETA

REPORTAGEM: PAULO MARTINS 
FOTOGRAFIA: PEDRO LOUREIRO E ARQUIVO



A casa onde nasceu, na Rua Aliança Operária, 
em Lisboa, já foi demolida

Indelével recordação do avô: o postal  
que, em 1906, embarcado no “Pátria”,  
enviou do Rio de Janeiro à sua mãe

PERFIL58

:T alvez tenha aprendido com Phileas Fogg 
a pontualidade britânica. Ou, quem sabe, 
foi contagiado pela ânsia de conquistar o 

mundo, o combustível do herói de Júlio Verne. A leitura 
compulsiva das obras do clássico francês na biblioteca 
da Associação de Socorros Mútuos e Instrução Aliança 
Operária, onde aprendeu a ler, não impeliu João Lopes 
Ribeiro a dar a volta ao mundo em 80 dias. Pode é ter 
contribuído para que desse a volta à sua vida. Com a 
coragem de quem sempre olhou a adversidade de frente. 
Com muito suor. Com muito trabalho.

O homem que durante mais de duas décadas desem-
penhou o cargo de secretário-geral da Associação 
Nacional das Farmácias (ANF) é a discrição em pessoa. 
Muitos dos que o conheceram na função, inseparável da 
sua pasta preta, mal suspeitariam que, como em tempos 
escreveu a revista “FarmAlliance”, era o “chefe da casa 
das máquinas”, sempre na sombra do “timoneiro”, o pre-
sidente João Cordeiro. A história da organização regista 
momentos em que foi ele quem fez funcionar a engrena-
gem. Todavia, nunca se pôs em bicos de pés, nunca rei-
vindicou os louros da sua acção.

Lopes Ribeiro, actualmente consultor da Direcção, 
nasceu em 16 de Julho de 1930, na Rua Aliança Operária, 
no bairro lisboeta da Ajuda. Entre velhas fotos, rigorosa-
mente organizadas, traça o orgulho das origens. O avô 
paterno era cordoeiro na Cordoaria Nacional. O materno, 
guarda-marinha da Armada, fez-se construtor civil, mas 
a pneumónica roubou-lhe aos 46 anos o usufruto do 
próspero negócio. Viúva e com três crianças nos braços, 
a sua mulher teve de desfazer-se da maior parte do vasto 
património: quase todos os prédios da rua.

Operário caldeireiro do Arsenal do Alfeite, autodi-
dacta apreciador de ópera e música clássica, o pai de João 
«sempre foi do contra». No terreno onde germinaram 
figuras como Bento Gonçalves, secretário-geral do PCP, 
partilhava agruras com os comunistas, mas nunca deu 
o passo para a filiação no partido. Na Aliança Operária, 
de que era dirigente, o filho ganhou conhecimento das 
letras e deixou-se consumir pelo bichinho do mutualismo.

«O associativismo marcou-me muito. Foi a forma de 
os meus pais melhorarem a sua situação», reconhece 
Lopes Ribeiro, que ainda preside à Mesa da Assembleia 
Geral da Associação de Socorros Mútuos dos Emprega-
dos no Comércio de Lisboa. Em miúdo, acompanhava a 
mãe, modesta costureira, ao Montepio Geral, para levan-
tar a pensão de sobrevivência do avô. Mais tarde, o pai 
ofereceu-lhe um mealheiro do banco, onde conserva 
conta bancária.
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E TIVESSE PODIDO 
ESCOLHER, SERIA 

MÉDICO. FINANÇAS  
E MEDICINA NÃO LHE 
PARECEM ASSIM TÃO 
DIFERENTES

:SQuando entra na Escola Comercial de Ferreira Bor-
ges, os canhões percorrem a Europa. E, embora poupado 
a botas cardadas, Portugal anda racionado no prato e na 
alma. Aquela é a porta que se abre aos pobres; os ricos 
seguem para liceus. Não tarda a embrenhar-se na dupla 
condição que marcaria a sua vida: trabalho e estudo. É 
já a esfalfar-se numa fábrica de chocolates que, aos 17 
anos, fecha este capítulo. E com boas notas, porque é 
teimoso – ou melhor: «muito teimoso». Na iminência de 
ficar pendurado na cadeira de Estenografia, atira-se 
aos livros durante um ano e obtém um 19. Para a nota 
máxima, «faltou uma vírgula». 

