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EDITORIAL

DUARTE
SANTOS

Breve Mensagem para a Reconstrução da Cidade
A todos os que ainda crêem
na plena alvorada da esperança;
aos jovens carregados de sonhos construídos
na raíz de cada dia
e aos velhos carregados de sonhos desfeitos
por todas as noites de espera inútil;
aos que anunciam o futuro
em cada sorriso e em cada lágrima
e descobrem a Primavera
no mínimo desabrochar da Natureza;
aos que caíram nas insaciáveis ondas de tédio
e fecharam os olhos à evidência
vencidos e resignados, como o verme
sob as rodas da máquina inevitável…
a todos
grito esta Mensagem
e clamo
o que as aves repetem aos homens:
«Levantai-vos e caminhai!»
António Arnaut, 1959

Poema publicado no Suplemento de Letras e Artes ROTA,
n.º2, de 21 de Junho de 1959. Republicado no depoimento
de Valdemar Andrade para o livro "António Arnaut,
Fotobiografia" (MinervaCoimbra, 2017)
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LUZES NO
OCEANO

Violeta das águas imóveis,
verde-pálido da terra,
céu de esmalte por cima...
A volta na luz da tarde
é um assombro.
Raul Brandão As Ilhas Desconhecidas
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FARMÁCIA
MADALENA
ILHA DO PICO

A
MENINA
DO MAR
REPORTAGEM:
IRINA FERNANDES
FOTOGRAFIA:
MIGUEL RIBEIRO FERNANDES
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Jesuína Freitas está ao leme da farmácia há 61 anos

Montanha do Pico não se deixa ver. Nem
tão pouco o Piquinho, que ainda traz neve.
Na vila da Madalena, há reboliço junto ao
largo da igreja. Homens de pele queimada do sol e costas curvadas ao céu restauram o pavimento. Não faltam
as máquinas.
Ainda não havia máquinas na ilha quando a Farmácia Madalena abriu portas, em 1957, numas instalações
modestas da Rua Maria da Glória. Os calceteiros trabalhavam à mão. Também na farmácia os medicamentos
eram manipulados. A electricidade produzida na ilha
mal dava para a iluminação pública, que era desligada
às onze da noite.

«Tempos difíceis», recorda Maria Jesuína Lemos
Monteiro de Freitas, proprietária e directora-técnica.
Com 85 anos, é a farmacêutica há mais tempo em funções no Arquipélago dos Açores. Assim como as fumarolas vulcânicas se misturam com a neblina da montanha, também a biografia de Jesuína se confunde com a
história da sua farmácia e da própria ilha.
A desenvoltura da voz e do corpo denunciam uma
mulher enérgica e forte. «O que me dá satisfação é ter
saúde para continuar a ser farmacêutica. Sempre gostei
da minha profissão».
Um dia, o pai disse-lhe que Farmácia era «um bom
curso para uma rapariga». Ela acreditou e nunca mais
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FARMACÊUTICA
JESUÍNA FREITAS,
85 ANOS, VAI TODOS OS
DIAS PARA O TRABALHO
DE BARCO
Paulo Bettencourt é um dos mais experientes
técnicos de farmácia da casa

parou de mostrar à comunidade a razão do progenitor. Mora na ilha do Faial e vem todas as manhãs para
a farmácia de barco. É assim há 61 anos. Sai de casa de
manhã cedo, mete-se no carro e conduz até ao Cais do
Faial. Só regressa na lancha das seis da tarde. As travessias são os únicos momentos de pausa no dia. «Na viagem, enquanto estou ali sentada, durmo», conta, divertida. Não se cansa? «Cansava-me mais ficar em casa».
Na farmácia, não pára quieta. «Há sempre coisas
para fazer» e ela nunca foi mulher para andar de braços caídos. Ainda faz atendimento ao balcão, mas nos
últimos anos trabalha mais nos bastidores. Verifica
os stocks, faz as encomendas e controla ela própria
a entrada dos medicamentos, a sua tarefa preferida.
Telefona quase todos os dias para os distribuidores do
Faial. «O primeiro barco atraca às 11 horas no Cais da
Madalena. Depois é só ir ali abaixo buscar os medicamentos». Há dois anos, fixou-se na ilha um fornecedor que já lhe resolve muitos problemas. «Estou muito
satisfeita, porque é só telefonar e ele vem logo trazer-me os medicamentos».
No Pico não há hospital. Três centros de saúde e
cinco farmácias asseguram a assistência aos 14 mil
habitantes da ilha. Alguns médicos especialistas, oriundos de São Miguel, da Terceira e do Faial, aparecem a
dar consultas. «Um vem de dois em dois meses, outro
de três em três. As pessoas inscrevem-se e depois vão
sendo seguidas», relata Jesuína Freitas. A maternidade
também fica no Faial. «Há anos que ninguém nasce no
Pico! Já houve foi nascimentos na lancha, durante a travessia», desabafa ainda a farmacêutica.

