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NOTÍCIAS 
LOCAIS

     DUARTE
SANTOS

:N a aldeia de Alvares, distrito de Coimbra, vivem 
oitocentas pessoas, a maioria delas sem 
carro. O comércio e os outros serviços ficam 

em Góis, a trinta quilómetros de distância. O caminho não é 
fácil. A viagem leva sempre, pelo menos, meia hora. Vai daí, 
o automóvel da Farmácia da Serra transporta medicamen-
tos e faz recados. Leva coisas e traz coisas, serra abaixo, 
serra acima. E todos os dias dá boleias.  

José Coroa e a irmã, Ana Cristina, farmacêuticos da nova 
geração, adquiriram a Farmácia da Serra há sete anos, em 
plena crise e sob ataque diário do poder político. Ora subia 
mais um corte, ora descia outro medicamento até ao hiper-
mercado. Resistiram a tudo. Ganharam a confiança dos 
utentes: levantam reformas, fazem pagamentos, lêem a cor-
respondência aos analfabetos que passaram a vida toda no 
campo. 

A Farmácia Rocha Barros, em Eiriz, teve outro privilégio: 
levou várias crianças da região a ver o mar pela primeira 
vez na vida. Pelo Natal, também são as crianças a deco-
rar-lhe as montras. Em Fevereiro, no Dia dos Namorados, 
a equipa de farmacêuticas e técnicas de farmácia é refor-
çada com os respectivos maridos e namorados. Quem adi-
vinha os casais certos ganha um prémio.

No Alentejo, em Figueira dos Cavaleiros, a Farmácia 
Parreira Cardoso faz lembrar a Casa do Povo. O Manel da 
farmácia é técnico especializado em dois ofícios: medi-
camentos e poder local. Durante dezasseis anos foi ele o 
presidente da junta de freguesia. Vai daqui, os figueirenses 
habituaram-se. É na farmácia que se resolve uma constipa-
ção? Também um licenciamento de obras, uma multa e um 
cano rebentado. 

Não há limites à imaginação dos farmacêuticos de ofi-
cina e das suas equipas. A rubrica Farmácias Reais desta 
edição mostra como é, de facto, o dia-a-dia da rede de ser-
viços mais próxima da população. Depois da crise, pode já 
não haver tudo na farmácia. Mas há sempre uma resposta 
genuinamente empenhada às necessidades reais das pes-
soas. A rede de farmácias oferece soluções flexíveis.

No texto do acordo celebrado com a ANF, o Governo 
reconhece que a rede de farmácias se distingue pela 
facilidade de acesso e proximidade às populações, mas 
também pela qualidade tecnológica e diferenciação dos 
recursos humanos. Portugal já tem mais de três farma-
cêuticos por farmácia, o que é notável e exemplar em 
termos europeus. A rede de farmácias oferece soluções 
qualificadas.

Os protocolos assinados pela ANF com a Associação 
Nacional das Unidades de Saúde Familiar (USF-AN) e o 
Governo têm um traço comum muito significativo. A inter-
venção das farmácias deverá resultar de projectos-piloto 
de dimensão local, em parceria com as outras instituições 
de saúde. Por uma vez, Lisboa não dita à partida as neces-
sidades e as prioridades de toda a gente. A rede de farmá-
cias pode participar nas soluções certas.

Claro que continuamos a ter objectivos nacionais de 
saúde pública, como o crescimento do mercado de gené-
ricos, com o qual as farmácias estão historicamente com-
prometidas. Mas o mundo não acaba aí. Como sabemos, 
não basta passar o Bojador para resolver os problemas de 
um país. A política de saúde vai agora criar condições para 
chegar a Eiriz, Alvares e Figueira dos Cavaleiros. As notícias 
locais não dão tanto nas vistas, mas são decisivas.
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SERVIÇOS  
HUMANOS
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SERVIÇO  
DE LEITURA

FARMÁCIA  
     DA SERRA
ALVARES, GÓIS

TEXTO: SÓNIA BALASTEIRO
FOTOGRAFIA: PEDRO LOUREIRO

Joel, de sorriso enorme no rosto, 
assente de imediato, informando 
a saudável anciã de que a corres-
pondência está endereçada à filha. 
«Mas leia na mesma, que eu logo já 
lhe digo ao telefone o que é», insiste 
Ermelinda. 

A confiança e boa-disposição dos 
dois são contagiantes. Ermelinda, 
explica o farmacêutico, trabalhou 
muitos anos na lida da casa e no 
campo, mas não conseguiu aprender 
a ler. Ler correspondência é um dos 
auxílios prestados na singela Farmá-
cia da Serra, adquirida, há sete anos, 
por José Coroa, que assume a direc-
ção-técnica, e a irmã, Ana Cristina. 

Escondida no meio da serra da 
Lousã, a poucos quilómetros de Góis, 
Alvares é terra de cem almas. Poucas, 
demasiado poucas crianças – duas, 
a que se somam dois adolescentes.  
A população servida pela farmácia, 
dispersa por várias aldeias, é sobre-
tudo idosa. 

Ainda Ermelinda não saiu da far-
mácia e ouve-se um carro a chegar. 
A estrada que atravessa a aldeia fica 
mesmo em frente. É a “ti” Maria, que 
passa os dias na casa que partilhou 
com o marido, no cimo da aldeia, 
onde hoje tem a companhia do cão 

:H oje, Ermelinda, de 85 anos, 
veio buscar um medicamento 
à Farmácia da Serra, em Alva-

res, mas não só: tem um pedido para Joel Tei-
xeira. «Oh doutor, eu tenho aqui uma carti-
nha e vinha pedir-lhe, se não se importa, que 
ma lesse», diz ao jovem farmacêutico, após a 
dispensa do medicamento. 

Existe, entre ambos, uma grande cumplici-
dade. Apesar de Joel ter sido o último dos três far-
macêuticos que se juntaram ao director-técnico, 

Ermelinda, de 85 anos, 
não sabe ler, por isso 
traz a correspondência  
à farmácia
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de ambos, e as noites em Góis, na casa da filha. Chega com 
José, que lhe deu boleia. «Normalmente, venho de casa da 
minha filha logo de manhã, com o doutor Joel, mas hoje 
tinha uns exames para fazer e vim mais tarde, com o dou-
tor José». 

À noite, regressará, como todos os dias nos últimos cinco 
anos, desde que enviuvou, de boleia com o farmacêutico. 
«Quando o meu marido faleceu, a minha filha pediu-lhes 
este favor. Eles têm sido incansáveis. Muito amigos comigo», 
explica a septuagenária, enfatizando as palavras. 

As boleias, numa terra em que a maioria das pessoas 
não possui veículo próprio, é outro auxílio prestado pelos 
profissionais da Farmácia da Serra. «As pessoas vêm cá 
diariamente e é sempre necessária alguma ajuda», diz 
José. «A vila fica a meia hora de distância», explica Joel. 

Mas o carro serve também para outras coisas: «En-
tregar medicamentos, fazer recados. Vamos todos os 
dias à sede de concelho, e levamos e trazemos coisas.  
A senhora dos Correios também nos pede ajuda», conti-
nua o farmacêutico. 

A confiança entre Zélia Baieta, de 48 anos, nascida e 
criada em Alvares, e os farmacêuticos, é grande. «Trans-
portam-nos valores e fazem recados. E pedimos para nos 
levarem documentos. Também envio documentos meus, 
pessoais, que é preciso entregar no banco, e pagamen-
tos de assinaturas de um jornal do município», explica a 
funcionária da Junta de Freguesia de Alvares, que é pre-
sença assídua na Farmácia da Serra. «Venho aqui bus-
car tudo. E venho entregar, mesmo para os bombeiros.  

FARMÁCIA 
DÁ MUITAS 

BOLEIAS, NUMA 
ALDEIA COM MUITA 
GENTE SEM  
CARRO PRÓPRIO

:A

Joel acompanha  
a utente à porta:  
é o que se faz com  
os amigos

Joel Teixeira acompanhado do director-técnico 
da farmácia, José Coroa
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Desde que enviuvou, há cinco anos, Maria passa as noites em Góis, com a filha,  
e os dias em Alvares, na casa que partilhou com o marido. As idas e vindas são feitas  

à boleia da equipa da farmácia. «A minha filha pediu-lhes este favor  
e eles têm sido incansáveis, muito amigos comigo»
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Envio os documentos para Góis e digo para irem lá à far-
mácia buscá-los. Facilita-me a vida para que não vá lá de 
propósito por causa disso».

É costume os utentes irem à farmácia de Góis, conta 
o director-técnico, «buscar coisas que enviaram daqui». 
A verdade, continua, é que numa aldeia tão envelhecida, 
«não há alternativas». 

Fala da proximidade gerada com os utentes. «É um 
relacionamento peculiar. Como há esta confiança, pedem-
-nos para fazer uns recados. Vamos todos os dias para a 
vila e pedem-nos para fazer umas coisitas pequeninas. 
Como comprar pilhas quando acabam em casa», des-
creve. E há outros auxílios essenciais, numa terra onde não 
há médico há mais de um ano e meio: o adiantamento de 
medicamentos, até haver a receita.

Os pedidos para que lhes leiam cartas, como aconte-
ceu com Ermelinda, são frequentes. Até mesmo corres-
pondência pessoal. «Há muita gente que não sabe ler e 
que nos pede», diz José Coroa. Os farmacêuticos, solícitos, 
ajudam no que podem.

E há o remédio para a solidão. «Há pessoas que vêm 
diariamente só para conversar», descreve Joel. José con-
clui. «A presença da farmácia dá conforto às pessoas.  
Os aglomerados populacionais estão dispersos pelo con-
celho, há solidão. Havia um senhor que vinha cá todos os 
dias porque tinha companhia. Considerava-se o guardião 
da farmácia. Há mais ligações afectivas também».

PRESENÇA 
DA 

FARMÁCIA DÁ 
CONFORTO ÀS 
PESSOAS. NESTES 
LOCAIS HÁ MUITA 
SOLIDÃO»

«A

Em Alvares, terra rural,  
vivem cerca de 100 pessoas

Zélia Baieta, da Junta, vem pedir que lhe façam recados  
na Câmara e nos bombeiros
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SERVIÇO  
DE ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA

FARMÁCIA  
        PARREIRA 
   CARDOSO

FIGUEIRA DOS CAVALEIROS, 
FERREIRA DO ALENTEJO

TEXTO: RITA LEÇA
FOTOGRAFIA: PEDRO LOUREIRO

As pessoas habituaram-se a ir à farmácia quando rebentava um cano, 
para tratar das multas e dos atestados de residência
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FARMÁCIA  
        PARREIRA 
   CARDOSO

:J osé Arménio, 64 anos, 
reformado, entra na far-
mácia como quem chega 

a casa de um amigo. Conhece 
todos os que ali, há vários anos, 
trabalham, mas é ao técnico 
Manuel Canilhas que dispensa um 
cumprimento mais caloroso, ou 
não fossem primos e amigos de 
longa data.

«Aqui toda a gente se conhece. 
Somos como uma grande família», 
diz, tanto em sentido literal como 
metafórico. De facto, na Farmácia 
Parreira Cardoso, na aldeia alen-
tejana de Figueira dos Cavaleiros, 
os utentes são tratados pelo nome 
próprio, conhecem-se as rotinas, as 
famílias, as maleitas e os medica-
mentos que tomam. «É o que acon-
tece nos lugares pequenos», remata 
José Arménio.

Manuel Canilhas, técnico na 
farmácia desde o primeiro dia, foi 
também presidente da Junta de Fre-
guesia durante 16 anos. «Esta é uma 
terra pequena e ser presidente da 
Junta não é uma ocupação profissio-
nal. Temos a nossa profissão, isso é 
mais um hobby», conta, num sorriso, 
considerando que as duas activida-
des se complementam, pela missão 
partilhada de ajudar as pessoas da 
região. 

E se em muitos locais do país a 
farmácia é espaço central, não só na 
saúde, mas nas demais áreas da vida 
das pessoas, aqui o conceito atinge 
o seu expoente máximo: fosse o 
que fosse, era normal e comum que 
quem precisasse de alguma coisa 
fosse direitinho à farmácia falar com 
o Manel. «Os motivos eram varia-
dos: problemas nas ruas, nas cana-
lizações que às vezes rebentavam 
e lá tínhamos de ir resolver, multas, 
atestados de residência, assuntos 
com a Câmara ou com os tribunais», 
enumera, recordando que, uma vez,  

O técnico de farmácia Manuel Canilhas foi presidente da Junta de Freguesia 
durante 16 anos. Na prática, não mudou muito de funções
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José Arménio é utente da Farmácia Parreira 
Cardoso há muitos anos. «Aqui somos como 
uma grande família»

Foi José Olho Azul quem convenceu 
Manuel Canilhas a candidatar-se  
a presidente da Junta de Freguesia 
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«até um tractor vieram pedir à farmácia, para ir a Santa 
Margarida do Sado!», aldeia limítrofe da freguesia.

O tempo de Manuel Canilhas agora é integralmente 
dedicado à farmácia, onde as dificuldades de uma aldeia 
pequena e rural se fazem sentir diariamente. «Há falta de 
enfermeiros e os velhotes, muitas vezes, não têm quem os 
ajude. Vêm pedir à farmácia. Também levamos as pessoas a 
casa, ajudamos com os problemas quotidianos. Enfim, faze-
mos um pouco de tudo».

Em Figueira dos Cavaleiros, o posto médico abre ape-
nas três vezes por semana, o centro de saúde fica em Fer-
reira do Alentejo e o hospital mais perto é o de Beja. «É 
uma população idosa, com reformas muito baixas. Muitas 
vezes, não podem ir às consultas nos médicos privados.  
Nas coisas mais pequenas, lá tem de ser a farmácia a 
resolver».

A farmácia está de serviço permanente. Todos têm o 
número de telefone, mas também o de Manuel Canilhas. 