Após 11 anos na Lusalite, produtora de fibrocimento 
onde entrou como moço dos recados e subiu até pri-
meiro escriturário, é contratado pela Alumínio Português 
(Angola), que instalara uma fábrica em Alcochete. Chega 
a ter malas feitas para rumar a África – iria chefiar os ser-
viços financeiros da empresa – mas a eclosão da guerra 
colonial, em 1961, aborta os planos.

Sempre a trabalhar e a estudar, faz as três cadeiras 
“complementares”, para admissão no Instituto Comercial 
de Lisboa, na Rua das Chagas. Nem os números – 11 dis-
ciplinas, aulas das 8 às 10 horas e das 18h30 à meia-noite 
– descrevem a dureza da opção. Agravada por um vai e 
vem de eléctrico, já que para poupar dinheiro vai almoçar 

a casa. Aos 21 anos, se existia, a margem de recuo eva-
pora-se: o pai morre de cancro do pulmão, sequela dos 
gases respirados nas caldeiras.

«Experiência curiosa e ao mesmo tempo traumati-
zante. Não estávamos preparados para a universidade». 
Lopes Ribeiro faz das fraquezas forças, no Instituto 
Superior de Ciências Económicas e Financeiras. Sabe que 
é a única opção; se tivesse podido escolher, seria hoje 
médico. Finanças e Medicina, contudo, nem lhe parecem 
áreas assim tão diferentes: «Analisei sempre as empre-
sas como se fossem um doente. Têm tudo igual».



Casado aos 25 anos com uma 
farmacêutica empregada em Alco-
chete, passa a viver na margem Sul. 
E a «andar para baixo e para cima 
de barco», cruzando o Tejo, o que 
retarda até 1973 a conclusão da licen-
ciatura. Na turma de Ferro Rodrigues 
e de Vítor Constâncio, não escapa às 
tensas RGA (reuniões gerais de alu-
nos) da fase derradeira do marce-
lismo. Acaba por ser aluno de Cavaco 
Silva e de Manuela Ferreira Leite, 
assistentes de Finanças Públicas, res-
ponsáveis pelas aulas práticas.

Por essa altura, já construíra 
a ligação ao sector farmacêutico. 
Literalmente:  em 1968, para con-
verter em farmácia uma taberna da 
Ajuda, viu-se forçado a pegar na pá 
e no cimento. Estava o improvisado 
pedreiro a terminar a empreitada 
quando a mãe, doente, ficou aca-
mada, entregue aos cuidados da sua 
mulher. Durante seis meses, embora 
pronta a funcionar, a farmácia man-
teve-se fechada, graças a uma auto-
rização especial da Direcção-Geral da 
Saúde.

«Quem me deu a mão – não 
tínhamos dinheiro – foi o senhor José 
Miranda, da Sociedade Industrial Far-
macêutica. Pedi-lhe que recebesse 
a mercadoria de volta, se a farmá-
cia não resultasse, prometendo que 
pagaria o que ele entendesse. Res-
pondeu: "vai ter sorte". Tinha razão: 
ao fim de seis meses, pagámos tudo». O compromisso sai 
do pêlo ao casal. Trabalham que nem loucos: no serviço 
nocturno, de seis em seis dias, comem e dormem na far-
mácia. Teimoso ou homem de honra? As duas qualidades, 
por certo.

As dificuldades de abastecimento conduzem-no em 
1973 ao grupo fundador da Codifar, cuja primeira Direc-
ção integra. Criada para contornar o facto de a União dos 
Farmacêuticos não admitir novos sócios, a cooperativa 
reúne dirigentes do Grémio, como Medeiros de Almeida, 
António Macedo, João Matos e Maria do Castelo. Alguns 
virão a assegurar a transição para a ANF. A Codifar 
expande-se e chega a ultrapassar a União. 
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ARA CONVERTER  
EM FARMÁCIA  

UMA TABERNA DA AJUDA, 
NÃO HESITOU EM FAZER  
DE PEDREIRO

:P



Mais do que nunca, procuramos produtos de cosmética, bem-estar 
e higiene 100% naturais. A Weleda é provavelmente a maior e a mais 
conhecida marca de cosmética natural e bio do mundo. Conheça a 
gama completa de produtos, para todas as idades e partes do corpo.