José Manuel Bettencourt diz que a farmácia
é «um tributo à amizade»

O sistema de saúde da ilha compõe-se de cinco
farmácias e três centros de saúde
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Manuel Soares passa aqui para rever
os amigos sempre que vem de férias ao Pico

:H

Fátima Ventura, 50 anos, vai todos os dias
buscar medicamentos ao Cais da Madalena

Á 60 ANOS, NÃO
HAVIA URGÊNCIAS.
A FARMÁCIA ERA O SEGURO
DE VIDA DAS PESSOAS

No início, a Farmácia Madalena era a única da vila. As
pessoas passavam o dia no campo ou no mar, na caça ao
cachalote ou na pesca do atum. Quando regressavam
a casa «davam muitas vezes com os filhos doentes».
Maria Jesuína já sabia que à noite tinha um pico de trabalho. «Lá vinha eu, fosse dia de semana ou domingo»,
recorda. Durante 40 anos assegurou o serviço de disponibilidade nocturna, sete dias por semana.
O Centro de Saúde da Madalena, agora, está aberto
24 horas por dia. Naquele tempo, era diferente. «Ainda
não havia as urgências. Aqui na farmácia encontrávamos sempre um funcionário disponível para nos ajudar», recorda José Manuel Bettencourt, 66 anos, antigo
funcionário do Banco Comercial dos Açores. «A Farmácia Madalena é um património cultural da nossa terra,
um tributo à amizade entre pessoas que se conhecem
há muito tempo», enfatiza.
A proximidade, sobretudo nos momentos de aflição,
cimenta relações para a vida. «Vir aqui é sinónimo de
visitar velhos amigos», afirma Manuel Soares, 70 anos.
Este antigo oficial de operações da SATA Internacional
– Azores Airlines mora há 38 anos em Ponta Delgada.
Quando regressa à ilha do Pico, para uns dias de férias,
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A Montanha do Pico, com 2.351 metros,
é a mais alta de Portugal

visita sempre a farmácia. «Sabe, às vezes passo por
aqui sem necessidade… Venho cá só para conversar com
estas pessoas que conheço, e nem compro nada».
A economia local assenta na vinicultura, agricultura, pesca e pecuária. O povo que não emigrou trabalhou a vida inteira sem acumular fortuna. A Farmácia
Madalena criou tradição na dispensa de medicamentos a fiado. «Antigamente havia muito essa situação
porque as pessoas eram muito pobres». Ainda hoje
o crédito é uma realidade. «Temos alguns casos…
não sei é se são por pobreza ou por descuido», diz a
directora-técnica.
Embalada pelas águas do Atlântico, Jesuína Freitas
não prevê parar tão cedo. Enquanto tiver forças, vai
continuar a apanhar o barco todos os dias, com destino
à sua farmácia. Ainda tem um último sonho: «Tenho um

neto, que está a estudar Ciências Farmacêuticas. Só
desejo que ele acabe o curso e que eu ainda cá esteja
para lhe passar a pasta».