«Às vezes, as pessoas precisavam de uma assinatura. 
Vinham aqui à farmácia e resolviam logo o problema», 
lembra, por sua vez, José Olho Azul, 75 anos, empresário 
de reparação automóvel. Foi ele que convenceu Manuel 
Canilhas a envolver-se de forma activa no mundo da polí-
tica, o qual, agora, já longe das lides, não tem problema 

MA VEZ,  
ATÉ UM 

TRACTOR VIERAM  
PEDIR À FARMÁCIA»

«U
Célia Duarte, directora-técnica da farmácia, 
está sempre disponível para ajudar  
a população «no que for preciso»

em admitir que, se pudesse, voltava a candidatar-se. E tem 
vários apoiantes. «O Manel foi eleito para quatro manda-
tos e executou-os na perfeição. Ele ajudava toda a gente. 
Se pudesse, votava nele outra vez!», garante José Arménio.  

Para Célia Duarte, proprietária e directora-técnica da 
Farmácia Parreira Cardoso desde 1993, é «muito gratifi-
cante» trabalhar com o ex-presidente da Junta, num lugar 
onde a população já está habituada a socorrer-se na farmá-
cia com regularidade. «Há uma senhora que vem cá todos 
os dias só para conversar um bocadinho. Depois pedem-
-nos para ler cartas, porque ainda há muita gente que não 
sabe ler, ou dar uma boleia quando é preciso». E, já se sabe, 
«às pessoas mais carenciadas cá da terra sempre se facilita 
o pagamento».
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SERVIÇO 
DE IR  

VER O MAR

FARMÁCIA
ROCHA 
BARROS

EIRIZ,  
PAÇOS DE FERREIRA

TEXTO: SÓNIA BALASTEIRO
FOTOGRAFIA: ANABELA TRINDADE

:N a Farmácia Rocha Barros, em Eiriz, os 
dias fazem-se de sorrisos e conversas 
cúmplices com os utentes. O atendi-

mento é próximo e, além da saúde, contém uma boa 
dose de amizade e muito ternura. Recebe-se exames, 
levanta-se vales de reforma. Dá-se uma bolacha a uma 
das crianças que acompanham os pais. Estes gestos de 
carinho muitas vezes extrapolam o espaço da farmá-
cia. Às vezes levam utentes e farmacêuticos para bem 
longe, tão longe como o mar, que a saúde também se 
faz de sonhos cumpridos. 

Nesta terra de serrania, perto de Baião, havia quem 
nunca tivesse visto o oceano. Era o caso de muitos dos 
meninos da turma de educação especial do Centro Escolar 
de Eiriz, frequentado pelas crianças das freguesias próxi-
mas. O mar estava demasiado longe para que os pais conse-
guissem levá-los. Apenas lhe conheciam a cor, emprestada 
aos lápis, e tinham ouvido falar das ondas e do cheiro a sal. 

Num dia especial, perto do Natal, o sonho foi concre-
tizado pela farmácia. «Organizámos um concurso - “A 
Montra é Tua” – onde, durante dois meses, deixámos a 
montra entregue às crianças. O tema era o Sol. As turmas 
do polo escolar inscreveram-se em grupos de seis. Faziam 
as montras com os materiais que traziam e que entendes-
sem. Seleccionámos as três melhores e demos um prémio 
especial», explica a directora-técnica da farmácia, Maria 
Emília Correia. «Foi inesquecível, uma experiência única», 
acrescenta a filha, Maria Miguel, que também trabalha na 
farmácia. 

Ramiro Figueiredo veio com a esposa 
levantar medicamentos. Mas também  
é aqui que levanta o vale de reforma 
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O prémio especial de que falam foi uma ida ao Porto. 
Levaram 22 crianças ao Museu da Farmácia e ao Pavilhão 
da Água. «Pelo meio, fomos ver o mar. Havia meninos da 
turma das necessidades educativas especiais – neste caso 
abrimos uma excepção e participou a turma toda que 
nunca tinham visto o mar. Foi indescritível poder propor-
cionar este momento. E a fotografia com o Pai Natal tam-
bém foi “cinco estrelas”. Eles ficaram mesmo muito feli-
zes», entusiasma-se Maria Miguel.

«Foi muito recompensador ver os sorrisos nos rostos 
deles, o entusiasmo com que depois contaram aos pais a 
experiência, o que viram e sentiram. Valeu mesmo a pena», 
sorri, por seu lado, Maria Emília.  

Foi isso mesmo que fez António, portador de trissomia 
21, quando voltou da viagem. «Entusiasmou-se muito com 
os utensílios de Farmácia que viu, com o que aprendeu. 
Adorou, os olhinhos dele brilhavam», conta a irmã mais 
velha, Marília. 

António também gostou muito de ver o mar. «O António 
é um menino muito especial, que valoriza muito os presen-
tes que lhe dão e tudo o que vê», sorri. «Adorou aquela via-
gem, falou nisso durante muito tempo».

As actividades com a escola de Eiriz, frequentada por 
muitas das crianças da freguesia, são constantes. No Dia 
da Mãe, por exemplo, as farmacêuticas da Rocha Barros 
foram passar uma tarde à escola para ensinar os meninos a 
fazer um creme para oferecer às mães. «Levámos os ingre-
dientes todos. Eles adoram aprender como se faz», entu-
siasma-se a responsável. 

Maria Emília Correia e Maria Miguel recordam, com um 
carinho especial, o dia em que a Farmácia Rocha Barros 
levou as crianças de Eiriz a ver o mar
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Por isso, sempre que há um dia especial, os profissio-
nais da farmácia promovem uma actividade. Fizeram-no no 
Dia dos Namorados. «Trouxemos os nossos companheiros 
e misturámo-nos todos. Quem adivinhasse os casais certos 
ganhava um presente». 

Os passatempos são uma das formas de se aproxi-
marem dos utentes e envolverem a comunidade na vida 
da farmácia. E de estreitar laços entre as pessoas.  Até já 
houve uma emissão de rádio em directo da farmácia, no 
seu 30.o aniversário. 

As actividades, conta Maria Miguel, «são idealizadas 
em equipa». Os utentes têm conhecimento do que vai 
acontecendo nas visitas à farmácia, durante o atendi-
mento, através da rádio local, mas também pelas redes 
sociais. 

A verdade é que são estas actividades que unem as pes-
soas e dão vida à freguesia. Marília Soares já teve direito 
a uma massagem relaxante, no Dia da Mãe. «Adorei!».  

ANTÓNIO É  
UM MENINO 
MUITO ESPECIAL. 

VALORIZA OS PRESENTES 
QUE LHE DÃO. ADOROU 
AQUELA VIAGEM,  
FALOU NISSO DURANTE 
MUITO TEMPO»

«O

A equipa da Farmácia Rocha Barros soma às suas responsabilidades 
profissionais o título informal de animadora social da freguesia
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No Dia dos Namorados, por exemplo, recebeu de oferta 
uma maquilhagem especial. «Acho muito importantes as 
actividades promovidas pela farmácia, porque estamos 
num meio um bocadinho fechado e elas fazem coisas muito 
lindas», diz. «Aproxima-nos, dá outro encanto a este sítio».

Quando vão à escola, os nove farmacêuticos aprovei-
tam para falar de temas de saúde, como higiene oral ou os 
cuidados a ter com o Sol. As visitas são retribuídas pelas 
crianças, que passam na farmácia para comer uma bola-
cha ou para dar uma voltinha no elevador, o único por estas 
bandas. 

Instalada no meio da serra, a Rocha Barros é uma far-
mácia rural onde todos se conhecem. E onde também se 

pede e dá ajuda para todo o tipo de assuntos do dia-a-dia. 
O senhor Ramiro Figueiredo, que veio com a esposa bus-
car medicamentos, levanta aqui os seus exames. «As pes-
soas idosas não têm veículo próprio, por isso pedimos para 
entregar os exames médicos aqui», conta Maria Emília. 
Também levantam os seus vales de reforma. 

«Tentamos sempre responder às necessidades dos 
nossos utentes», remata Maria Emília. Um bom exem-
plo é o novo multibanco de que Eiriz irá dispor em breve. 
«Não havia aqui nenhum. Negociámos e pedimos um para 
as novas instalações da farmácia». Mais espaçoso, o lugar 
será inaugurado em breve. Com actividades, ainda em 
segredo, para celebrar o acontecimento.   

Em dias especiais, oferece-se 
maquilhagem às utentes

Há sempre uma bolacha para as crianças 
que acompanham os pais, ou uma volta 
no elevador, o único por estas bandas
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A AUTO-ESTRADA  
DE 
BRAGANÇA TEXTO: CARLOS ENES 

Governo assinou acordo com ANF para 

integrar farmácias na rede de saúde pública. 

Novo modelo de serviço farmacêutico começa 

em Junho a ser experimentado no distrito  

mais distante de Lisboa. 
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:Vai arrancar a 1 de Junho, em Bragança, o 
primeiro projecto-piloto destinado a ava-
liar o valor para o Estado e a sociedade da 

«integração das farmácias como pontos de rede de saúde 
pública». Do que se trata? A resposta também está escrita 
no acordo celebrado em Fevereiro entre o Governo e a ANF. 
Por um lado, as farmácias vão ajudar os cidadãos, em cada 
momento, a aceder ao serviço de saúde mais adequado 
aos seus problemas. Por outro, deverão servir a população 
através de «um novo modelo de assistência farmacêutica 
permanente, 24h por dia e 365 dias por ano». O objectivo 
é garantir a melhoria do acesso ao medicamento, designa-
damente fora de horas e em situações de urgência.

Este será o primeiro de vários programas locais de 
determinação do valor da intervenção das farmácias em 
articulação com o SNS. Como se faz um projecto desses? 
Essencialmente, com duas ferramentas: protocolos pré-
vios e canais de comunicação que permitam dar em per-
manência a resposta certa às necessidades diárias dos 
utentes. Hospitais, centros de saúde, unidades de saúde 
familiar, farmácias e quaisquer outros serviços de uma 
determinada região poderão concertar-se para isso. 

O protocolo com a ANF, subscrito pelos ministros das 
Finanças, Mário Centeno, e da Saúde, Adalberto Campos 
Fernandes, prevê o desenvolvimento pelas farmácias de 
programas experimentais de promoção da saúde, atra-
vés de protocolos com o Estado. As grandes áreas para 

essas experiências são a prevenção da doença, autocui-
dados e prevenção quaternária, ou seja, destinada a evi-
tar danos associados às intervenções dos profissionais 
de saúde, como a sobremedicação.

As farmácias deverão ainda fazer «assistência dife-
renciada a utentes do SNS em situações de iliteracia em 
saúde, com necessidades de inclusão, com particular 
ênfase em idosos carenciados», o que poderá implicar 
apoio domiciliário. As farmácias são vistas como espe-
cialmente úteis para «dar resposta a necessidades de 
saúde em zonas de menor densidade populacional e/ou 
com menor cobertura de outros cuidados de saúde». 
Nos termos do acordo, «o Ministério da Saúde valoriza 
a proximidade e confiança da população nas farmácias 
como oportunidade para alargar a intervenção do SNS 
de forma concertada».

O acordo prevê ainda a avaliação da intervenção das 
farmácias em áreas como a diabetes, vacinação contra 
a gripe, e adesão e gestão da terapêutica opióide. A dis-
pensa de medicamentos de uso exclusivamente hospi-
talar já começou a ser experimentada, com os fármacos 
para o VIH/sida. Fica previsto o alargamento deste ser-
viço a «outras áreas terapêuticas, centradas no interesse 
dos doentes e em função das prioridades de saúde».  
O Programa Troca de Seringas foi o primeiro a ser ava-
liado, com resultados positivos, o que levou o Governo a 
contratualizar esse serviço com as farmácias.
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A população de Bragança vai 
beneficiar de um serviço  

de assistência farmacêutica 
24h por dia, 365 dias por ano
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CONTAS CERTAS  
E TRANSPARENTES TEXTO:  

CARLOS ENES

FOTOGRAFIA: 
PEDRO LOUREIRO

:O aumento da quota de medicamentos genéri-
cos é um dos compromissos assumidos pela 
ANF no acordo celebrado com o Governo.  

O documento tem dois objectivos económicos muito claros. 
Primeiro, promover a sustentabilidade do SNS «e assegu-
rar que os recursos públicos sejam distribuídos equitativa e 
solidariamente no sistema de saúde». Por outro lado, «criar 
condições para a sustentabilidade das farmácias, através 
de novos modelos remuneratórios, escrutináveis pelo valor 
gerado para a sociedade».

A contratualização pública de novos serviços a pres-
tar pelas farmácias dependerá sempre da avaliação, por 
parte de entidades independentes, dos resultados de pro-
jectos-piloto. Só serão aprovados serviços que provem ser 
a melhor opção de investimento para alcançar resultados 
concretos, em indicadores de saúde e ganhos orçamentais.  

Os projectos-piloto são ainda essenciais à deter-
minação do valor a pagar pelo Estado por um serviço. 
O princípio subjacente a esse cálculo é o da «partilha 
de ganhos entre os utentes, o Estado e as farmácias».  

A remuneração das farmácias e distribuidores gros-
sistas em 2,40 euros, por cada kit de seringas dispen-
sado à população toxicodependente, resultou já desta 
metodologia.

Na cerimónia de assinatura, o ministro da Saúde 
mostrou-se confiante na obtenção de resultados nou-
tros domínios. «É através do farmacêutico que quere-
mos potenciar o uso racional, seguro e eficaz do medi-
camento e a adesão à terapêutica», declarou Adalberto 
Campos Fernandes. Para além dos ganhos orçamentais, 
este acordo dará aos portugueses «mais e melhor acesso 
ao medicamento, aumentando o leque de serviços de 
saúde de proximidade». 

Por seu lado, o presidente da Associação Nacional 
das Farmácias destacou a confiança dos utentes nas far-
mácias, assente em três pilares: proximidade, capacita-
ção tecnológica e qualificação profissional. Paulo Cleto 
Duarte frisou que o trabalho das farmácias será alvo de 
acompanhamento criterioso, já que «só tem verdadeiro 
interesse quando gera ganhos de saúde para os doentes 
e eficiência económica para o Estado».

ATRAVÉS DO 
FARMACÊUTICO 

QUE QUEREMOS POTENCIAR  
O USO RACIONAL, SEGURO  
E EFICAZ DO MEDICAMENTO», 
DECLAROU ADALBERTO 
CAMPOS FERNANDES

«É
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A Associação Nacional das Unidades  
de Saúde Familiar e a Associação Nacional  
das Farmácias celebraram protocolo inédito  
no dia 17 de Janeiro



USF E FARMÁCIAS 
VÃO PARTILHAR 
OBJECTIVOS 
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TEXTO:  
MARIA JORGE COSTA

FOTOGRAFIA:  
PEDRO LOUREIRO

poupanças ao Estado. Por outro lado, é imprescindível à 
capacitação do cidadão na gestão da sua própria saúde.