Cosmética Natural e Bio.
Inspira os sentidos.

 Weleda, em harmonia com o ser humano e a natureza.
www.weleda.pt

www.virya.pt
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Mas não vinga a sua proposta de transforma-
ção em sociedade anónima. «Se tivesse avançado, 
possivelmente hoje teríamos uma grande empresa 
distribuidora».

Na tempestade pós-revolucionária, mantém-se 
sereno. Membro da comissão de trabalhadores da Alu-
mínio, empresa dominada por gente com fortes laços 

M 1975, FAZ  
A PONTE ENTRE  

OS JOVENS FARMACÊUTICOS  
DO "GRUPO DE CASCAIS"  
E OS VETERANOS  
DO GRÉMIO

:E
Um financeiro entre farmacêuticos,  
dirigentes da ANF, em foto da década de 1990

ao regime deposto, consegue travar «problemas». Não 
evita, porém, o sopro basista dos ventos políticos: é o 
único membro do Sindicato dos Empregados de Escri-
tório expulso por ter tirado um curso superior.

Em representação da mulher, participa em 1975 na 
Assembleia do Grémio, em Coimbra, que abre cami-
nho à ANF. Ajuda à ponte entre os jovens do “Grupo de 

Cascais”, onde pontificam João Cordeiro, Luís Teodoro 
e João Silveira, e os veteranos João Matos, Medeiros de 
Almeida e Eurico Pais. Convidado para secretário-geral, 
só aceita à segunda tentativa. Quer evitar más interpre-
tações de Vale de Andrade, que exerce o cargo, embora 
não formalmente. As reservas são removidas quando 
este último lhe dá conta da vontade de se retirar.

Um financeiro entre farmacêuticos. Como enfrentou 
o desafio? «Sendo igual a mim próprio. Nunca mudei», 
afiança. Deixará a sua marca nos mais delicados dos-
siês. A primeira batata quente, aliás, chega-lhe às mãos 
quando ainda é consultor, serviço que presta durante 
dois anos a título gracioso. Trata-se da mecanização, 
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DECISIVO  
PARA A 

INFORMATIZAÇÃO  
DO SECTOR, ASSUNTO 
QUE LHE CHEGA 
ÀS MÃOS QUANDO 
AINDA COLABORAVA 
GRACIOSAMENTE  
COM AS FARMÁCIAS

:É
um ponto final no tormentoso processamento manual 
do receituário das farmácias. O nó é desatado graças 
aos seus contactos privilegiados. O pulo tecnológico 
desperta inveja. «A Associação arrastou o Ministério da 
Saúde. Tanto que se viu obrigado a criar um departa-
mento informático, para não ser ultrapassado». 

Na fase de afirmação da ANF, toca todos os instru-
mentos, do processo de consolidação da organização 
interna, via estrutura associativa, ao nascente Difarma. 
O departamento é o terreno de reflexão sobre o papel 
do farmacêutico no circuito do medicamento. A priori-
dade à vertente profissional, ajuíza o antigo secretário-
-geral, torna-se a chave do sucesso da Associação. «O 
farmacêutico tem de fazer todo o esforço para demons-
trar que está ligado à saúde. Estando ligado à saúde, 
tem de se afastar da parte comercial».

Entusiasmado de novo com o associativismo, parti-
cipa em 1985, com colegas da área financeira, na fun-
dação do Montepio Nacional das Farmácias, a mútua 
do sector. E faz parte do grupo que lança a Codipor, 
hoje GS1 Portugal, entidade que se revelaria decisiva 
na codificação de medicamentos. A ANF foi a primeira 
organização a nível europeu a preconizar a aposição de 
um código de barras nos medicamentos.

Em 1985, na fundação do Montepio das 
Farmácias: o associativismo sempre o 

entusiasmou
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:L opes Ribeiro privou durante um 
quarto de século com João Cordeiro 
– desde os tempos em que o diri-

gente histórico da ANF ainda não tinha sequer 
ascendido à presidência. Está convencido de que 
a organização teria adquirido um perfil diferente 
se ele não lhe tivesse tomado as rédeas.

«Substituiu pessoas que talvez já não tives-
sem a capacidade que ele tinha para acompa-
nhar a evolução», observa, recordando em espe-
cial a luta travada a seguir ao 25 de Abril de 1974. 
«Ele e Luís Teodoro [primeiro presidente da 
Direcção] foram fundamentais. Era muito peri-
goso naquela altura, com greves e reivindicações 
dos sindicatos, mas eles vinham com a experiên-
cia das RGA», as assembleias de estudantes que 
tanto agitaram as universidades. 