:J

ESUÍNA FREITAS
NÃO PÁRA QUIETA.
«HÁ SEMPRE MUITO
PARA FAZER. CANSAVA-ME
MAIS FICAR EM CASA»
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DAR
A VOLTA
À BASE
REPORTAGEM: ORIANA BARCELOS

FOTOGRAFIA: PEDRO LOUREIRO
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oderia dizer-se, à primeira vista, que a Farmácia Cabral ocupa um lugar privilegiado:
em frente ao edifício da Câmara Municipal da Praia da Vitória, na Praça Francisco Ornelas da
Câmara, o espaço está no coração da pequena urbe da
Terceira, onde a vida se adivinharia um pouco mais agitada. Só que a cidade mudou. Primeiro, e aos poucos,
os serviços foram sendo deslocalizados para a periferia;
depois, a população foi decrescendo em número – as
famílias americanas que antes viviam na Base das Lajes
deixaram de aterrar ali, naquela que é segunda ilha
mais habitada dos Açores. Essa falta sente-se, hoje, nas
ruas e na economia local.
Há quatro anos, quando comprou a farmácia, Berto
Cabral, que sempre viveu na Praia da Vitória e que nunca
equacionou sequer deixar a cidade, conhecia bem os
obstáculos em que tropeçaria. Filho de comerciantes,
sabia ainda que nos negócios não há fórmulas mágicas.
Num lugar assim, o que há é uma condição fundamental: a fidelização dos clientes. Por isso, aceitou o risco e
fez-se ao desafio – cortou nos gastos, alargou os serviços e apostou numa equipa jovem e mais habilitada.

FARMÁCIA
CABRAL
PRAIA DA VITÓRIA,
ILHA TERCEIRA

13
Não é isso, ainda assim, que faz com que Evaristo Teixeira visite, todas as semanas quase sem falhar, a Farmácia Cabral.
Evaristo Teixeira, 74 anos, será, como é bom de ver,
um dos fregueses mais assíduos do espaço na Praça
Francisco Ornelas da Câmara e, seguramente, um dos

mais bem-dispostos. Se passa a porta, vem de mãos
nos bolsos, sorriso traquina no rosto e com coisas para
contar. Provavelmente, falará da sua caminhada matinal: dez quilómetros, todos os dias desde há sete anos,
quando achou que era tempo de combater a preguiça a
que as pernas e o coração se habituavam.
O desmantelamento progressivo da Base das
Lajes sente-se nas ruas e na economia local
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Evaristo Teixeira, 74 anos, não troca de barbeiro,
de ourives e de farmácia por nada deste mundo

É um homem de hábitos: corta o cabelo no mesmo
barbeiro, compra lembranças aos netos no mesmo ourives e vem à Farmácia Cabral desde sempre, mesmo
antes de ser Farmácia Cabral. «O meu pai era muito
amigo do Dr. Eugénio, que morava aqui ao lado. Quando
saíamos da casa dele, vínhamos aqui buscar os remédios. E continuei a vir, desde há 60 anos. Nunca fui maltratado, sou sempre bem recebido, sou amigo deles,
brinco com eles», conta.
Às vezes, vem só dizer olá. Outras, vem buscar medicamentos para si, para a mulher e para a sogra de 93
anos que está acamada. Evaristo Teixeira teve melhor
sorte: safou-se de um cancro na bexiga que o levou à
sala de operações três vezes em quinze dias, mas que o
deixou mais desperto para a vida. Agora, está bem e é o
responsável pelas voltas da família.
Hoje, que tem mais tempo, demora-se nas memórias. Tal como Berto Cabral, Evaristo Teixeira nasceu e
vive, ainda, no concelho da Praia da Vitória – nas Lajes,