O protocolo permitirá desenvolver no terreno expe-
riências de prevenção quaternária que visam evitar 
danos associados a intervenções médicas e farmacêuti-
cas desnecessárias, como os riscos da sobremedicação. 
Farmácias e USF vão trabalhar em conjunto na preven-
ção de doenças e na promoção de estilos de vida sau-
dável, desenvolvendo programas de exercício físico e de 
dieta mediterrânica adequados a grupos populacionais 
específicos. 

Este protocolo, inédito, foi facilitado pela experiência 
de trabalho comum entre as duas organizações, desig-
nadamente no projecto-piloto USFarmácia, em curso na 
Figueira da Foz. 

«Criámos a confiança necessária para percebermos 
que aquilo que nos une é muito mais estrutural do que o 
que nos separa», declarou o presidente da ANF. «Olhamos 
para o doente numa perspectiva integrada e de uma forma 
única, assumindo que cada um de nós tem competências e 
valências próprias», expôs ainda Paulo Cleto Duarte. 

O trabalho que se segue é «motivar as farmácias e as 
USF a candidatarem-se voluntariamente a desenvolver 
estes projectos», afirmou João Rodrigues.

:A Associação Nacional das Unidades de Saúde 
Familiar (USF-AN) e a Associação Nacional 
das Farmácias (ANF) assinaram, no dia 17 de 

Janeiro, um protocolo com vista a desenvolver projectos 
comuns de cuidados de saúde primários.

«Queremos continuar a desenvolver as equipas de 
saúde de proximidade e, do nosso ponto de vista, nes-
sas equipas estão, com todo o mérito, os farmacêuticos 
comunitários», declarou o médico João Rodrigues, presi-
dente da USF-AN, na cerimónia de assinatura.

Paulo Cleto Duarte, presidente da ANF, sublinhou o 
empenho dos farmacêuticos em aprofundar relações 
com todos os outros profissionais de saúde, porque com 
eles partilham «o objectivo de melhorar o estado de 
saúde da população».

Ao abrigo deste protocolo, USF e farmácias vão desen-
volver projectos-piloto ao nível local, focados na preven-
ção e manutenção de cuidados de saúde. Diabetes, obe-
sidade, redução do consumo excessivo de determinados 
medicamentos, como os ansiolíticos e os fármacos para a 
acidez gástrica, são alguns dos projectos em estudo.

Os dois responsáveis acreditam que a cooperação mul-
tidisciplinar melhora a qualidade dos cuidados de saúde 
prestados aos cidadãos, sendo ainda capaz de gerar 
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«O CREDO  
DO MERCADO 
SUBSTITUIU  
OS VALORES»

ADRIANO
     MOREIRA

TEXTO: MARIA JORGE COSTA
FOTOGRAFIA: PEDRO LOUREIRO

Entrevista sobre política internacional, 
Educação em Portugal e a casa de família.
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REVISTA FARMÁCIA PORTUGUESA: Não o entriste-
ce haver poucas vozes pensantes nas novas gerações?

ADRIANO MOREIRA: Não é tristeza, é preocupa-
ção com o futuro. A minha geração sofreu e viveu duas 
grandes guerras e decidiu unir-se em torno de um 
movimento de esperança global, traduzido na criação 
das da Organização das Nações Unidas (ONU). A Carta 
das Nações Unidas foi escrita apenas por ocidentais, 
mas incorpora dois princípios: um mundo único, sem 
conflitos armados, e a Terra enquanto casa de todos 
os homens, onde a paz e a cooperação são as bases 
do desenvolvimento sustentado. Esse momento repre-
senta o melhor de uma geração. Foi um belo exemplo 
das lideranças: todos os primeiros-ministros à altura 
passaram e sofreram com a Segunda Grande Guerra.  

França, Alemanha, Itália... A segunda guerra foi terrível 
em destruições. Recordo-me do título do jornal fran-
cês “Le Combat”: “Esta alegria coberta de lágrimas, o 
dia da paz”… Estes homens podiam ter sido animados 
de um espírito de retaliação contra a Alemanha, mas 
fizeram o oposto: quiseram organizar um mundo onde 
nunca mais voltasse a acontecer a guerra. 

RFP: O sonho desfez-se?
AM: Tudo foi desabando. Os conflitos armados 
hoje são de outra proporção e natureza. Neste mo-
mento é difícil estabelecer categorias de combate, 
porque a evolução técnica permite ao fraco vencer 
o forte, como se viu com o derrube das torres gé-
meas. O avanço técnico que experimentámos é 

«A sociedade civil precisa de lideranças e elas escasseiam»
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extraordinário, ultrapassou muitos dos conceitos em 
que tínhamos acreditado. E a ideia do mundo único, 
em vez de avançar, parece regredir. A fronteira sa-
grada da igualdade das pessoas, independentemen-
te da raça, crença ou condição social, a actividade 
humana como princípio fundamental… tudo isso 
sofreu modificações tremendas, que se traduzem, 
por exemplo, no aumento da área e do número dos 
deserdados. A Terra, casa de todos os homens, não 
parece recebê-los em pé de igualdade. O princípio 
da igualdade foi substituído pelo primado da orga-
nização técnica. Nesta grande crise económica e fi-
nanceira, sabemos que há centros de decisão cuja 
estrutura e poder desconhecemos. A nossa vida 
caracteriza-se por esperanças que se vão deterio-
rando. Pensávamos ter, finalmente, encontrado um 
caminho para a unidade europeia, mas o que temos 
neste momento é uma sementeira de dúvidas. Do 
ponto de vista da União Europeia, aquilo que já foi 
feito corre o risco de ser corroído pela dúvida.

RFP: Está a falar do ponto de vista dos fundadores?
AM: Esses fundadores eram animados de um espíri-
to consensual. Sustentaram o projecto europeu num 
conjunto de valores: o credo dos valores. Mas agora 
vigora o credo do mercado.

RFP: Deixou de haver quem faça reflexão para 
além do imediato do mercado?

AM: O problema é que não há acontecimentos im-
portantes na nossa evolução em que no princípio 
não esteja o verbo. E isso faz muita falta. Aparece-
ram vozes não europeias, muito incorporadas num 
certo conceito de santidade, como Ghandi e Nelson 
Mandela. Ghandi, como sabe, teve uma vida de sacri-
fício enorme e foi assassinado por sustentar valores 
em que os adversários não acreditavam. Mandela 
considero uma evolução ainda mais extraordinária, 
porque era de uma família nobre, formado em Direi-
to, começou por ser revolucionário, passou a maior 
parte da vida na cadeia, e quando saiu disse: «So-
mos todos sul-africanos!». Não distinguiu pretos, 
brancos, mestiços, indianos, europeus... eram todos 
sul-africanos. Chegamos a este ano da graça de 
Deus e essa geração não teve descendentes. 

RFP: O que falhou?
AM: Acho que foi o credo do mercado ter substituí-
do o credo dos valores. Mas não vale a pena falar 

muito do que se está a passar. Eu tinha um professor 
que quando se tratava de coisas desagradáveis, di-
zia: «Não falem nisso, porque não adianta». 

RFP: Não é importante falar da eleição de Donald 
Trump?

AM: Não é bem isso. Não creio que seja preciso agra-
var o estado de espírito das pessoas falando do que 
está a acontecer nos Estados Unidos da América ou 
nas consequências para a solidariedade atlântica, 
porque não podemos adivinhar os desenvolvimentos. 
Já me interessa falar do movimento das pequenas pá-
trias na Europa, como os casos de Espanha e Ingla-
terra, por exemplo, em que o crescimento dos deser-
dados é também consequência do avanço da técnica: 
precisa de gente altamente qualificada, mas menos 
gente... É preciso olhar para isso com atenção, até por-
que os estados se sentem incapazes de organizar uma 
resposta social à altura. O problema mundializou-se e 
é preciso encontrar soluções que correspondam aos 
tais dois princípios que resumem o sonho das Nações 
Unidas: o mundo único e a Terra enquanto casa co-
mum dos homens. Estes princípios precisam de uma 
grande reconstrução. Neste momento são dois edifí-
cios em ruínas, o que é altamente preocupante.

O PONTO 
DE VISTA 

DA UNIÃO EUROPEIA, 
AQUILO QUE JÁ FOI 
FEITO CORRE O RISCO 
DE SER CORROÍDO 
PELA DÚVIDA »

«D
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RFP: O medo toma conta das pessoas e isso bloqueia 
a capacidade de reconstrução. 

AM: A sociedade civil precisa de lideranças e elas 
escasseiam. Os protagonistas de hoje não convive-
ram com a geração daqueles homens animados de 
princípios elevados: o amor ao próximo, a igualdade, a 
dignidade dos homens, o convencimento de que cada 
pessoa é um fenómeno que não se repete na história 
da humanidade e é isso que exprime o seu valor úni-
co, portanto, a sua dignidade. No pós-guerra travou-
-se um grande combate a que, por vezes, se chama 
Património Comum da Humanidade: a luta contra os 
preconceitos raciais. O Nazismo tinha sido orientado 
por preconceitos raciais tremendos, mas o preconcei-
to racial abrangia também os negros, os mestiços… 

RFP: E o racismo ressurge.
AM: Neste momento, o preconceito anti-islamismo 
está a crescer. Isso pode enfraquecer o princípio da 
Comunidade Europeia e já está a ter consequências. 

Está, como vemos todos os dias, a perturbar o “ideal 
americano”. Os EUA, um país que vivia no alto da 
colina, atravessa uma enorme crise de valores, de 
direcção, de gestão, de respeito pela divisão de po-
deres, etc. Tudo isso são desafios que têm de ser 
superados.

RFP: Era previsível que se chegasse a este ponto?
AM: Não, não há nenhuma ciência social que possa 
afirmar haver caminhos únicos. Trabalhamos sem-
pre com este risco, o imprevisto está à espera de 
uma oportunidade. 

RFP: O imprevisto pode acontecer, também, na 
Europa?

AM: No Globo. É importante ter presente que os 
grandes conflitos, mesmo militares, começaram por 
incidentes sem importância. Por exemplo, a guerra 
de 14-18 começou porque mataram um príncipe, 
que é uma coisa que através dos séculos aconteceu 
outras vezes. A morte de um príncipe custou-nos 
14 milhões de vidas. A Segunda Guerra Mundial co-
meçou depois de uma eleição democrática [Hitler 
disputou e ganhou as eleições]. Custou 50 milhões 
de mortes. Nunca sabemos em que momento é que 
aparece o tal imprevisto, que está à espera de uma 
oportunidade. Há um escritor que influenciou muito 
a minha juventude, o Popper. Disse ele: «Está sem-
pre a oportunidade aberta a que apareça um cisne 
negro que impeça os poetas de dizer “todos os cis-
nes são brancos”». É como estamos neste momento. 

RFP: Mas há esperança?
AM: Bom, nós já tivemos crises, talvez não tão 
grandes, porque hoje são globais. Do ponto de 
vista católico, para cada um de nós a esperança 
acaba com a morte. Por isso, a esperança é impor-
tante. Discute-se muito se as religiões vão voltar a 
ter um papel animador dessa esperança e eu acho 
que ele faz falta. Houve um secretário-geral das 
Nações Unidas, Dag Hammarskjöld – que se pensa 
ter sido assassinado – que mandou fazer uma sala 
despida. Só com bancos de madeira à volta e uma 
pedra translúcida a servir de altar, com uma luz que 
vinha do tecto e atravessava a pedra. Chamava-se 
“sala de meditação para todas as religiões”. Não 
era muito frequentada, porque as Nações Unidas 
foram, como disse, organizadas por ocidentais e as 
novas culturas constituíam uma novidade. 
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RFP: Esta crise é mais grave por causa da globalização 
dos problemas?

AM: Não é tanto isso. A mundialização deveria ter ate-
nuado os atritos e as diferenças. Em tempos escrevi um 
texto, “O verbo eu, que substituiu o verbo nós”. Essa 
substituição é exactamente o contrário do globalismo, 
porque o globalismo implica – a meu ver – conseguir es-
tas coisas, que são fáceis de enunciar, mas difíceis de 
efectivar: é preciso substituir a tolerância, conceito uti-
lizado pelos regimes coloniais, pelo respeito; em segun-
do lugar, quando os interesses se chocam, é necessário 
cada lado ceder para salvaguardar o essencial; é preciso 
reconhecer que o pluralismo cultural não implica não 
partilhar valores comuns. As Nações Unidas só o podem 
ser pela partilha de valores comuns. É preciso pô-los em 
evidência, mas sobretudo é preciso hierarquizá-los. Este 
trabalho tem sido tentado por alguns homens que pa-
receram tocados pela santidade, mas, aparentemente, 
Deus neste momento interrompeu essa evolução.

RFP: “Futuro com memória” [um dos seus livros 
mais recentes]. É disto que está a falar? Para termos 
futuro tem de se deixar alguma coisa consolidada?

AM: Exactamente! O culto da memória é muitas vezes 
conotado como reaccionário. O García Moreno expli-
cou isso: «Cada pessoa está dependente, na sua evo-
lução, da circunstância». Não é a mesma coisa nascer 
francês ou nascer na Guiné. A Europa tem evoluído 
como se não tivesse circunstância: é a época das 
décimas, das contas. Com o desafio das migrações 
descontroladas e o turbilhão sobre muçulmanos, a 
Europa continua a discutir as décimas. A Inglaterra 
decidiu sair da União e leva com ela o maior exército e 
a maior esquadra europeia, mas estamos a discutir as 
décimas. Enquanto isso, o presidente dos EUA exige 
– parece que desconhece o verbo “pedir” – que os 
países da Aliança Atlântica paguem o que se compro-
meteram para as despesas da NATO. É inteiramente 
justo, mas “não se pode fazer nada com o impossível”.  