A saída de João Cordeiro, que em 2013 inter-
rompeu o último mandato, é interpretada por 
Lopes Ribeiro como prova da sua inteligência. 
«Percebeu que era a altura. Saiu no momento 
certo». Assegurando que ele próprio cessou na 
altura certa funções de secretário-geral, elogia 
quem lhe sucedeu e, muitos anos mais tarde, ao 
próprio João Cordeiro, como presidente da Asso-
ciação. «O Dr. Paulo Duarte tem uma vantagem: 
consegue formar equipas. E mesmo as pessoas 
mais idosas respeitam-no, o que é fundamental. 
É um líder».

ENTRE 
DOIS 
LÍDERES

O acordo com o Ministério da Saúde para forne-
cimento de medicamentos, que em 1988 centraliza 
na Associação os pagamentos às farmácias, também 
conta com o empenho de Lopes Ribeiro. A ministra Leo-
nor Beleza torna-se aliada na batalha dos genéricos, 
que conquistaram mercado e estão hoje ao preço da 
chuva. Não jogou a ANF contra o negócio farmacêutico?  
«Se não houvesse genéricos, onde estava o Serviço Nacio-
nal de Saúde? E onde estariam as farmácias se não hou-
vesse Serviço Nacional de Saúde?». Respondendo à per-
gunta com perguntas, induz a conclusão: não sobravam 
alternativas. Prevaleceu uma visão sistémica da questão, 
incompatível com vistas curtas, em defesa da dama.

Sem virar costas à profissão de origem, Lopes Ribeiro 
abraça em 1995 outro projecto: o 1.º Congresso dos Téc-
nicos Oficiais de Contas, que lança a associação dos TOC, 
embrião da Ordem dos Contabilistas Certificados. Cinco 
anos depois, quando pela primeira vez atribui insígnias, a 
ANF inclui o seu nome, reconhecendo anos de dedicação. 
Em 2002, não pode furtar-se ao envolvimento na guerra 
das farmácias sociais. Custa-lhe que do outro lado da 
barricada esteja o ex-colega Ferro Rodrigues, que mal 
assume a liderança do PS propõe a criação de 100 unida-
des ligadas a entidades sem fins lucrativos.

«Devemos saber sair do teatro quando já não pode-
mos representar», afirma Lopes Ribeiro. Paulo Cleto 
Duarte, seu adjunto, é chamado a substituí-lo como 
secretário-geral. Lopes Ribeiro reprime «saudades das 
pessoas» e lida bem com a nova fase da vida: Passou a 
pasta institucional, é certo, mas conserva a sua. Deve 
guardar mil segredos…

O ANO 2000, 
É UM DOS 

PRIMEIROS A RECEBER 
AS INSÍGNIAS DA ANF

:N

VEJA A ENTREVISTA
A LOPES RIBEIRO EM VÍDEO

www.revistasauda.pt
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:U ma carroça de madeira, puxada por junta 
de bois de papelão. João Lopes Ribeiro 
teria uns sete anos quando encontrou no 

sapatinho a prenda de Natal que nunca mais esqueceu. 
A recuperar de uma dolorosa operação à garganta – gelo 
na boca à laia de anestesia; lençol a servir de camisa de 
forças – estava mesmo a precisar de um miminho.

O velhinho de barba branca só entrou mais tarde 
neste filme. Em meados dos anos 1930, era o Menino 
Jesus que detinha a patente dos presentes. Lopes Ribeiro 
admite que o Natal não foi marcante na sua infância. De 
prendas, também regista um cavalo de papelão. «Estou a 
vê-lo: assente num estrado de madeira com rodas, tinha 
rabo e crina, arreios de cabedal. E até podia montá-lo!». A 
memória mais impressiva, todavia, é a «amizade e o cari-
nho, melhores do que brinquedos».

A família alargada, que incluía oito primos, passava 
sempre pela sua casa, na Ajuda, mas à mesa da consoada 
só tinha a companhia dos pais. Em tempos de vida dura 
– «não a passar fome, mas a contar os escudos» – ban-
quetes eram para gente de outras posses. Por serem 
mais baratos do que calças e sapatos, até no Inverno o 
pequeno João andava de calções e sandálias.