:F

ORAM-SE OS
MILITARES E,
COM ELES, O TRABALHO.
NALGUNS CASOS,
FOI-SE O DINHEIRO
PARA COMPRAR ATÉ
OS MEDICAMENTOS
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para ser mais preciso, junto à base militar onde trabalhou desde os 11 anos, até se reformar. Ele, tal como o
farmacêutico, também viu a cidade mudar e entristecer
um pouco com a saída dos americanos. Nas ruas já não
se vê carros de matrícula estrangeira, nas casas já não
há meninos loiros a correr à volta das saias das babysitters
da ilha Terceira. Foram-se os militares e, com eles, o
trabalho. Nalguns casos, foi-se o dinheiro para comprar
até os medicamentos.
O proprietário da Farmácia Cabral está atento a
esses problemas. Afinal, um farmacêutico nunca é só
um farmacêutico: é um observador, é um gestor, mas
também um amigo e um facilitador. «Ser farmacêutico,
hoje, tem esse duplo lado: temos de saber de medicamentos, de doenças, e temos de ter um lado humano
continuar a afirmar-se como um espaço de saúde, um
que hoje é indissociável da profissão», sublinha.
espaço de prestação de cuidados de saúde», considera.
É da conjugação dessas perspectivas e de uma anáÉ por isso que, na Farmácia Cabral, para além da dislise cuidada sobre o futuro das farmácias em Portugal
pensa de medicamentos, se faz testes bioquímicos, de
e, sobretudo, nos Açores, que Berto Cabral vai liderando
colesterol, de triglicéridos e de glicémia, consultas de
o trabalho no espaço da Praça Francisco Ornelas da
nutrição e venda de suplementos alimentares. A farmáCâmara, atento às particularidades da cidade onde vive,
cia mudou, é certo – adaptou-se às exigências da maiomas também às mudanças que se adivinham no mundo
ria dos clientes. Não de todos, necessariamente. A Evafarmacêutico.
risto Teixeira, por exemplo, basta-lhe que a farmácia se
«O mais importante é garantirmos a adesão das
mantenha no mesmo lugar daquela cidade açoriana em
pessoas à terapêutica. Por outro lado, temos de olhar
mudança, de portas abertas, de sorriso pronto a recepara a sustentabilidade das farmácias, porque não me
ber a sua boa-disposição e as suas histórias sobre as
parece que se queira que elas fechem e, com isso, se
caminhadas matinais.
mantenham os problemas,
até porque a acessibilidade
Os laços entre Evaristo Teixeira e a farmácia
são antigos. O pai já vinha aqui
ao medicamento ficaria
condicionada. É importante
garantir que as pessoas
têm a sua medicação e que
as farmácias conseguem
sobreviver. O caminho vai
passar pelo incremento da
oferta de serviços. Hoje,
até o próprio espaço das
farmácias está diferente:
as áreas são maiores, quase
todas têm um gabinete para
receber o utente... Tudo
isso decorre exactamente
da necessidade de oferecer
outros serviços às pessoas
para, por um lado, fidelizar, e por outro, diminuir a
dependência do medicamento. A farmácia tem de

FARMACÊUTICO
É TAMBÉM
UM GESTOR, UM AMIGO
E UM FACILITADOR
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Dão leite os montes e vales, e até dão leite as
crateras dos pacíficos vulcões, que às vezes abrigam
uma aldeia no seio. Um grande jorro branco corre
de toda a parte para as fábricas, se transforma
em manteiga e é embarcado para esse mundo.
Tudo tende para o mesmo fim.
Por isso aquele grande monte voluptuoso se me
afigura simbólico. É um seio que se tumifica:
do bico apontado para o céu escorre um jorro
perene de leite.
Raul Brandão As Ilhas Desconhecidas
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FARMÁCIA LECOQ
HORTA, ILHA DO FAIAL

UM SILO
DE SAÚDE
:A

s águas da Baía do Porto Pim movem-se
serenas. São poucos os rostos que, a esta
hora, 14h20, se deixam ver nas ruas da
cidade da Horta. É sábado. Há veleiros atracados na
marina e a Montanha do Pico enche a paisagem.
Uma mulher entra acelerada na farmácia. Traz
urgência de mãe. «Ontem, a minha filha esteve doente