«É preciso substituir 
a tolerância, conceito 
utilizado pelos  
regimes coloniais,  
pelo respeito»
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«Disse Popper: “Está sempre a oportunidade aberta a que apareça um cisne negro  
que impeça os poetas de dizer ‘todos os cisnes são brancos’”. É como estamos neste momento»
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Portugal, por exemplo, paga, mas não paga o pre-
visto. Esta atitude do presidente dos EUA confunde 
a necessidade de segurança com a obrigação de ter 
recursos. Efectivamente, pode renunciar-se à segu-
rança por falta de recursos e foi isso que nos acon-
teceu. Achámos que podíamos viver com o credo 
económico sem prestar atenção ao credo dos valo-
res. E isso vai-se traduzir em quê? Insegurança e as 
consequências da insegurança. Também em Portu-
gal devíamos pensar em não deixar desaparecer o 
amor à história passada do país, e o Ensino tem-se 
afastado disso, as humanidades têm sido secun-
darizadas. Estamos numa crise de desemprego 
extraordinária e para isso contribuiu a descoloniza-
ção, porque se perdeu o domínio das matérias-pri-
mas, das energias renováveis, o poder tremendo 
de fixar o preço do trabalho... Isto contribui para 
o desemprego, mas não é causa única, evidente-
mente. A descolonização portuguesa é, antes de 
mais, a descolonização do império euro-mundista. 
A frente marítima europeia tinha colónias. O único 
país que conseguiu construir uma coisa chamada 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa foi 
Portugal. Faz parte da circunstância. Todos os paí-
ses de língua portuguesa são marítimos, todos têm 
direito à plataforma continental. A nossa é a maior 
do mundo. Se for reconhecida.

RFP: Tem de haver agentes políticos que acreditem.
AM: Para acreditar é preciso que alguém lhes lembre. 
A maior ameaça do projecto europeu é a circunstân-
cia. Vamos ver o que acontece este ano, com as várias 
eleições na Europa. Vamos ver o que acontece à rela-
ção entre Europa e populismo, para usar a expressão 
agora em voga.

RFP: Falou da importância da Educação na criação 
e na transmissão de valores. Como vê o Ensino em 
Portugal?

AM: Temos cada vez mais gente altamente qualifica-
da que se vai embora. Precisamos pensar nisto a fun-
do. Não podemos desperdiçar talentos que emigram e 
enriquecem o nome de Portugal no estrangeiro. É ne-
cessário encontrar um espaço de feliz utilização para 
cada um dos portugueses qualificados. Temos esta-
belecimentos de investigação e de ensino para outros 
graus, de grande qualidade. Mas é necessário nunca 
esquecer que no princípio está o verbo: as humanida-
des não podem ser secundarizadas.

RFP: Foi-se assistindo a um desinvestimento nas 
áreas das humanidades?

AM: Posso fazer-lhe uma pergunta? Viu a estátua 
ao Condestável? Eu percebo que haja dificuldade em 
reconhecer a santidade do Condestável, mas é uma 
figura fundamental na história portuguesa. Final-
mente foi santificado. Há uma estátua muito bonita 
no Restelo, numa espécie de triângulo sagrado da 
pátria, porque está no alto da colina, junto à capela 
onde os capitães rezavam antes de embarcar. Depois 
tem a Torre de Belém a marcar o ponto de partida.  
E os Jerónimos o ponto de chegada. 

RFP: Passou despercebida.
AM: Pois é. Ora isso é suficiente para sublinhar aqui-
lo que acaba de perguntar. É possível que isto tenha 
acontecido quase silenciosamente? O Presidente da 
República esteve lá e mesmo assim passou desper-
cebido. Mas os resultados do futebol vieram todos 
no jornal…

RFP: Estamos num ciclo vicioso? Como se muda? 
AM: Em Portugal há muitas iniciativas da sociedade 
civil que nada têm que ver com os partidos ou com o 
Estado...

 IMPORTANTE 
TER PRESENTE  

QUE OS GRANDES 
CONFLITOS, 
MESMO MILITARES, 
COMEÇARAM POR 
INCIDENTES SEM 
IMPORTÂNCIA»

«É
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RFP: Esta participação que vai fazer no Movimento 
Esperança, tem a ver com isso?

AM: É o caso. As pessoas estão dispostas a ir a de-
bates das suas especialidades e a corresponder a 
desafios.

RFP: A saúde é uma área muito importante.
AM: É uma das situações mais graves na decadência 
do Estado Social.

RFP: Temos garantido que qualquer cidadão, com ou 
sem recursos, é tratado. Isso é um pilar da Europa.

AM: E fundamental. Mas não há dúvida nenhuma de 
que a evolução leva a não termos recursos suficientes. 
E eu muitas vezes ouço essa resposta e pergunto sem-
pre: “Já faltam recursos. Mantêm os princípios?”. Acre-
dito que, com imaginação, encontraremos o equilíbrio. 

«O mundo único e a Terra  
enquanto casa comum dos homens.  
Estes princípios precisam  
de uma grande reconstrução.  
Neste momento, são dois  
edifícios em ruínas»

RFP: Isso é bom sinal.
AM: É. E o que eu tenho para dizer acerca da sua per-
gunta sobre a importância do título do livro é que sem 
passado não se pode prever o futuro. É um prejuízo gran-
de a perda de importância das humanidades no Ensino. 
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Continue a ler esta entrevista em  
www.revistasauda.pt

As raízes transmontanas.  
Os quilómetros a pé para o liceu  

e a Faculdade de Direito.  
O que deixa à família. 

Mas é um dos problemas severos actuais e que au-
menta muito a situação dos deserdados.

RFP: Os deserdados sentem mais?
AM: São os que sentem mais. Há um estudo que tem 
este título: “Os pobres morrem mais cedo”. Vamos evi-
tar isso.

RFP: A maioria das pessoas na sua idade… Tem 95?
AM: Tenho 94, vou fazer 95. Faz favor de não ter tan-
ta pressa!

RFP: A maioria das pessoas na sua idade faz o que 
quer. É o caso? 

AM: É. Exactamente.

RFP: Quando tem tempo livre o que gosta de fazer?
AM: Ocupo-me de seis filhos, 14 netos, mais os que 
são casados e os namorados que já começam a apare-
cer. Já me lembrei que é preciso arranjar um instituto 
ou uma junta de freguesia para ter espaço para tanta 
gente. Mas são uma imensa felicidade.

RFP: Tem a casa sempre cheia?
AM: Sempre. E gosto imenso. Gosto que eles tenham 
vontade de estar comigo. Alguns para me interrogar, 
porque são bons estudantes, querem saber coisas, e eu 
ocupo-me disso. Ainda ontem estivemos todos juntos 
numa cerimónia religiosa por causa de uma saudade 
que temos. Estavam todos. Tem de haver sempre o que 
disse no começo: respeito. Não é tolerância. É preciso 
que cada ser humano seja respeitado na sua dignidade 
e liberdade das opções que toma. E, se fizer isso, man-
tém a solidariedade e a dignidade das pessoas. Espero 
ter sempre aplicado isto, de uma maneira suave...

RFP: Espera ter passado esses valores à família? 
AM: É verdade. Mas também foi importantíssima a 
mãe. 

RFP: Vou terminar com um cliché: o que lhe falta 
fazer? 

AM: Eu chego ao fim da vida e penso: o que é que eu 
devia ter feito e não fiz? Porque a herança talvez pu-
desse ser melhor para a geração a seguir. Devemos, 
com humildade, aceitar isso. 

RFP: Como quer ser lembrado: como marido, pai, avô?
AM: Bom, isso tem que lhes perguntar a eles [risos]. 
Eu gosto que eles venham a recordar-se do avô.
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Copiador
Museu da Farmácia na exposição “Cidade 
Global: Lisboa no Renascimento”

O Museu Nacional de Arte Antiga inaugurou uma exposição 
que evidencia o estatuto único da Lisboa do século XVI, capital 
cosmopolita, centro vibrante de um Império e entreposto de 
passagem de bens de luxo, riquezas incalculáveis, animais 
exóticos e selvagens.

O Museu da Farmácia participa com dois objectos da sua 
colecção: a taça com pedra de Goa - medicamento secreto  
dos boticários jesuítas de Goa (século XVI) e um peixe  
porco-espinho. Conheça-os até 9 de Abril.

Farmácias recolhem 14 mil MNSRM e produtos 
de saúde doados pelos portugueses

Foram 220 as farmácias participantes na IX Jornada de 
Recolha de Medicamentos, que se realizou em 70 localidades 
de Norte a Sul do país. A receita obtida, 56 mil euros, reverteu 
para 100 instituições de solidariedade social que têm 
referenciados utentes necessitados deste tipo de produtos para 
manter o estado de saúde.

Luís Mendonça, presidente do Banco Farmacêutico, realça que 
o número de farmácias aderentes aumentou face a 2016 (mais 
56), o que contribuiu para «sensibilizar mais portugueses para 
a importância de ajudar as pessoas mais carenciadas».

23 de Fevereiro, 
L isboa 

18 de Fevereiro, 
16 di st ri t os 
do con � in ent e



Parceiros europeus unidos no combate às falhas de 
medicamentos

As associações europeias representativas dos farmacêuticos, 
produtores de medicamentos, distribuidores paralelos 
e grossistas, entre outros, defendem uma maior transparência  
e disponibilização de dados sobre as falhas, bem como a melhoria 
do acesso à informação disponível ao longo da cadeia do 
medicamento.

Esta e outras recomendações constam de uma declaração conjunta 
que apresenta Portugal como exemplo de boas práticas, devido  
ao sistema de informação e monitorização que foi colocado  
em prática no país, por acção das entidades governamentais  
e da ANF.

18 de Fevereiro, 
16 di st ri t os 
do con � in ent e

11 de Fevereiro, 
Europa 

Parlamento de visita ao Museu da Farmácia

A Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, da 
Assembleia da República, visitou o Museu da Farmácia no Porto, 
numa acção de acompanhamento das políticas desenvolvidas 
pelos museus e outras instituições da cidade nas áreas da Cultura 
e do Património.

Os deputados aprofundaram conhecimentos sobre a actividade do 
Museu da Farmácia no estudo, na apresentação e conservação do 
património nacional e mundial da Saúde. Edite Estrela, presidente 
da comissão, considerou a visita «uma agradável surpresa, pelo 
conteúdo e incursões noutros países e dimensões artísticas».

23 de Janeiro,  
Porto

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

Fórum Saúde para o Século XXI tem novo site

A plataforma online promove o debate livre e independente 
entre os vários intervenientes no sector da Saúde em Portugal, 
através de artigos de opinião, publicações, calendário de eventos, 
perguntas e respostas, entre outros.

Fundado há três anos, o Fórum é uma organização independente 
que pretende estimular o diálogo entre os agentes da Saúde, no 
sentido de encontrar soluções para os problemas e desafios que o 
sector enfrenta, nomeadamente no acesso à inovação, educação, 
prevenção e no papel da gestão na prestação de cuidados de saúde. 

26 de Janeiro,  
Set úbal
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A GUARDADORA DE 
REMÉDIOS E BONECAS

   MARIA DA PAZ
MENDES PAIS

:A té podia ter sido, mas não era de ouro o 
berço em que nasceu, no dia 26 de Abril de 
1927.

– É uma menina!
Onze anos passados do primeiro bombardeamento 

alemão à Baía do Funchal, dez anos depois do segundo e 
das aparições de Fátima, pouco mais de oito de armistício 
e paz podre na Europa, História e Fé conspiraram-lhe o 
nome. 

– Maria da Paz.
Feito o baptismo, vamos conhecer como era a terra. 

Raul Brandão faz de guia, já que lá foi em Agosto de 1924. 
Pelo cheiro a banana no ar, reconheceu a Madeira ainda no 
escuro, a bordo do Vapor S. Miguel. Ao amanhecer, abriu 
a boca de espanto ao iniciar-se naquela paisagem «mate-
rialista e devassa, ao mesmo tempo bela». Uma serra a 
subir aos socalcos, do mar ao céu, onde «só o homem, só o 
homem!» se atreveria a cultivar.

– É um panorama que lembra carne viva.
Do Funchal à Ribeira Brava, onde se deu o parto, 

mesmo no Verão era mais de uma hora de caminho.  
O escritor estranhava «a rapidez estúpida» dos primeiros 
automóveis. Repugnou-o igualmente ir deitado «numa 
rede suspensa por uma vara, às costas de dois homens 
que caminham apegando-se a paus». Para conhecer o 
interior da ilha, subiu antes a um carro de bois enfeitado 
e florido.

– Iá! Iá!

TEXTO: CARLOS ENES
FOTOGRAFIA: ANA MARTA

Os doentes mais graves também apareciam ao doutor 
José Azeredo Pais deitados numa rede. Não havia macas. 
As ambulâncias da época eram os barcos da pesca do atum 
e do espadarte. Salvavam-se mais vidas assim do que se 
andassem por terra. O médico da Ribeira Brava tinha uma 
relação íntima com o ancoradouro, onde também ia rece-
ber matérias-primas para manipular ele próprio os medi-
camentos. Quando rebentou a guerra, sofreu com a falta 
de substâncias terapêuticas e de excipientes. Até o açúcar 
foi racionado. Português de Viseu, instruído mas também 
desenrascado, desenvolveu um arsenal terapêutico mais 
vasto do que os alemães. Uma altura, António César, miúdo 
da casa da frente, irmão de Maria da Paz, caiu gravemente 
doente dos pulmões. Sem bombas, curou-o com um deta-
lhado programa de banhos terapêuticos, cujo segredo se 
perdeu no tempo. Maria da Paz cresceu com veneração ao 
doutor e atracção fatal pela Farmácia. 

– Tive uma infância feliz. 
Mais de quarenta xaropes e tinturas saíam para a rua 

misturados com o cheiro a fruta e a flores. As crianças das 
duas famílias, cinco de um lado e quatro do outro, brinca-
vam todas juntas. Quem lhes dera abrir aqueles garrafões 
de cinco litros cheios de desinfectante à base de iodo! Era 
o betadine da época, destilado na farmácia. Maria da Paz 
viria a casar com Fernando, um dos filhos do médico José 
Azeredo. Só começaram a namorar nos tempos de facul-
dade, em Lisboa, mas a centelha do amor acendeu-se nal-
gum dia da infância.
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– Não lhe sei explicar. Desde pequena que gostava dele.
Os meninos da Ribeira Brava aprenderam a nadar com 

um tio de Maria da Paz e a pedalar na mesma bicicleta. 
A infância e a pobreza generalizada aboliam as classes 
sociais. «A Ribeira Brava é uma terra miserável e contam-
-se por centenas os doentes que se não tratam por falta 
de recursos», queixar-se-ia ao Grémio a farmacêutica 
Olímpia Macedo, primeira directora-técnica da Farmácia 
Ribeirabravense. A sucessora havia de crescer protegida, 
tanto da miséria como das tentações da riqueza.