UMA CARROÇA  
NO SAPATINHO

ARA AS CRIANÇAS  
DOS ANOS 30,  

O MENINO JESUS AINDA  
ERA O DETENTOR DA  
PATENTE DOS PRESENTES  
DE NATAL

:P

PERFIL





FARMACÊUTICO CONVIDA68

FELIÇ NATAL 
YE NA RUE

REPORTAGEM: RITA LEÇA
FOTOGRAFIA: ANABELA TRINDADE E LUÍS FALCON 

O Natal mais alegre  
de Portugal fala mirandês.
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:U m tractor passa na rua principal. «Bom dia, 
Sr. José», diz Cândida Viana, com um sor-
riso aberto. Mais tarde, uma carroça segue 

na estrada para a serra, puxada por um burro. «Coisa 
rara nos dias que correm», explica-nos a farmacêutica. 
No final da viagem, entre os vales, aponta: «Ali à frente, 
do outro lado do rio, já é Espanha». 

Estamos longe do rebuliço das cidades. E é por isso 
mesmo que Cândida Viana não tem dúvidas: «Não quero 
sair daqui nunca!». Estamos em Sendim, vila de 1.370 
habitantes, a cerca de 25 quilómetros de Miranda do 
Douro, sede do município. A nossa anfitriã é a proprietá-
ria da farmácia da terra. 

O frio enregela. Nem mesmo quando o relógio está 
a pique e no topo da igreja ecoam as doze badaladas 
que impõem a pausa para o almoço, a temperatura se 
ameniza. 

«Nós, aqui, estamos habituados. Lembro-me, quando 
era criança, de ir para a escola com medo de escorregar 
na neve. Não havia um Inverno que não nevasse. E tanto 
que até formava estalactites. Hoje, já não há invernos 
assim tão rigorosos», conta-nos Cândida Viana. 

Talvez por isso, os habitantes de Sendim continuem, 
tranquilamente, a repetir os gestos que há séculos fazem 
parte desta época festiva. Sim, porque aqui a tradição 
ainda é o que era.  

Tudo começa ao anoitecer de 24 de Dezembro. Famí-
lias inteiras reúnem-se para dar início às festividades. Com 
a ajuda de todos, uma grande fogueira é ateada junto à 
Igreja Matriz. «É a época do ano em que recebemos mais 
visitantes. Seja familiares que vivem em Lisboa ou no 
estrangeiro, seja curiosos. Mais até do que em Agosto», 
assinala a farmacêutica, com um certo orgulho na voz.

FOGUEIRA 
NÃO PODE 

ULTRAPASSAR A ALTURA 
DA TORRE DA IGREJA, 
PORQUE ISSO «CHAMA 
O DIABO»

:A

Um utente numa carroça pára no adro 
da igreja, para saudar a farmacêutica 

Cândida Viana
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Grandes troncos são queimados ao som das gaitas de 
foles, outra tradição viva por estas terras. Reproduzem, 
noite dentro, as mesmas músicas que os seus antepassa-
dos repetiram durante centenas de anos. «Quando um 
rapaz é gaiteiro, ou pauliteiro, tem de sentir a responsa-
bilidade da herança que carrega», diz-nos Mário Correia, 
musicólogo, que há dezenas de anos é guardião da pai-
sagem sonora da região. Grava cantos, missas e músicas 
tradicionais. Construiu um arquivo para memória futura, 
a que deu o nome de Sons da Terra. 

«Quero gravar, registar e catalogar o mais possível. 
Recuperar gravações domésticas antes que os gaiteiros 
mais velhos morram. Sabia que a gaita de foles arago-
nesa era chamada também de gaita de gemidos? Não se 
pode perder este conhecimento milenar», defende este 
economista retirado. Deixou o Porto e os números para 
viver em Sendim. Até agora, reuniu cerca de 4.500 livros 
e mais de 6.000 CD e DVD com registos etnográficos.

A música avança. E só quando as chamas da grande 
fogueira já vão no alto é que se segue o próximo passo 
da tradição: fazer a ronda pelas ruas principais da vila. O 
dinheiro para a festa é angariado com a venda de acessó-
rios para combater o frio que marca a ocasião. Um mer-
cado ambulante de luvas e gorros anima agora a festa. 
Todos se conhecem e partilham a felicidade de um Natal 
que se faz mais na rua do que em casa.