REPORTAGEM:
IRINA FERNANDES
FOTOGRAFIA:
MIGUEL RIBEIRO FERNANDES

e faltou à escola. Então, o professor enviou-me, por
e-mail, os trabalhos de casa e eu vim aqui à farmácia
pedir o favor especial de imprimirem a ficha», conta
Sílvia Avelar, 42 anos. Natural de Évora, vive na ilha do
Faial há 11 anos. «Aqui são todos nossos amigos e é isso
que me faz ter à vontade para vir cá pedir isto. É uma
casa de confiança».
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FARMÁCIA
ACUMULA STOCK
DE MEDICAMENTOS PARA QUE
OS DOENTES NÃO SOFRAM
QUANDO O MAU TEMPO
AFASTA OS AVIÕES DA ILHA

Lá dentro, destaca-se um quadro com um compromisso claro, especialmente dirigido aos pais: Crianças
felizes são adultos saudáveis! Conte com a ajuda da nossa
farmácia. A Farmácia Lecoq é um ponto de apoio para as
jovens famílias que persistem em viver na ilha. «Temos
muitos brinquedos e produtos para crianças», anuncia
Diva Bettencourt, farmacêutica e directora-técnica, de
36 anos.
Um serviço de saúde de proximidade é especialmente valioso para quem vive rodeado pelo Oceano
Atlântico. Celeste Fontes, 52 anos, não esquece o dia
em que a mãe passou por uma crise respiratória. Maria
da Conceição, farmacêutica proprietária há 39 anos, foi
ver a doente a casa. «Ficou-me muito marcado isso, a
doutora foi muito benévola», recorda a mulher.
A cidade da Horta tem hospital, mas os faialenses
enfrentam dificuldades no acesso a consultas de especialidade. «Só há quando vêm médicos de fora. E, nesses
dias, é uma lufa-lufa, toda a gente quer consulta», conta
Maria da Conceição. As duas farmacêuticas identificam
problemas em especialidades como Pneumologia, Dermatologia, Obstetrícia ou Alergologia. «Tentamos compensar o mais possível algumas das falhas que existem
a nível hospitalar», expõe Diva Bettencourt.
Com a crise e as medidas de austeridade da última
década, nas farmácias deixou de haver de tudo a toda a
hora. Nas ilhas, o problema é especialmente sensível. O
fornecimento de medicamentos pode ficar comprometido por razões climatéricas, que levam ao adiamento
e cancelamento de muitos voos. As pessoas, especialmente os doentes crónicos, ficam ansiosas e os médicos
inseguros.
A Farmácia Lecoq respondeu ao problema transformando-se num autêntico ‘silo de medicamentos’ em
alto mar. Por forma a servir a população sem falhas, faz
um grande esforço para manter grandes quantidades
de medicamentos em stock.

Fundada em 1882, a Farmácia Lecoq é um
dos comércios mais antigos dos Açores

Sílvia Avelar veio à farmácia imprimir
a ficha de trabalho escolar da filha
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Casa histórica, a Farmácia Lecoq dispõe de frascos
e utensílios que têm hoje carácter de espólio

Maria da Conceição Bettencourt conhece todos
os clientes, à excepção dos turistas

«Tentamos ter garantido um mês em casa, para que
nada nos falte», descreve Maria da Conceição. A cave
do estabelecimento, acessível por escadas, funciona
como armazém. Está cheia de prateleiras carregadas
de medicamentos. A maior parte chega à ilha de avião, a
partir de Lisboa, Coimbra ou Ponta Delgada. Quando o
mau tempo aperta, a folga de stock responde às necessidades dos doentes.
Também não é fácil atrair médicos para as ilhas.
Muitas vezes, tal como acontece em muitas regiões do
continente, a solução passa pela contratação de estrangeiros. Os problemas da língua vão desaguar ao balcão
da farmácia. «Há utentes a virem ao nosso encontro por
causa de dúvidas que lhes surgem no contexto hospitalar. As pessoas têm muita dificuldade em entender os
médicos espanhóis ou venezuelanos». É na farmácia,
onde se sentem mais à vontade, que acabam por esclarecer as dúvidas.
Situada na linha de água, a Farmácia Lecoq é um
dos estabelecimentos comerciais mais antigos do Faial.
Foi fundada em 1882, pelo farmacêutico que lhe deu o
nome. Chegou às mãos da família Bettencourt no ano
de 1979.