– Só aos 20 anos soube que o pai era rico. Nunca deixou 
que vivêssemos com mais do que o suficiente.

O dinheiro só se exibia em libras esterlinas. A ilha era 
polvilhada por «inglesas de cabelo curto, vestidas de 
branco», cujos maridos controlavam o negócio do vinho. 
Raul Brandão regressou contagiado pela ‘britanofobia’ 
madeirense, tropical sintoma da eterna luta entre ricos 
e pobres, os detentores de capital e os fornecedores de 
trabalho nos contratos de colonia. O escritor revelou-se 
portador exímio:

– Esta ilha é um cenário e pouco mais – cenário des-
lumbrante com pretensões a vida sem realidade e desprezo 

absoluto por tudo o que lhe não cheira a inglês. Letreiros em 
inglês, tabuletas em inglês e tudo preparado e maquinado 
para inglês ver e abrir a bolsa.

Depois de um trovão assim, não admira que as bone-
cas inglesas de Maria da Paz se tenham escondido. Eram 
«muito bonitas» e a menina «gostava muito delas». Mais 
uma razão, «só se devia brincar um bocadinho». Conser-
vou-as guardadas numa gaveta. Maria da Paz Pais tem 
até hoje um lugar exacto para cada coisa – e não adianta 
a ninguém procurar noutro sítio. A Farmácia Ribeirabra-
vense foi a primeira da Madeira a guardar os medicamen-
tos em módulos de gavetas. Em 1987, a directora-técnica 
tropeçou num folheto publicitário da Imedisa, fabricante 
espanhol de mobiliário sanitário. Contraiu um empréstimo 
bancário pela primeira vez na vida, de 3 mil contos. Mas 
deixou os medicamentos en su sítio.

– Sou muito arrumada, não gosto que ninguém remexa 
nas minhas coisas.

Só as bonecas a ouviram chorar, agarrada ao traves-
seiro, quando o tio Nicolau, professor de Matemática em 
Lisboa, convenceu o cunhado António a mandar a filha ao 
seu cuidado, para fazer os estudos do liceu. Embarcou em 

A Farmácia Ribeirabravense foi a primeira da Madeira a importar mobiliário de gavetas 
para os medicamentos. A directora-técnica não admite ter nada desarrumado
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Outubro, no barco Carvalho Araújo. 
Passou Natal e Páscoa em Lisboa, só 
regressou nas férias de Verão do ano 
seguinte. Tinha 11 anos.

– Compreendo bem o Cristiano 
Ronaldo quando ele fala de como sofreu 
para sair daqui nessa idade.

Com 90 anos, ainda é ela a tomar 
conta dos números e a compor as 
montras da farmácia. Decorou uma 
com um CR7 de barro, equipado a 
rigor com as cores da selecção nacio-
nal. E uma bola – dentro da baliza. Se 
um irmão desistiu, Maria da Paz ven-
ceu o desafio de Lisboa. O tio era um 
homem austero e inflexível. De sema-
nada, dava-lhe o dinheiro certo para 
um bolo e o eléctrico. Se quisesse 
saborear o segundo, teria de ir a pé 
de casa, na Rua Augusta, até ao Liceu 
Pedro Nunes, na Estrela. Ela deveria 
aprender a tomar conta das suas coi-
sas, sem jamais perder alguma. Um 
dia, apeou-se no Rato, como sempre, 
e deixou o guarda-chuva a viajar sozi-
nho no 24, até Campolide. Ficou apa-
vorada de susto. Teve sorte, conse-
guiu recuperá-lo antes do tio dar pela 
falta. Outra vez, não soube responder 
quando Nicolau lhe deu à escolha ir 
ver um de dois filmes. Como castigo, 
ficou meses sem ir ao cinema.   

– Hoje agradeço-lhe, porque sei 
sempre dizer que sim ou que não. E isso 
é muito importante na vida.

No Verão de 1939, ela regressava à 
Madeira de férias e o mundo recaía no 
inferno da guerra. A meio da viagem, 
o barco estancou de repente. Alarme 
a bordo, submarino alemão por per-
to. Passageiros em silêncio, todos a 
rezar para dentro. Aquilo durou um 
tempo que pareceu uma eternidade 
à adolescente. Os pais decidiram en-
tão que seria mais seguro deixá-la 
continuar os estudos no Funchal. Só 
perto do final do conflito regressou 
a Lisboa e ao Liceu Pedro Nunes, 
para fazer o sexto e sétimo anos.  

Maria da Paz Pais foi delegada na Madeira do Grémio Nacional das Farmácias.  
Boletim de inscrição como directora-técnica da Farmácia Ribeirabravense, em 1954

Quando deixou o posto de medicamentos do porto de mar do Funchal, o paquete que 
fazia as entregas aos pescadores escreveu-lhe um bilhete, que conserva até hoje

OS DOZE ANOS, QUANDO 
REGRESSAVA AO FUNCHAL, 

O BARCO PAROU SOB A AMEAÇA  
DE UM SUBMARINO ALEMÃO

:A
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Aos 90 anos, Maria da Paz Pais continua a controlar a contabilidade 
e a política de recursos humanos da farmácia

Isabel Carla Rodrigues e Nancy Feligueira, técnicas de farmácia, 
com Elena Silva, adjunta da directora-técnica, e Maria da Paz Pais



43

Dispensou de exame. Não quis ir para Medicina. Para ela,  
a vida de médico seria incompatível com a de mãe de fa-
mília. Teve cinco filhos. Um deles ficou com o nome, a pro-
fissão e o hábito de visitar os doentes do avô. Ela ingressou 
antes na Faculdade de Farmácia de Lisboa, curso de 1945. 
Não era a melhor aluna, mas licenciou-se sem falhas.

– Prefiro uma pessoa com bom senso a outra muito inteli-
gente. Comete menos erros, sabe?

Antes de dar um estalo a um filho, aprendeu a esperar 
dois dias. Ao fim desse tempo, voltava a pensar na atitude 
certa. Assim que percebeu este método como adequado à 
educação das crianças, nunca mais o abandonou.

– Sou teimosa, mas a minha teimosia tem dado resultado.
Com 23 anos, estava enfim na Madeira para a vida.  

O futuro marido ainda ficou mais uns tempos a acabar o 
curso em Coimbra. Ela teve logo uma proposta para ocu-
par um lugar de farmacêutica hospitalar, no Hospital do 
Funchal.

– Nem pensar! Venho sem prática. E eu sou uma pessoa 
responsável. 

NTES DE DAR UM 
ESTALO A UM FILHO, 

ESPERAVA DOIS DIAS. SÓ 
ENTÃO DECIDIA O QUE FAZER

:A

Na juventude, Maria da 
Paz organizava provas 
desportivas para as 
crianças da Ribeira Brava. 
Na foto em baixo, podemos 
vê-la numa entrega de 
prémios de natação
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Aceitou instalar um pequeno posto farmacêutico 
para os pescadores de Câmara de Lobos, essencialmente 
dedicado a fornecer leites gratuitos a bebés e mulheres 
grávidas. Antes de assinar contrato, pôs como condição 
ao capitão do Porto do Funchal horário compatível com 
um estágio na Farmácia Inglesa, onde aprendeu a servir 
o público com segurança. Andou naquilo três anos. Só 
depois se casou e assumiu a direcção-técnica da Farmácia 
Ribeirabravense. Deixou saudades no porto de mar.

– Senhora Dr.ª: Era favor de vir cá a casa três vezes por 
semana, que era para não se estranhar. Com agradecimentos 
do Paquete.

Ainda hoje exibe este bilhete como um troféu de vida. 
Não gosta de perder nada. Guarda os exames médicos e as 
contas da casa numas caixas que ofereceram ao pai num 
Natal longínquo. E também recortes de jornal, com pensa-
mentos e poemas. Por exemplo, uma história que contou 
aos filhos, de um menino que chegava sempre a casa com 
queixas dos colegas de escola. Um dia, a mãe mandou-o 
pegar na almofada da cama e abri-la com uma tesoura no 
quintal.

– Agora, vai buscar as penas para voltares a dormir des-
cansado. Não consegues, porque elas voam ao vento? As tuas 
mentiras são assim.

Não perca em 
www.revistasauda.pt
As aventuras de duas farmacêuticas 
madeirenses com o Grémio 
Nacional das Farmácias
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CONTRACEÇÃO DE EMERGÊNCIA 
de referência segundo a OMS desde as primeiras 24 horas1

Nas 1as 24h, em cada 1.000 mulheres que tomam contraceção de emergência...

Na contraceção de emergência 
o que as mulheres mais valorizam é a eficácia3

...apenas 
 9 engravidam  
com ellaOne®

...23 engravidam  
com levonorgestrel2

EFICÁCIA SUPERIOR

DE

SDE AS PRIMEIRAS

SEM RECEITA  
ÚNICO DE DISPENSA  

EXCLUSIVA EM  
FARMÁCIA
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NOME DO MEDICAMENTO ellaOne 30 mg comprimido COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA Cada comprimido contém 30 mg de acetato de ulipristal. Excipientes com efeito conhecido: Cada comprimido contém 237 mg de lactose mono-hidratada. FORMA FARMACÊUTICA Comprimido Comprimido branco ou creme marmoreado, redondo, convexo, gravado com o código “ella” em ambas as faces. INFORMAÇÕES CLÍNICAS 
Indicações terapêuticas Contraceção de emergência até 120 horas (5 dias) após uma relação sexual não protegida ou em caso de falha do método contracetivo. Posologia e modo de administração Posologia O tratamento consiste na administração oral de um comprimido, logo que possível, o mais tardar até às 120 horas (5 dias) após a relação sexual não protegida ou a falha do contracetivo. O ellaOne pode ser tomado em qualquer fase 
do ciclo menstrual. Caso ocorra o vómito até 3 horas após a ingestão de ellaOne, deverá tomar-se outro comprimido. Antes da administração de ellaOne deverá excluir-se a possibilidade de gravidez. População especial: Compromisso renal Não é necessário ajuste de dose. Afeção hepática: Na ausência de estudos específicos, não é possível estabelecer recomendações quanto à dose de ellaOne. Afeção hepática grave: Na ausência de estudos específicos, não 
é recomendado o ellaOne. Crianças e adolescentes: Não existe utilização relevante de ellaOne em crianças em idade pré-púbere na indicação de contraceção de emergência. Adolescentes: o ellaOne é adequado para qualquer mulher com potencial para engravidar, incluindo adolescentes. Não foram demonstradas diferenças na segurança nem na eficácia em comparação com mulheres adultas com 18 anos ou mais (ver secção 5.1). Modo de administração 
Uso oral. O comprimido pode ser tomado com ou sem alimentos. Contraindicações Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes. Advertências e precauções especiais de utilização: O ellaOne é apenas para uso ocasional. Em nenhum caso deve substituir um método contracetivo regular. Não se destina a uso durante a gravidez e não deve ser administrado por qualquer mulher que suspeite de gravidez ou que esteja 
grávida. O ellaOne não interrompe uma gravidez existente. O ellaOne não evita a gravidez em todos os casos. Efeitos indesejáveis As reações adversas mais frequentes notificadas foram cefaleias, náuseas, dores abdominais e dismenorreia. A segurança do acetato de ulipristal foi avaliada em 4.718 mulheres durante o programa de desenvolvimento clínico. As reações adversas notificadas num estudo de fase III, no qual participaram 2.637 mulheres, são 
apresentadas em baixo de acordo com o sistema de classe de órgãos e por ordem decrescente de frequência: muito frequentes (≥1/10), frequentes (≥ 1/100 a <1/10), pouco frequentes (≥ 1/1.000 a <1/100) e raros (≥1/10.000 a <1/1.000). Infeções e infestações Pouco frequentes Gripe Doenças do metabolismo e da nutrição Pouco frequentes Perturbações do apetite Perturbações do foro psiquiátrico Frequentes Perturbações do 
humor Pouco frequentes Perturbação emocional, Ansiedade, Insónia, Perturbação de hiperatividade, Perturbações da libido Raros Desorientação Doenças do sistema nervoso Frequentes Dor de cabeça, Tonturas Pouco frequentes Sonolência, Enxaqueca Raros Tremores, Perturbações da atenção, Disgeusia, Síncope Afeções oculares Pouco frequentes Perturbações visuais Raros Sensação estranha no olho, Hiperemia ocular, Fotofobia Afeções do ouvido 
e do labirinto Raros Vertigens Doenças respiratórias, torácicas e do mediastino Raros Garganta seca Doenças gastrointestinais Frequentes Náuseas*, Dor abdominal*, Desconforto abdominal, Vómitos* Pouco frequentes Diarreia, Boca seca, Dispepsia, Flatulência Afeções dos tecidos cutâneos e subcutâneos Pouco frequentes Acne, Lesões da pele, Prurido Raros Urticária Afeções musculosqueléticas e dos tecidos conjuntivos 
Frequentes Mialgia, Lombalgia Doenças dos órgãos genitais e da mama Frequentes Dismenorreia, Dor pélvica, Sensibilidade mamária Pouco frequentes Menorragia, Corrimento vaginal, Perturbação menstrual, Metrorragia, Vaginite, Afrontamentos, Síndrome pré-menstrual Raros Prurido genital, Dispareunia, Rutura de quisto ovárico, Dores vulvovaginais, Hipomenorreia* Perturbações gerais Frequentes Fadiga Pouco frequentes Arrepios Mal-estar geral, 
Pirexia Raros Sede *Sintoma que pode estar relacionado com gravidez (e, portanto, com uma possível gravidez ectópica) e que poderia atrasar o diagnóstico de gravidez se mal diagnosticado em relação ao uso do medicamento. Adolescentes: o perfil de segurança observado em mulheres com menos de 18 anos de idade em estudos e após a introdução no mercado é semelhante ao perfil de segurança em adultos durante o programa de fase III. Experiência 
após introdução no mercado: as reações adversas espontaneamente notificadas na experiência após a introdução no mercado foram semelhantes em natureza ao perfil de segurança descrito durante o programa de fase III. Descrição de reações adversas selecionadas A maioria das mulheres (74,6 %) nos estudos de fase III menstruaram na data esperada ou dentro de ± 7 dias, enquanto 6,8 % menstruaram mais de 7 dias mais cedo que o esperado e 
18,5% apresentaram um atraso de mais de 7 dias em relação à data prevista da menstruação. O atraso foi superior a 20 dias em 4 % das mulheres Uma minoria (8,7 %) das mulheres notificou hemorragias intermenstruais com uma duração média de 2,4 dias. Na maioria dos casos (88,2  %), esta hemorragia foi notificada como pequenas perdas de sangue. Entre as mulheres que receberam ellaOne nos estudos de fase III, apenas 0,4 % notificaram 
hemorragias intermenstruais abundantes. No estudo de fase III, 82 mulheres participaram no estudo mais do que uma vez tendo, desta forma, recebido mais do que uma dose de ellaOne (73 participaram duas vezes e 9 participaram três vezes). Nestas mulheres, não existiram diferenças em termos de segurança no que respeita à incidência e gravidade dos acontecimentos adversos, da alteração da duração ou volume da menstruação ou da incidência de 
hemorragias intermenstruais. Medicamento Não Sujeito a Receita Médica de Dispensa Exclusiva em Farmácia. Medicamento não comparticipado. Para mais informações contactar o titular de AIM. Titular de AIM: Laboratoire HRA Pharma, 15 rue Béranger, 75003 Paris, França, NIF: FR 67 420 792 582; Representante local: HRA Pharma Iberia, S.L., Sucursal em Portugal; Av. da Liberdade, 110, 1º, 1269-046 Lisboa; Portugal. Data da revisão do texto: abril 2016.