As doze badaladas dão o chamamento para a igreja, 
que rapidamente se enche para a tradicional Missa do 
Galo. Quando termina o padre, regressa a música ao vivo. 
Pela noite fora, há comida e bebida para toda a gente. 
O calor da grande fogueira aquece a comunidade. Só há 
uma regra: o fogo não pode ultrapassar a altura da torre 
da igreja, porque, segundo dizem, isso «chama o Diabo».

O musicólogo Mário Correia reuniu um 
acervo de mais de 4.500 livros e 6.000 CD 

e DVD com registos etnográficos

«Quando um rapaz é gaiteiro ou pauliteiro tem 
de sentir a responsabilidade da herança que 
carrega», declara Mário Correia



Todos os Natais se cumpre a tradição de fazer voltear 
os sinos da igreja, um teste à virilidade dos rapazes.  Eles 
sobem ao campanário e tentam rodar o sino com tanta 
força e a uma velocidade tal que o consigam calar. É difí-
cil, mas o sucesso desta missão conquista os corações 
das raparigas mais bonitas. 

O dia seguinte começa bem cedo e com um sabor 
especial. O tradicional ramo mirandês, composto de ros-
cos, bolos-reis, pão, fogaças e outras delícias, é exibido 
num andor que segue pelas ruas principais até à igreja. 
Dá-se início à "Pastorada". 

O cortejo é acompanhado por músicos da terra, com 
a gaita de foles como anfitriã. À frente, os mais novos 
seguem em fila, prontos para representar o nascimento 
de Jesus Cristo e oferecer-lhe os melhores presentes. 
Cantam à entrada da igreja e celebra-se nova missa. Mais 
tarde, o ramo mirandês é leiloado.

Logo a seguir ao Natal, há o dia dos casados e o dia 
dos solteiros. Jogam uns contra os outros e fazem janta-
radas em conjunto, dando fim às comemorações. 
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ODOS OS  
NATAIS SE 

CUMPRE A TRADIÇÃO  
DE FAZER VOLTEAR  
OS SINOS DA IGREJA, 
UM TESTE À VIRILIDADE 
DOS RAPAZES

:T

IGREJA MATRIZ DE SENDIM
No Natal, à meia-noite, doze 
badaladas chamam toda a gente 
para a Missa do Galo
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:A igreja é o coração das festas de Natal nes-
tas terras mirandesas. Há quem se dedi-
que, todo o ano, a cuidar das igrejas e dos 

seus habitantes. É o caso de Lília Pereira da Silva e da sua 
equipa. No Centro de Conservação e Restauro da Diocese 
de Bragança-Miranda recuperam, todos os dias, santos, 
altares, murais e até ourivesaria de arte sacra da região.

«Temos cinco pessoas a trabalhar em permanência. 
Depois, contamos com a colaboração de alguns conser-
vadores seniores», diz Lília Pereira da Silva, enquanto 
mostra as instalações do centro, num antigo lar de Sen-
dim. No andar superior ficam os escritórios, que recebem 
os pedidos de conservação e restauro oriundos de mais 
de 300 paróquias dos 12 concelhos da diocese. Em baixo, 
há uma sala ampla, onde estão as obras de grandes 
dimensões, e outras três assoalhadas, para peças mais 
pequenas, madeiras e arrumos.

Quando chegamos, o altar da capela de Atenor está em 
cima da “mesa de operações”. A técnica Rita faz as bases 
para a reintegração cromática e para a folha de ouro. «A 
capela de Atenor data dos séculos XVI ou XVII. Tem vestígios 
muito degradados», explica Lília Pereira da Silva. Por isso, o 
restauro demora perto de dois meses até ser concluído. «O 
trabalho vale a pena quando se vê tudo resolvido e, ainda 
mais, quando a igreja fica cheia», conclui a especialista. 