21
O tempo teceu relações fortes entre as farmacêuticas, a sua equipa e muitos faialenses. É o caso de Maria
de Fátima Goulart, 68 anos. Entra na farmácia cheia de
vida e com passo apressado, pousa os cotovelos no balcão e solta a boa-disposição. «Temos aqui umas coisas
a tratar, doutora! E hoje não me posso demorar. A minha
neta faz anos e eu vou para a festa».

Utente e farmacêutica desfazem-se em gargalhadas.
«Com o passar dos anos construímos uma grande amizade.
E agora até jogamos às cartas», conta Maria de Fátima.
Nas manhãs em que sai para as compras, vem sempre visitar Maria da Conceição. Não falha uma, é uma coisa científica. «Até o meu marido, quando não sabe onde estou,
vem aqui procurar-me», conta a utente, sempre divertida.

Celeste Fontes contou com a farmácia
em horas de aflição

:O

S FAIALENSES
QUE NÃO ENTENDEM
OS MÉDICOS ESTRANGEIROS
SAEM DAS CONSULTAS
E VÃO À FARMÁCIA TIRAR
AS DÚVIDAS

Para além de cumplicidade, os faialenses mostram
muita confiança no serviço. «É aqui que venho sempre
mostrar as análises do meu marido. Se os parâmetros
estão para além dos valores previstos nas tabelas,
venho logo ter com a doutora Maria da Conceição, pois
ela também é analista», conta Maria de Fátima. «Só
depois é que decido se vou, ou não, ao médico», assegura esta antiga funcionária pública.
Na ‘ilha azul’, como foi baptizada por Raul Brandão, o
sábado corre como previsto. A neta de Maria de Fátima
sopra as velas do bolo de aniversário, enquanto a filha
de Sílvia Avelar faz os trabalhos de casa. Há veleiros
atracados na marina e a Montanha do Pico enche a
paisagem.
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VELA
SEMPRE ACESA

FARMÁCIA DA
MISERICÓRDIA
VELAS, ILHA DE SÃO JORGE

REPORTAGEM: IRINA FERNANDES
FOTOGRAFIA: MIGUEL RIBEIRO FERNANDES
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Fernando Cardoso, técnico de farmácia,

farmacêutica Diana Matos não pára. Há uma fila de utentes à espera
fixa o olhar no monitor
do computador. São
9h20 e a fila de utentes já transborda porta fora. Não há margem
para desacelerar ao balcão. Não se
pode parar.
A Farmácia da Misericórdia, em
Velas, está instalada paredes-meias
com o centro de saúde, que disponibiliza consultas de Medicina Geral
e Familiar e Serviço de Urgência 24
horas por dia. «As pessoas vão ao
médico, saem com a receita e querem ser logo aviadas. Há utentes
que preferem, se for o caso, esperar 20 minutos a terem de voltar no
dia seguinte», expõe a farmacêutica
Diana Matos, de 32 anos.
De manhã, até às 9h30, logo a
seguir ao almoço e ao final da tarde,
são frequentes os picos de atendimento e as filas à porta. Muita gente
procura a farmácia antes mesmo
de ir ao centro de saúde. É o caso
da mãe de Fábio, criança de cinco
anos com uma dor de ouvidos. Nuns
casos, as farmacêuticas conseguem
resolver os problemas, noutros referenciam os utentes para o centro de
saúde.
Na ilha de São Jorge não há hospital nem maternidade. As mulheres
grávidas são seguidas pelos médicos de família, mas têm de se deslocar às ilhas do Faial, São Miguel A farmacêutica Diana Matos está grávida
e ainda passa noites de turno na farmácia
ou Terceira para terem consultas de
Obstetrícia. A equipa da farmácia apoia-as em muitas
inquietações, antes e depois dos partos. «Temos muitos pedidos de aconselhamento. Procuram-nos quando
querem perceber qual o melhor leite a dar ao bebé»,
referem as farmacêuticas.
Diana Matos e Paula Matos são irmãs. Para além
disso, têm em comum a profissão e a contingência de
experimentarem a maternidade numa pequena ilha,
longe dos grandes centros urbanos onde abundam os
especialistas. Paula foi mãe de gémeos há dois anos e
meio. Foi dar à luz a 250 quilómetros de casa, em Ponta
Delgada, o que a obrigou a uma longa ausência. «Uma