www.ellaonefarmaceutico.pt
1. OMS. Contraceção de emergência. Fact sheet. February 2016.  2. Glasier AF, et al. The Lancet 2010; 375:555-62. Updated October 24, 2014.  3. Harris Interactive a mulheres em Portugal n = 200 (fevereiro de 2016).
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«NUNCA  
O MONAF FEZ 
TANTO SENTIDO»

JOÃO
SILVEIRA

TEXTO: 
CARINA MACHADO

FOTOGRAFIA: 
PEDRO LOUREIRO

:O Montepio da Farmácia é um projecto mu-
tualista com mais de 30 anos. Nasceu na 
ANF, em 1985, fruto da vontade dos farma-

cêuticos de acautelarem o seu futuro e o das suas famílias 
em matéria de previdência e de apoio financeiro. Porém, 
segundo acredita o seu presidente, João Silveira, nunca o 
MONAF fez tanto sentido como hoje.

«Sabia que, dentro de 15 anos, as pessoas com 18 anos 
serão metade das que vão fazer 66? Não sou eu que digo, 
é um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos», 
aponta. A principal consequência é o facto de que, nessa 
altura, estarão a aposentar-se o dobro daqueles que esta-
rão a chegar ao mercado de trabalho e que, supostamente, 
irão suportar a reforma dos primeiros. 

«Não é possível que não haja uma revolução social!», 
vaticina. «Os jovens irão revoltar-se por terem de ser eles 
a aguentar todo o esforço, e os mais velhos porque des-
contaram X e acham que têm direito a esse valor, porque 
nunca ninguém se deu ao trabalho de explicar que temos 
um sistema de repartição e não de capitalização».

A sustentabilidade do sistema de segurança social 
nunca foi tão questionada. Mas, «curiosamente, há 30 anos 
debatíamos a necessidade de garantir o futuro, no sentido 
da complementaridade das nossas reformas, de modo a 
termos mais qualidade de vida, mais segurança, e hoje a 
sociedade parece arredada deste valor, está mais imedia-
tista, mais concentrada no curto prazo». 

João Silveira não tem dúvidas: é premente os jovens pre-
caverem o futuro, colocarem algum dinheiro de parte num 
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plano de previdência. «Temos de ser responsáveis pelo 
nosso próprio amanhã. Isso significa começar a semear, 
pode ser um pouco de cada vez, mas tem de ser já». 

O MONAF nasceu corporativo: só para farmacêuticos. 
Entretanto, tem vindo a alargar-se a um público mais vasto. 
«Considerou-se, a dada altura, que era fundamental incluir 
nesta perspectiva primeiro a família dos farmacêuticos e 
dos proprietários, e, mais recentemente, todos os colabo-
radores técnicos e não técnicos das farmácias portugue-
sas. Hoje podemos dizer que criámos um sistema de previ-
dência da Farmácia». E a adesão tem sido positiva: metade 
dos novos associados do ano passado são familiares ou 
colaboradores. 

As pessoas estão satisfeitas com o MONAF, confiam 
nele, defende, alegando que foi possível perceber bem isso 
na fase mais aguda da crise: «foi pouco o capital levantado, 
o que foi, foi de curto prazo, e parte significativa voltou a 
ser reaplicada logo que houve sinais de melhoria», revela. 
«Mas também é preciso dizer que o MONAF sempre deu 
razões para isso. Sempre cumpriu os compromissos assu-
midos com os associados, nunca falhou um cêntimo sequer, 
e sempre que eles precisaram, esteve ao lado deles». 

O responsável garante que toda a gestão da institui-
ção é feita de forma equilibrada. Houve anos melhores 
e piores em termos de rentabilidade dos investimentos, 
mas «por se tratar de um projecto a longo prazo, é sus-
tentável pela base», sublinha o presidente, para quem 
a forma como o MONAF aplica os seus activos é outra 
mais-valia para o sector: «O MONAF é um investidor ins-
titucional, apoia o desenvolvimento de algumas empre-
sas no universo farmacêutico».  

Hoje, o Montepio da Farmácia está posicionado no 
plano previdencial de capitalização a médio e longo 
prazo. «No nosso sistema, o que puser no MONAF é o 
que vai receber, mais a rentabilidade alcançada». Há já 
825 associados a receber rendas vitalícias que, em 2016, 
representaram quase 3 milhões e 800 mil euros. «É 
bonito!», observa João Silveira, com uma nota de objec-
tivo alcançado no tom da voz. 

Á JÁ 825 
ASSOCIADOS 

A RECEBER RENDAS 
VITALÍCIAS

:H

«A SINERGIA PERFEITA»

PEDRO MARQUES 
ENTRONCAMENTO

:P edro Marques tem 37 anos e conta, bem-disposto, 
que «desde que me lembro, fui sempre um rapaz 

preocupado com as minhas poupanças. Era miúdo e já ex-
perimentava algumas aplicações com o que me restava da 
mesada». 

O farmacêutico, da Farmácia Carlos Pereira Lucas, 
queria fazer uma poupança para a reforma. Em vez de 
fazer um PPR num banco comum, «fui atrás da essência 
da minha profissão» diz. 

O Montepio da Farmácia sempre lhe transmitiu segu-
rança. «Confio no sector, confio na Associação. Tanto por 
questões familiares, como em resultado das pesquisas que 
fiz, a essência do MONAF não me era estranha». Houve, 
contudo, uma coisa que lhe escapou, e ainda bem, con-
fessa. «Só mais tarde percebi que, entre a minha faixa etá-
ria, o MONAF era visto como o banco dos velhotes [risos]. 
Nada poderia estar mais longe da verdade. Aliás, acho que 
é exactamente o contrário e o meu caso é prova viva: um 
mês depois de a minha filha nascer fiz-lhe um plano». 

Mas Pedro vê a sua relação com o MONAF como algo 
para lá da ligação comercial. «Eu visto a camisola da Far-
mácia. Quero contribuir para o desenvolvimento do nosso 
universo associativo e é também isso que estou a fazer ao 
apostar no MONAF. É a sinergia perfeita», conclui.
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A MENINA DA AVÓ 

UMA PRESENÇA 
RECONFORTANTE

ANA FILIPA INÁCIO  
BEJA

MARIA MANUELA TEIXEIRA 
LISBOA

:M aria Amélia Ferreira Costa estudou Farmá-
cia, curso bonito para uma menina, como 
repetidamente havia ouvido à mãe.  

Formou-se já casada, gravidíssima do primeiro filho. 
Começou a trabalhar estava grávida do segundo. Teve mais 
três filhos. Nenhum lhe seguiu as pegadas. Tinha 44 anos 
quando comprou a Farmácia Nobel, em Lisboa, 71 quando 
a vendeu. 

«Depois dos filhos vieram os netos e, só eu, que sou de 
todos a mais nova, sou farmacêutica», conta Ana Filipa Inácio,  
de 27 anos, lembrando o orgulho da avó no dia da sua for-
matura. «Recebi dela, nesse dia, a capa e o anel de curso 
que a mãe, apesar das poucas posses, lhe havia oferecido 
quando se graduou». E recebeu uma incumbência, reite-
rada inúmeras vezes: «Perguntava-me sempre se já me 
tinha inscrito no MONAF. Para alguém precavido como ela, 
este foi sempre um tema muito importante». Maria Amélia 
fora sócia pioneira, aderiu em 1987. 

Faleceu em Janeiro de 2016, tinha 86 anos. «Faz-me 
muita falta», confidencia a neta. Ana Filipa, hoje a trabalhar 
na Farmácia Oliveira, em Beja, conta que na última Expo-
farma, quando se deparou com o stand do MONAF, «pen-
sei: é agora. A minha avó estava sempre a insistir comigo 
para me inscrever e achei que era também um modo bonito 
de a homenagear».  

«As pessoas do MONAF são muito atenciosas. Contei-
-lhes a minha história e atribuíram-me um número pertinho 
do da minha avó. Aliás, chamam-me “a menina da avó”!». 

:M aria Manuela Teixeira é a associada n.o 15 do 
MONAF. Esteve lá no início e conhece bem 
os princípios fundadores. 

A farmacêutica, que já foi uma das mulheres mais 
activas na profissão, foi uma das que viu a sua farmácia 
sucumbir aos anos mais negros da actual crise. «Fomos a 
vítima perfeita», lamenta, acrescentando que «Em todo o 
processo, nada tenho que me envergonhe, posso andar de 
cabeça erguida». 

O MONAF foi sempre uma presença reconfortante e 
uma ajuda preciosa. «As pessoas são óptimas. É uma equipa 
vencedora! Foram sempre facilitadores, cooperantes». 

Hoje, Maria Manuela Teixeira encontra-se dedicada ao 
ensino, na Universidade Lusófona, projecto que surgiu na 
sua vida perto da altura em que se reformou, com 65 anos. 
«Quando resolvi aposentar-me, bem-disse o dia em que a 
Dra. Rosa Tomás [do MONAF], estávamos nós [ANF] ainda 
no Príncipe Real, me perguntou se eu queria ficar só com 
a reforma do Estado ou se queria fazer um complemento 
no MONAF que me permitiria receber depois mais qual-
quer coisa». A renda do MONAF, sublinha, é hoje uma boa 
ajuda, «e aconselho a minha filha, que é associada também, 
a quando chegar aos 50 anos reforçar o desconto que faz 
agora. É que nós não sabíamos que reforma iríamos ter, mas 
ela não sabe sequer se irá ter alguma».  

MONAF
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«O MONAF DÁ-NOS AUTONOMIA»

FAMÍLIA PARREIRA CARDOSO
ODIVELAS

:J osé e Maria de Fátima são alentejanos, ele de 
Cuba, ela de Beja, ambos farmacêuticos há 
mais de 40 anos, casados há outros tantos. 

«Nunca fomos ricos. Não tínhamos fortuna pessoal, 
pelo que sempre nos preocupámos em ter alguma disci-
plina de poupança. E assim que conheci o MONAF aderi. 
É nosso», diz José, acérrimo defensor da união entre os 
seus pares. «Eu sei o que é viver isolado. Em grupo, as 
pessoas têm mais força».

O casal testemunha, sem qualquer reserva, que foram 
várias as vezes que tiveram de recorrer ao financiamento 
do MONAF. «Uma vez até em litígio com um banco que, 
com financiamento aprovado e escritura marcada, per-
deu o processo relativo a esta loja. A arrogância com que 
depois lidaram connosco, achando-se “com a faca e o 
queijo na mão”, fez com que ligasse ao MONAF para fazer 
uso das nossas reservas matemáticas». «Como dizem lá 
na terra, foi dito e feito», acrescenta Maria de Fátima, 
secundada por José, orgulhoso: «Tive o prazer de dizer 
aos senhores “deixe lá, agora já não quero”. O MONAF 
também nos dá essa autonomia». 

Hoje, com 67 anos, estão ambos reformados, ambos 
recebem rendas e têm outras operações a decorrer, «para 
somar quando formos mais velhos». 

«O MONAF dá-nos uma sensação de conforto». Eu só 
me questiono é como é que a gente nova não adere mais a 
isto», comenta Maria de Fátima. 

«Mas nós também somos responsáveis», diz José. 
«Fomos nós que os criámos com montes de facilidades. 
Ainda não interiorizaram o importante que é ter uma 
“almofada”, estão-se borrifando para a poupança».

Nem de propósito, o filho, João, chega da rua. Junta-se 
à conversa. Sente-se obrigado à apologia da sua geração.  
«É verdade que a tal geração beneficiada de que fala o meu 
pai não foi habituada a poupar, mas as falências e escân-
dalos em instituições bancárias nos últimos anos também 
não ajudam. As pessoas questionam-se sobre a validade 
de colocar as suas poupanças em risco. E isso é legítimo».  
No seu modo de ver, ele é um dos sortudos. Era, há muito, 
beneficiário, mas como não é farmacêutico, só com a alte-
ração dos estatutos se pôde tornar associado. Coisa que 
fez com gosto, pois esta é uma instituição à qual reco-
nhece solidez. 