OS 
GUARDADORES 

DE SANTOS 
E DE  

IGREJAS

RESTAURO
O altar da Capela de Santo Cristo, de 
Atenor, está na "mesa de operações"



:O Natal é aproveitado para defender uma 
das figuras mais simpáticas do presépio, 
na sua versão autóctone. Os famosos bur-

ros mirandeses estão novamente em risco de extinção. A 
Associação para o Estudo e Protecção do Gado Asinino 
(AEPGA), sediada em Atenor, vila vizinha de Sendim, criou 
mesmo um poderoso slogan publicitário: 

“Não há Natal sem burros”. 
A AEPGA dedica-se à criação, mas também ao resgate 

de burros. «Há muitos que chegam aqui vítimas de maus-
-tratos e abandono. Outros porque o dono envelhece e, 
como já não pode cuidar do animal, dá-o à associação», 
explica Carolina Martins, colaboradora há quatro anos.

A nossa anfitriã é uma das fundadoras desta associa-
ção. «No início foi muito difícil», lembra Cândida Viana. 
«Cheguei a duvidar que conseguíssemos levar o projecto 
adiante. Pedi ajuda em Sendim e não consegui. As pessoas 
achavam que era tempo perdido. A conotação do burro 
era muito má, porque andavam com os ciganos. Viviam 
em estábulos pequenos, eram mal alimentados e usados, 
essencialmente, para trabalhar», descreve a farmacêutica. 

OS BURROS  
DO PRESÉPIO
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NATAL É 
APROVEITADO 

PARA TENTAR SALVAR  
A ESPÉCIE DO RISCO  
DE EXTINÇÃO

:O
A farmacêutica Cândida Viana foi uma 
das fundadoras da Associação para  
o Estudo e Protecção do Gado Asinino
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A verdade é que a AEPGA tem hoje cerca de uma 
centena de burros ao seu cuidado. O Natal é aproveitado 
para angariar fundos. Por um lado, através de campa-
nhas de apadrinhamento de um burro, abertas a parti-
culares e empresas. Por outro, pela venda de presentes 
com o burro como protagonista, como cadernos, puzzles 
e peluches. 

Os burros são animais inteligentes e com uma per-
sonalidade bem vincada, que conquistam facilmente 
as crianças. «São muito mimados, adoram carinhos! 
Até dão cabeçadas só para terem mais miminhos. São 
sociáveis e super inteligentes, descobrem facilmente as 
aberturas das fechaduras, por exemplo. São trabalha-
dores incansáveis, fiéis e seguem o seu líder até ao final. 
Agora, não lhes mudem as rotinas», diz Carolina, sor-
ridente, enquanto cumprimenta Atenor, um dos jovens 

machos com uma habilidade única: deitar a língua de 
fora. «Nenhum outro burro faz isso!», garante Carolina, 
com os olhos bem abertos. 

A consciência ambiental e animal ocupa alguns jovens 
que resistem à emigração, mas ainda mais forasteiros. A 
associação juvenil Palombar, criada para proteger os pom-
bos selvagens, atrai muitos voluntários, nacionais e estran-
geiros. «Nos últimos dois anos temos tido muito trabalho 
voluntário internacional», explica Nuno Martins, um dos 
responsáveis do projecto. Na região haverá perto de 3.700 
pombais; a Palombar dedica-se à sua recuperação. 

Antigamente, nos tempos de maior pobreza, os pom-
bos eram criados para alimentação humana. Hoje, os 
maiores predadores são as aves de rapina. Por isso, a 
Palombar espalhou pela região cinco comedouros para 
abutres e águias.

NTIGAMENTE,  
A CONOTAÇÃO 

DO BURRO ERA MÁ. 
HOJE, SABEMOS QUE 
SÃO ANIMAIS MUITO 
MEIGOS E INTELIGENTES

:A
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:E ncontramos este excerto do livro Viagem a 
Portugal, de José Saramago, numa placa na 
parede do restaurante Gabriela, nome mítico 

da famosa posta mirandesa. O segredo do seu cozinhado 
transmitiu-se pelas curvas e contracurvas da genética. 

A gerência está agora entregue às netas, Adelaide e 
Lurdes. 

«A posta mirandesa já se comia nas romarias, 
juntamente com uma fatia de pão. Foi a minha avó 

quem fez a receita original», diz Adelaide com 
orgulho. Os olhos brilham, o corpo baixo e esguio 
cresce.