:A

FARMÁCIA
ESTÁ DISPONÍVEL
365 DIAS E 365 NOITES
POR ANO
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:A

EQUIPA
DA FARMÁCIA
DETECTA MUITAS
DOENÇAS, COMO POR
EXEMPLO DE PELE

«É uma farmácia com a qual posso contar todos os dias»,
diz Manuel Paz, que andou emigrado na América

As diferenças de acesso ao medicamento são
notórias, expõe Egídio Soares

grávida tem de sair da ilha com um mês de antecedência», queixa-se. Diana Matos, 32 anos, está
agora grávida. O seu bebé vai nascer na ilha Terceira. «Não aceitaram que fosse em São Miguel,
julgo que pelo número de pedidos que já existe ».
Natural de Rosais, freguesia rural do concelho de Velas, Soledade Lopes, 54 anos, ajudante
num lar de idosos, precisou de fazer uma cirurgia
a um punho. Com operação marcada em Angra do
Heroísmo, na ilha Terceira, desdobrou-se em viagens. «Embarquei num dia, passados dois regressei a São Jorge e, depois, passados mais três dias
voltei lá novamente, para ser operada», conta.
Naturalmente que uma ilha com pouco mais de
nove mil habitantes não comporta um hospital com
todas as especialidades médicas. Mas a equipa da
farmácia sente a necessidade de mais consultas de
especialidade. Com uma economia local assente na
indústria dos lacticínios e agricultura, os eczemas
de pele são um tipo de queixa recorrente. «Há pessoas que vêm aqui mostrar-nos situações já demasiado avançadas», lamenta a farmacêutica Diana
Matos.
As coisas melhoraram desde que o técnico de
farmácia Egídio Soares chegou à ilha, nos anos 80.
A falta de medicamentos era pior nessa época.
A gestão dos stocks é uma preocupação diária.
«Costumamos ter bastante stock, no mínimo para
15 dias. No Inverno, com o mau tempo, se não vem
avião ou barco não conseguimos fazer chegar cá
os medicamentos». Felizmente, já existe um armazenista na ilha, mas sem capacidade para fornecer
tudo o que a população precisa.

25
A farmácia está instalada paredes-meias
com o Centro de Saúde de Velas

A Farmácia da Misericórdia está permanentemente
disponível, 365 dias por ano. «Cada funcionário fica de
escala um dia por semana e vai rodando por todos. É
um serviço de disponibilidade, que na verdade é… permanente», descreve a directora-técnica. «Esta foi a
forma que encontrámos para fazer face ao número de
atendimentos que temos», expõe Diana Matos. «Temos
o dever de zelar pela saúde pública. O papel do farmacêutico neste contexto de ilha é muito importante»,
conclui Egídio Soares.
A farmácia fica de porta aberta de segunda a sexta,
das 8h30 às 19h00, sem interrupção para almoço, e aos
sábados até às 13h. No resto do tempo, está em disponibilidade». Durante a semana, a média anda nos cinco a
seis atendimentos nocturnos. Nos fins-de-semana, dispara para 30 ou 40.
Vários farmacêuticos e colaboradores optam por passar na farmácia a noite de escala. Para isso, no piso inferior, foram instalados dois quartos, que permitem algumas
horas de descanso ao profissional de serviço. «Eu própria
costumo ficar no apartamento, pois vivo um pouco longe
e prefiro isso a andar na estrada de noite», conta a farmacêutica Diana Matos, que reside na freguesia de Manadas.

De receita na mão, Manuel de Sousa Paz, 80 anos, é
um homem da terra, mas andou muitos anos emigrado.
Nascido em Velas, este reformado elogia o «óptimo
funcionamento» da farmácia. «É uma farmácia com a
qual posso contar todos os dias». No entanto, também
ele desabafa as agruras da insularidade. «Há oito anos,
tive um AVC nos EUA. Em 15 minutos estava a ser tratado. Se tivesse acontecido aqui na ilha, se calhar não
estava hoje a falar consigo».