Conheça as histórias completas em  
www.revistasauda.pt
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*   Ascendentes e descendentes em 1.o grau
**Desde 4,67 euros, tomando como exemplo um Plano I, para 18 anos de idade e 70 anos de aposentadoria

FARMACÊUTICOS  
[independentemente da especialidade]

+ ascendentes*

+ descendentes*

+ cônjuges

ASSOCIADOS

PROPRIETÁRIOS 
+ TODOS OS COLABORADORES  
da farmácia

+ ascendentes*

+ descendentes*

+ cônjuges

Sem obrigatoriedade 
de abertura  
de conta ou 

subscrição de outro 
tipo de planos

Rendas  
vitalícias

Prazos de subscrição 
ajustáveis ao perfil  

do associado

A partir  
de contribuições 

mínimas** 
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Proporciona ao subscritor uma renda para toda a vida,  
com a possibilidade de proteger a família em caso de morte

É um mealheiro com seguro de vida,  
que pode ser aberto na altura que tenha sido definida,  

entre cinco e 25 anos. O valor das contribuições mensais  
é calculado em função do objectivo que se pretende atingir, 

desde um mínimo de 0,68 euros mensais* 

Permite aplicações  
por prazos de três, cinco,  

10 ou 15 anos

Pode ser subscrito pelos associados  
a partir dos 60 anos que queiram reforçar  
o seu complemento de reforma (Plano 1) ou iniciar 
o recebimento imediato de uma renda vitalícia

Permite ao associado decidir o momento em que 
quer começar a receber a aposentadoria 
vitalícia (entre os 60 e os 70 anos) e assegura,  
em caso de morte, a devolução do valor entregue 
antes de começar a receber a renda. É o chamado 
plano diferido com contrasseguro

PREVIDÊNCIA 

Pensão vitalícia  
para o cônjuge

Pensão para os filhos  
até aos 24 anos

PLANO 1 

PLANO 2 

PLANO 1.2 PLANO 1.1

PLANO 3 

* Para um capital de 250 euros, a um prazo de 25 anos de idade de subscrição de 18 anos

POUPANÇA INVESTIMENTO 

PLANO 5 PLANO 6 
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O MENINO GIGITEXTO: SÓNIA BALASTEIRO 

FOTOGRAFIA: PEDRO LOUREIRO
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MÁRIO  
SOARES

Na infância, viveu dois anos ao cuidado  
de uma família de farmacêuticos.
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:N as noites em que as crises de asma não 
o deixavam dormir, os desvelos da “mãe  
Margarida” redobravam. Com o menino 

“Gigi” ao colo – carinhosa alcunha dada pelo pai, João 
Soares – a matriarca da família Maldonado Freitas pas-
sava noites inteiras acordada, num vaivém constante pelo 
corredor da “casa da Praça”, nas Caldas da Rainha. Foram 
muitas as noites em branco. «[Mário Soares] viveu em casa 
da minha avó, num prédio muito grande. Ele era asmático 
juvenil e a minha avó passava quase a noite inteira, quase 
todas as noites, a passeá-lo no corredor… tinha imensos 
ataques de asma», descreve Custódio Freitas. 

Estava-se nos anos 30 do século XX, teria Mário Soares,  
o histórico chefe de Estado que faleceu a 7 de Janeiro, 
entre oito e dez anos. 

O pai, João Soares, deportado para os Açores pelo re-
gime, pedira ao amigo Custódio Maldonado Freitas, far-
macêutico a morar com a família nas Caldas da Rainha,  
personagem de vulto na luta revolucionária, que lhe aco-
lhesse o filho. Ficou quase dois anos. 

«O Soares veio para cá devido a uma relação muito 
íntima, afectiva mesmo, e política do pai, o professor João 
Soares, grande pedagogo, distintíssimo professor dos 
Pupilos do Exército, com o meu avô. Tiveram um percurso 
político paralelo: o meu avô vem de uma estrutura feudo- 
-aristocrática e o professor João Soares sai de uma estru-
tura eclesiástica para ir também para o processo maçónico 
e revolucionário – é aí que está a génese da Primeira  
República. O professor João Soares e o meu avô faziam 
intentonas», descreve, entusiasmado, o neto Custódio, a 
quem Soares tratava por “Tó”. «Como se fazia no PREC 
[Processo Revolucionário em Curso]. Eram idealistas…».

Fraterno, o farmacêutico Custódio não apenas ace-
deu ao pedido do amigo como tratou Mário, conhecido 
na família Freitas por “Gigi”, como um dos seus filhos. O 
mais velho, António, foi o pai do homem que hoje desfia as 
memórias do clã, Custódio, pai de Margarida Maldonado 
Freitas. «Mário Soares conviveu com a geração que me 
antecedeu: os meus tios e o meu pai. O meu pai era o mais 
velho», conta. 

Durante a estada nas Caldas da Rainha, Mário com-
pleta a instrução primária e faz o exame da quarta classe. 
Mas a sua formação vai muito além da escola. Conta Cus-
tódio: «As laterais da casa davam com as traseiras da Far-
mácia Freitas e ele ia ver as [fórmulas] galénicas do meu 
avô. O professor João Soares mandava os amigos – Álvaro 
Lapa, Jacobetty Rosa e outros – para o ensinar... Isto dá 
que ele começa a ter uma iluminação. O primeiro gajo que 
aparece é o Agostinho da Silva. Posteriormente, era Álvaro 

Edifício da escola onde 
Mário Soares completou 

a quarta classe
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Cunhal. É uma formação com uma base muito grande, por-
que a acção democrática social era constituída por Maria 
Teresa Aboim Inglês, Gustavo Soromenho, Mário Sérgio, 
Gustavo Azevedo Gomes, António Sérgio, Câmara Pina, 
Manuel Mendes, que era a grande figura… Torna-se um 
sítio em que ele percebe que tem uma segunda família».

Nunca perdeu as ligações: «Até ao final dos anos 
60, manteve uma relação contínua connosco. Chamava 
aos meus tios e ao meu pai “manos” e à minha avó “mãe 
Margarida”».

Mais tarde, continua o guardião da memória da famí-
lia, «o pai do Soares entendeu, em conjunto com o meu 
avô, que era muito dinâmico nisso, que a colónia balnear de 
férias do Colégio Moderno [que João Soares fundou] deve-
ria vir para a Foz do Arelho. No Colégio Moderno, 80%, 
90% dos alunos eram das colónias. Angola, Moçambique, 
Guiné… Ao ter uma vivência da Foz do Arelho, numa fase 
evolutiva, quando chega àquela idade a seguir à adoles-
cência, entra na dinâmica do contestatário». 

Na juventude continuou a visitar as Caldas. Tinha lá um 
grande amigo, Manuel Duarte. «Era carpinteiro de mobí-
lia, um homem do Partido Comunista. Foi quando começou 
a adesão do Soares às juventudes comunistas. Levou-o o 
Guilherme Cabreiro. Começaram a percorrer de bicicleta 
aqueles lugarzinhos da Foz do Arelho para fazer a cha-
mada notificação, a divulgação do MFA (Movimento das 
Forças Armadas), do civismo. Quem controlava o PC era 
Piteira Santos, grande amigo do Soares, o António Barreto 
e o Figueiredo, o Francisco Ramos da Costa. Com Tito de 
Morais, cria a Acção Socialista Portuguesa. Veio para a Foz 
do Arelho porque o Soares o chamou. E a Foz torna-se um 
centro cultural giríssimo, com os amigos e companheiros 
do Soares».

Nesse tempo, era comum ouvir «David Mourão Fer-
reira, no Hotel do Facho [na Foz do Arelho, poiso por exce-
lência da família Soares nas estadas na Foz], a dizer poesia. 
O Afonso Costa filho, o Francisco Ramos da Costa, o Hum-
berto Lopes…».

Lugar de paragem obrigatória nas Caldas da Rainha 
nesses tempos foi o «Café Central, referência da oposição 
em Portugal. Vinham todos. Soares esteve preso no Aljube 
com o pai. Com o meu tio, com o Vasco Pereira de Almeida, 
com o Júlio Pomar, que faz depois o mural que está no Café 
Central… Tenho cartas do Pomar a dar os orçamentos». 

Quando o “pai Freitas” morre, em 1964, Soares está 
exilado em França. «Escreve uma coisa lindíssima, cha-
mada “Fogo Solto”. Fá-lo com o coração. E isso é muito 
difícil no Soares, porque ele era um homem muito racional, 
que escondia a sua vulnerabilidade».

Quando morreu o “mano António”, pai de Custódio,  
Soares conseguiu vir. «Achei-o muito emocionado. Estava 
no cemitério e foi invectivado por um jornalista para falar. 
Ele olhou para ele com olhar muito duro e disse: “Uma 
pessoa da família não fala”». 

Outra memória que mostra a imensa ternura e proxi-
midade com a família é a da morte da “mãe Margarida”, 
em 1986, aos 94 anos, que muito o desolou. «Pediu: “Por 
favor, não façam nada enquanto eu não chegar e não vir a 
mãe Margarida”, conta a neta que lhe herdou o nome, na 
pastelaria Machado, onde começou há horas esta viagem 
a uma história de família que é também parte da histó-
ria de Portugal. Esta era a pastelaria preferida do antigo 
chefe de Estado. É onde se encontrava com os amigos, 
onde parava de cada vez que visitava as Caldas. «Veio 
cá na sua última candidatura às presidenciais. Vem para 
o Machado e pergunta por mim: “O Tó?” Tenho quase 71 
anos, mas ele ainda me tratava por Tó». À sua filha, bis-
neta do farmacêutico Custódio, tratou sempre também 
«com uma ternura especial. Perguntava-me pelas pes-
soas que tinha conhecido cá, como estavam. E gostava 
muito de dar-me conselhos», conta a sempre sorridente 
Margarida Maldonado Freitas, que tomou conta da far-
mácia da família. 

Mário Soares nunca esqueceria a casa que o acolheu, 
as pevides da Foz que adorava e os amigos da juventude. 
Nem durante a Revolução dos Cravos, nem enquanto 
primeiro-ministro, nem tão-pouco depois, enquanto  
Presidente da República. 

Mário Soares, durante a juventude, com os 
amigos, no seu lugar preferido na Foz do Arelho



FARMACÊUTICO CONVIDA56



FOZ CÔA, 
NASCENTE 
DO  
HOMEM
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TEXTO: RITA LEÇA
FOTOGRAFIA: JOÃO PEDRO MARNOTO 
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«C ontornamos o monte. Imensidão de 
verde. No topo, o Museu do Côa: cimento 
pintado de xisto para não sobressaltar a 

vista à distância. O museu como testemunha e memória 
de tempos distantes, na região que os primeiros homens 
escolheram para se expressar; herança eterna para a 
Humanidade. 

Raquel André, a directora-técnica da Farmácia Moder-
na, em Vila Nova de Foz Côa, guia-nos os passos na des-
coberta do Homem antigo que ainda existe em nós. Nada 
é ao acaso, aprendemos à medida que percorremos as 
altas salas do edifício que enfrenta agora graves proble-
mas financeiros: traços seguidos, repetidos em réplicas do 
passado, e vemos, sobrepostos, cavalos, bovinos, veados, 
cabras, homens, mulheres. A quotidianidade do Paleolítico 
em diante. 

Para ver as gravuras reais, em Castelo Melhor ou na 
Muxagata, é preciso reservar com muita antecedência. É 
o que os turistas mais procuram por estas terras, berço de 
algumas das melhores vinhas do país. E o turismo aumenta, 
temos prova: abrandamos o carro, procuramos indicações, 
mete-se-nos ao caminho uma mulher da terra, porte orgu-
lhoso, idade muito avançada, de tirada imediata: «Querem 
que fale em inglês? Também sei!». 

Seguimos a estrada: esquerda, direita, esquerda. 
Vemos os rios Côa, Douro, Sabor. Altos montes, exten-
sas vinhas. Há várias indicações de percursos pedestres.  

No caminho, Raquel André conta-nos que nasceu em 
Moçambique, viveu em Lisboa e só mais tarde, já casada e 
com a primeira das duas filhas, se mudou. «Quando che-
guei, Vila Nova de Foz Côa era mais pequena e a estrada 
estreita e sinuosa. Mas adaptei-me facilmente. Das pri-
meiras coisas que vi foi a creche para a minha filha. Gos-
tei muito das condições e isso tranquilizou-me». Agora, é 
proprietária das duas farmácias da cidade, onde todos a 
conhecem e cumprimentam amavelmente, e de uma outra 
em Freixo Numão. 

S GRAVURAS 
RUPESTRES 

CONSEGUIRAM TRAVAR 
A CONSTRUÇÃO DE UMA 
BARRAGEM. MAIS NINGUÉM 
REPETIU A PROEZA 

:A

RAQUEL ANDRÉ 
GUIA-NOS  
OS PASSOS NA 
DESCOBERTA  
DO HOMEM  
ANTIGO QUE AINDA 
EXISTE EM NÓS.
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ARTE PALEOLÍTICA
Há visitas guiadas para os mais curiosos 

MUSEU DO CÔA
O Museu permite ao 
visitante compreender  
o significado das mais de 
mil gravuras paleolíticas 
do Vale do Côa. O edifício 
dos arquitectos Camilo 
Rebelo e Tiago Pimentel 
foi inaugurado em 2010. 
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QUI RESISTEM  
AS GRAVURAS  

E ALGUMAS DAS MELHORES 
VINHAS DE PORTUGAL

:A início a uma semana de devoção à sua padroeira, com as 
ruas cheias de flores, as mais belas colchas nas janelas 
das casas e uma procissão a rigor. A tradição, em Agosto, 
tem mais de 200 anos, mas, por causa da guerra colonial, 
durante o Estado Novo os devotos decidiram redobrar pre-
ces, repetindo a festa no mês de Março, para que a santa 
protegesse os filhos da terra que iam combater em África.

Metros depois encontramos o moderno e premiado 
Centro de Alto Rendimento de Remo do Pocinho. Espécie 
de serpente branca no meio do Vale do Douro, tornado 
realidade pelo arquitecto Álvaro Fernandes Andrade e 
dividido em três partes: zona social, alojamentos e zona de 
treino, numa área de 8.000m2. 

Visitamos, de seguida, o cais fluvial, sítio privilegiado 
para a prática daquela modalidade desportiva. Atracado, 
o “Senhora da Veiga” descansa de mais um passeio, habi-
tuado já às curvas e contracurvas dos rios que nesta região 
se encontram. É nesta embarcação de madeira, réplica 
dos tradicionais barcos “rabelos” que transportavam as 
pipas de vinho do Porto do Alto Douro até às caves em Vila 
Nova de Gaia, que dezenas de turistas descobrem as altas 
paisagens da região. Outros cruzam-nos a vista em cruzei-
ros. Outros, ainda, aproveitam a linha férrea que percorre 
montes e pontes.  