Certo é que a iguaria não decepciona as mais 
elevadas expectativas. A posta mirandesa é ser-
vida acompanhada do vinho produzido em Sen-
dim, pelo enólogo José Preto, vencedor de vários 
prémios internacionais. «Gosto muito de viver 

aqui. O vinho que produzo reflecte esta minha satis-
fação», confessa José Preto, à medida que nos dá a 

provar o seu mais recente tinto. Delicioso!
Boa mesa e tranquilidade não chegam para fixar os 

jovens. A maioria vai ganhar a vida longe de Sendim. «O 
problema das nossas terras é que são muito secas. Esta-
mos a sofrer com isso. As colheitas são difíceis e as vin-
dimas tiveram de ser antecipadas. Por isso, os jovens são 
obrigados a ir embora», lamenta Cândida Viana.

A  
POSTA DE  

SARAMAGO
«Em Sendim são horas de almoço. 

Quem será, onde será. Alguém diz  

ao viajante: “Siga por essa rua fora.  

Aí adiante há um largo e, no largo,  

é o restaurante Gabriela. Pergunte 

pela senhora Alice”. O viajante  

gosta desta familiaridade».
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SONS DA TERR A
Centro de Música Tradicional
Rua da Ermida, 55
T. 273 739 148

CENTRO DE CONSERVAÇÃO  
E  RESTAURO
Diocese de Bragança-Miranda
Rua do Baiunco, 15
T. 273 739 080

AEPG A
Associação para o Estudo 
e Protecção do Gado Asinino
Largo da Igreja, Atenor
T. 966 151 131 / 960 050 722 
273 739 307
burranco@gmail.com

RESTAUR ANTE G ABRIEL A
Largo da Igreja, 27
T. 273 739 180
zegabriela@hotmail.com

PALOMBAR
(antiga escola primária)
Uva
T.964 695 511 
palombar@palombar.pt

FARMÁCIA DE SENDIM
Rua Caminho do Prado, 137
T. 273 739 209
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:V      ivemos indiscutivelmente tempos comple-
xos e difíceis.

Há instabilidade na economia e nas rela-
ções internacionais.

Há incerteza quanto ao futuro.
Tão depressa se acredita no crescimento das econo-

mias como na depressão dos mercados.
Portugal não foge à regra.
O país deu em 2017 sinais de retoma da actividade 

económica, mas a incerteza quanto à sustentabilidade 
da nossa economia permanece.

O fantasma de novo colapso financeiro não 
desapareceu. 

A conflitualidade laboral parece estar de volta.
Continuamos a viver na ansiedade de quem espera e 

desespera por um futuro melhor.
As soluções para os problemas, por mais estudadas, 

dialogadas e preparadas que sejam, demoram tempos 
infinitos para serem implementadas.

No caso das farmácias, a ansiedade dos farmacêuti-
cos radica também nesta incerteza.

Cansados de esperar pelos acordos que não se cum-
prem, pelas margens que não são revistas, pelos descon-
tos que não são regulados, pela indefinição sobre os ser-
viços na farmácia, alternam entre a esperança e a dúvida 
sobre o seu futuro.

As farmácias continuam com enormes dificuldades e 
problemas sérios para resolver.

Resistiram heroicamente à invasão da Troika.

O RUMO  
CERTO

     PAULO 
  CLETO 
      DUARTE
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Reestruturam-se à sua própria custa.
Fizeram o que lhes competia.
Mas isso não chega.
É preciso que o Estado faça também o que lhe com-

pete, melhorando as condições em que a actividade das 
farmácias se desenvolve.

O sector carece de políticas sólidas, coerentes e con-
sequentes quanto aos compromissos assumidos.

As farmácias precisam de medidas urgentes de esta-
bilização económica.

Só podemos cumprir adequadamente a missão de 
serviço público que nos está confiada se tivermos condi-
ções para o efeito.

Trabalhamos duramente todos os dias para continuar 
a prestar aos portugueses um serviço de assistência far-
macêutica de elevada qualidade.

Mas não podemos resistir eternamente.
As condições da actividade têm de estar adequadas ao 

nível do exercício profissional que o país pretende de nós.
Definimos oportunamente com o Estado, de boa-fé, o 

rumo que pode conduzir a uma situação de sustentabili-
dade do sector.

Continuamos fiéis a esse rumo, consagrado na pala-
vra escrita, na legítima expectativa de que o Estado faça 
o mesmo.

Respeitar esse rumo é o acto de boa-fé por que 
esperamos.

Desejo a todos os leitores, às suas famílias e equipas, 
Feliz Natal e Próspero 2018.