Na praça principal de Vila Nova de Foz Côa, a do  
Município, encontramos referências à história da região: a 
Igreja Matriz, mandada construir por D. Manuel I, em invo-
cação a Nossa Senhora do Pranto; um dos oito pelourinhos 
existentes, símbolo ancestral da vida comunitária; a está-
tua de D. Dinis, de quem a cidade recebeu o primeiro foral, 
a 21 de Maio de 1299. 

Avançamos pelo chamado “caminho da costa”, des-
cendo sempre até à capela de Nossa Senhora da Veiga, a 
2,5 quilómetros do Pocinho. Este é um lugar de oração e 
peregrinação. Todos os anos, os foz-coenses vão a pé bus-
car a estátua da santa e levam-na para a cidade, dando 

Praça do Município, a principal da vila.  
Ao centro o pelourinho e atrás o edifício  

da Câmara Municipal
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DOURO
Um rio indomável 

serpenteia por vinhas 
centenárias, fragas e 

penedias. Uma paisagem 
irrepetível, que atrai 

turistas de todo o mundo.

Centro de Alto Rendimento de Remo  
do Pocinho. Serpente branca no  

Vale do Douro, concebida pelo arquitecto 
Álvaro Fernandes Andrade
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Todos perseguem o Douro, prodígio de uma paisagem que 
deixa de o ser à força de se desmedir. Não é um panorama 
que os olhos contemplam: é um excesso da natureza (…). Um 
poema geológico. A beleza absoluta. 

Assim o disse Miguel Torga, poeta apaixonado por 
estes caminhos. 

Paramos a contemplar a paisagem, que ecoa o poeta. 

Corre, caudal sagrado,
Na dura gratidão dos homens e dos montes!
Vem de longe e vai longe a tua inquietação...
Corre, magoado,
De cachão em cachão,
A refractar olímpicos socalcos
De doçura
Quente.
E deixa na paisagem calcinada
A imagem desenhada
Dum verso de Frescura
Penitente.

PARA VER  
AS GRAVURAS, 

EM CASTELO MELHOR  
OU EM MUX AGATA,  
É PRECISO RESERVAR 
COM MUITA 
ANTECEDÊNCIA

:P
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Seguimos rumo à casa senhorial do Visconde de 
Almendra. Perguntamos a sua história às mulheres ocu-
padas das rendas, sentadas em banquinhos ao fresco do 
final da tarde. «A última moradora foi a D. Márcia, que 
morreu há uns 15 anos. Agora está para ali, à espera que 
a família se decida sobre que futuro lhe dar».

Prosseguimos, a conta-gotas. Temos paragem obri-
gatória em vários miradouros, sempre impressionantes: 
o da Costa, o da Mata dos Carrascos (Santo Amaro), o de 
São Gabriel (Castelo Melhor), o de Nossa Senhora do Viso 
(Custóias), o de Santa Bárbara (Mós), o de São Martinho  
(Seixas) e o de Arnozelo (Numão). 

Mas não é apenas de paisagem que se compõe a 
região. No Poio vê-se as pedreiras de xisto e sabe-se 
um pouco mais sobre a árdua vida dos trabalhadores de 
outrora. Um contraste com a vida actual da população 
idosa, frequentadora da Universidade Sénior e da Escoli-
nha de Artes de Vila Nova de Foz Côa. Para os jovens, as 
ofertas são mais limitadas: «Há o cinema e, à noite, dois 
bares, o Jó e o Cohiba», diz Raquel André, comentando que 
«aqui não há a oferta de trabalho que se gostaria e, por 
isso, a maioria é obrigada a sair». 

Saem os da terra, chegam os curiosos, os amantes 
da natureza e também os apreciadores de vinho, que 

encontram nestas paisagens os mais aromáticos sabores, 
com origem em algumas das mais famosas casas, como a 
Quinta do Vale Meão e a Quinta de Ervamoira. Mas há mui-
tas mais. É comum ver as vinhas, plantadas em linhas rigo-
rosas a subir os montes, à medida que seguimos viagem. 
«Em Almendra há muitas quintas conhecidas. Dizem que 
Isabel dos Santos [filha do presidente de Angola] andava 
interessada em comprar alguma», conta-nos Raquel 
André, em jeito de confidência.

Já para os amantes de História, é imperdível o circuito 
arqueológico de Freixo Numão, que remonta aos tempos 
medievais e românicos: Castelo Velho, Prazo e Rumansil.  
É preciso conhecer os meandros ou aproveitar as indica-
ções dadas pelos agricultores que por ali andam, de trac-
tor, a vigiar as terras floridas, de poucas sombras e calor 
abrasador, um frio agreste em tempos de Inverno. 

É pela memória do Homem que a região é mais conhe-
cida: as gravuras rupestres que travaram a construção 
da barragem na década de 1990. E a rima dos estudan-
tes da escola secundária de Foz Côa, inspirada pela can-
ção dos Black Company, em voga na altura, ainda é repe-
tida, com sorriso, nos dias que correm: «As gravuras não 
sabem nadar!» O passado versus o presente. O passado 
e o presente. 

A elegante casa senhorial 
do Visconde de Almendra 

fascina curiosos e turistas
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RUÍNAS ARQUEOLÓGICAS
Na região, é comum encontrar 

vestígios de um passado longínquo. 
À direita, um detalhe das ruínas 
arqueológicas de Freixo Numão,  

que remonta aos tempos medievais 
e românicos.

IGREJA MATRIZ
Situada no centro de 
Vila Nova de Foz Côa, foi 
incluída na primeira lista 
de imóveis classificados 
como monumentos 
nacionais, de 1910. 
Destaque para as obras 
de pintura a óleo e de 
talha, com episódios da 
vida de Jesus Cristo e da 
Virgem Maria.

ALMINHAS
Os pequenos altares,  
que no passado eram lugar 
de culto das almas do 
purgatório, são presença 
frequente nos muitos 
miradouros da região. 
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MUSEU DO CÔA
Rua do Museu
Vila Nova de Foz Côa
T. 279 768 260 / 1
www.arte-coa.pt

CIRCUITO ARQUEOLÓGICO 
Associação Cultural Desportiva e Recreativa  
de Freixo de Numão 
Av. Prof. Guilherme Cunha
Freixo de Numão
T. 279 789 573 / 184

RESTAUR ANTE ALDEIA DOURO
Rua Dr. José Augusto Saraiva de Aguilar, 19 
Vila Nova de Foz Côa
T. 279 094 403

EMBARCAÇÃO NOSSA SENHORA DA VEIGA
Cidade Nova, 2
Vila Nova de Foz Côa
T. 279 760 315
emb.sveiga@cm-fozcoa.pt

QUINTA DE ERVAMOIR A
Muxagata 
Vila Nova de Foz Côa
T. 279 759 229
www.ramospinto.pt

:1

:4
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DANIEL  
    SERRÃO 

TEXTO: SÓNIA BALASTEIRO 

O PRÍNCIPE 
ÍNTEGRO
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«D aniel Serrão foi um «homem de cul-
tura e de rigor, que deixou uma Escola 
de Anatomia Patológica importante. 

Foi um dos primeiros cultores da Bioética em Portugal», 
define o professor catedrático de Farmacologia Walter 
Oswald, que partilhou com o médico do Porto uma ami-
zade de 71 anos – dos 17 aos 88. Daniel Serrão morreu no 
dia 8 de Janeiro, na Trofa.  

Para o professor da Faculdade de Medicina da Uni-
versidade Católica do Porto, o médico ainda tem voz. 
«Entendo que ele está vivo. Deixou muitos textos, muitos 
discípulos, muita gente que continua o seu legado. Ensinou 
muita gente a pensar sobre a ética da vida e deixou uma 
marca muito grande, que não é passageira. Há mortos que 
falam e ele é um caso clássico», considera.

A integridade, continua o amigo de toda a vida, fazia 
com que Daniel Serrão se entregasse por completo às 
causas que abraçava. «Nunca esteve para fazer corpo 
presente. Esteve para ouvir, para debater, para doutrinar. 
E tinha uma cultura riquíssima. Também nunca se furtou 
a abordar temas sensíveis: o aborto, a eutanásia… Ultima-
mente interessou-se pelo cérebro. Era um homem dedi-
cado, de causas, de uma ética pessoal enorme, que nunca 
se escondeu dos seus opositores. Tentou sempre discutir 
as ideias, nunca as pessoas». 

O professor de Farmácia Francisco Carvalho Guerra, 
que convidou Daniel Serrão a ensinar Anatomia Patoló-
gica na Faculdade de Direito da Universidade do Porto, 
também vê o médico como um exemplo. «Era um homem 
extraordinário. A falta que ele me faz! A mim e ao país». 
Conheceu-o muitos anos antes, tinha apenas 17. «Pre-
cisei de consultar um médico e levaram-me ao hospital 
de Santo António, onde conheci o então reitor. O doutor 
Serrão era seu assistente». Voltaram a cruzar-se muitas 
vezes depois disso e «nasceu entre nós uma amizade 
muito grande, não só como meu médico, mas também 
como pessoa interessada». Carvalho Guerra não tem 
dúvidas: o país perdeu «um homem íntegro, muito inte-
ressado pelos alunos». 

Devido à sua abertura e integridade, era, como sublinha 
Walter Oswald, «ponderado, só intervinha quando neces-
sário, sendo por isso muito ouvido». «Era de um rigor e de 
uma profundidade extraordinários, sob o ponto de vista 
cristão e do humanismo. Os alunos adoravam-no», diz, 
por seu lado, Carvalho Guerra, acrescentando que quando 
foi para Roma, também ligado à ética – foi conselheiro do 
Papa João Paulo II, enquanto membro da Academia Pon-
tifícia para a Vida – «manteve a capacidade de procurar 
soluções conjuntas. Ele tinha uma elegância especial».

 
Á MORTOS 
QUE 

FALAM. DANIEL 
SERRÃO É UM 
CASO CLÁSSICO»

«H

O rigor, a frontalidade, o respeito pelo ser humano e 
pela vida são características apontadas por outros far-
macêuticos portugueses a Daniel Serrão. O presidente da 
Mesa da Assembleia-geral da ANF, que conviveu de perto 
com o médico, confidencia: «Marcou-me, como homem 
e como médico». João Silveira recorda-o como alguém 
«muito determinado, que não virava a cara. Era frontal, 
mas sempre com um sentido ético inigualável da vida e 
da profissão. Coordenou, há décadas, uma comissão que 
propôs uma reforma do sistema de saúde, considerando, 
já então, que deveria centrar-se no doente». O também 
antigo bastonário da Ordem dos Farmacêuticos não tem 
dúvidas de que, com a morte do médico do Porto, «per-
de-se um grande valor. Ficamos todos mais pobres».

Paulo Cleto Duarte partilha esta sensação de perda. 
Para o presidente da ANF, «o professor Daniel Serrão é 
uma referência de alguém preocupado com os outros, 
com a ética, com a forma como as coisas acontecem, 
numa perspectiva de não atrasar o conhecimento – por-
que é preciso que o mundo e a ciência avancem, mas res-
peitando sempre os valores humanos».

João Cordeiro dedica-lhe deferência semelhante. «É 
uma referência indiscutível no campo da ética no nosso 
país. A sua preocupação constante com a ética era sen-
tida, natural. Era uma pessoa de uma enorme estatura, 
mas também muito simples de conviver», diz o anterior 
presidente da ANF, acrescentando: «Eu diria que ele per-
sonificava, para as profissões da Saúde, o rigor e a ética 
profissional».
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:A ANF assinou recentemente três acordos, 
um com o Ministério da Saúde, outro com a 
Associação Nacional das Unidades de Saú-

de Familiar e um terceiro com a Ordem dos Enfermeiros.
São documentos diferentes, que se complementam 

entre si e que se inscrevem na política associativa de 
relacionamento institucional com outras entidades.

Justifica-se uma breve reflexão sobre estes acordos. 
A solução para a crise das farmácias, como sempre 

temos dito, deve coincidir com a solução dos problemas 
do Serviço Nacional de Saúde e dos portugueses. 

E toda a nossa política associativa decorre deste 
pressuposto fundamental.

As farmácias defendem o acesso dos portugueses a 
mais medicamentos genéricos.

Concordam com o reforço da assistência farmacêu-
tica permanente, 24 horas por dia, 365 dias por ano, 
principalmente às populações mais isoladas.

Trabalharemos em conjunto com o Ministério da 
Saúde para facilitar aos doentes oncológicos ou com 
VIH/sida o acesso aos seus medicamentos em condi-
ções de total segurança, confidencialidade e liberdade 
de escolha. 

Participaremos em programas de intervenção em 
saúde pública, como a troca de seringas e a vacinação 
contra a gripe, de acordo com as prioridades da política 
de Saúde.

Desenvolveremos programas para ajudar os doentes 
crónicos, como os diabéticos, a viver mais anos com boa 
saúde.

Trabalharemos com maior proximidade em relação 
às outras profissões de saúde, particularmente médicos 
e enfermeiros.

ACORDOS
Aceitamos submeter toda a nossa intervenção a 

avaliações rigorosas e independentes.
Para que estes objectivos nacionais sejam realizá-

veis, temos de conseguir atingir, simultaneamente, a 
sustentabilidade do sector.

Defendemos que a nossa participação em progra-
mas de saúde pública tem de ser remunerada com uma 
parte desse valor.

E que o princípio da remuneração pelo crité-
rio dos países de referência seja aplicado nos termos 
acordados.

Com esta política associativa, o nosso desígnio é 
afirmar, cada vez mais, as farmácias portuguesas como 
a rede de cuidados de saúde primários mais valorizada 
pelos portugueses.

Reunimos todas as condições para a concretização 
destes objectivos.

Somos a rede de serviços de saúde mais bem distri-
buída pelo território e mais próxima dos portugueses.

Temos avançada capacitação tecnológica.
Reunimos grande qualificação profissional: Portugal 

é um dos países europeus com mais farmacêuticos por 
farmácia.

Não estamos sós no caminho que desejamos percor-
rer. Nem podemos estar.

Os acordos recentemente celebrados significam que 
a nossa agenda é partilhada por outras entidades.

Este é o caminho para construirmos diariamente 
uma relação de complementaridade sólida entre as far-
mácias e o Serviço Nacional de Saúde e as profissões 
de saúde.

Conto com as farmácias para fazermos esta cami-
nhada juntos.

     PAULO 
  CLETO 
      DUARTE
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