:F

ALTAM CONSULTAS
DE ESPECIALIDADE,
O QUE AUMENTA A
RESPONSABILIDADE
DOS FARMACÊUTICOS
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A outra coisa que exerce aqui
uma verdadeira fascinação é o Pico
– tão longe que a luz o trespassa, tão perto
que quer entrar por todas as portas dentro.
Na verdade, parece um efeito magnético
de luz, um fantasma posto aí de propósito
para nos iludir e mais nada.
Está ali presente como um vagalhão
que vai desabar sobre o Faial.
Raul Brandão As ilhas Desconhecidas
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96%

APROVAM
FARMÁCIAS
TEXTO: CARLOS ENES

3 % 1%

NEM SATISFEITO,
NEM INSATISFEITO

INSATISFEITO

SATISFAÇÃO
COM FARMÁCIAS
39%

SATISFEITO

57%

MUITO
SATISFEITO
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farmácia é o local de
prestação de cuidados de saúde com mais
elevados níveis de satisfação. Uma
COMPETÊNCIA DOS PROFISSIONAIS
4,5
sondagem nacional, com inquéritos
porta a porta, realizada no passado
mês de Março pelo Centro de Estu4,4
ACONSELHAMENTO
dos e Sondagens de Opinião (CESOP)
da Universidade Católica Portuguesa, revela que 96% dos portugueQUALIDADE DOS SERVIÇOS
4,4
ses estão satisfeitos com o serviço
prestado pela sua farmácia. Apenas
1% dos inquiridos revelou insatisfação
HORÁRIO
4,4
com a farmácia que usa mais, valor
inferior à margem de erro da amostra
(ver ficha técnica).
LOCALIZAÇÃO / PROXIMIDADE
4,4
Numa escala de um a cinco valores, as farmácias recolhem uma avaliação média superior a quatro na
TEMPO DE ESPERA
4,2
generalidade dos parâmetros objecto
deste inquérito. Destaque para Competência dos Profissionais (4,5 valores),
PRIVACIDADE
4,2
Aconselhamento, Qualidade dos Serviços, Horário e Localização / Proximidade (todos com 4,4 valores).
ACESSIBILIDADE DE NOITE E FIM-DE-SEMANA 3,8
As farmácias são a terceira rede
de serviços de saúde que os por5
tugueses mais valorizam, atrás dos
1
2
3
4
cuidados primários e logo a seguir
aos hospitais públicos. No que toca à satisfação, são a
rede preferida dos portugueses, à frente das clínicas e
hospitais privados, parafarmácias e serviços públicos, que
merecem todos avaliação positiva.
A satisfação com as farmácias é consistente com a
verificada nos anos de 2015 e 2016 em estudos semelhantes da Universidade Católica Portuguesa. Não se altera
com o tempo, nem por qualquer critério sociodemográfico. Os investigadores encontraram apenas proporcionalidade entre a satisfação e o número de medicamentos
que cada inquirido toma.
Metade dos inquiridos (464) são doentes crónicos ou
tomam medicamentos de forma continuada, em média
jovens entre os 18 e 24 anos (47%), adultos dos 35 aos 44
três regularmente. Neste universo predominam as mulheanos (48%), assim como pelos portugueses de rendimentos
res, indivíduos com mais idade, assim como pertencenmais baixos (44%).
tes a classes sociais mais desfavorecidas e com menor
As farmácias são o serviço de saúde mais frequenrendimento.
tado pela população: 39% dos inquiridos foram seis ou
mais vezes a uma farmácia nos últimos seis meses, freA farmácia é o serviço mais procurado pelos portuguequência que sobe significativamente na população acima
ses quando surge um problema menor de saúde. Nessas
dos 65 anos (49%) e na região do Alentejo (53%).
circunstâncias, a farmácia é ainda mais procurada pelos

SATISFAÇÃO COM FARMÁCIAS

:N

UMA ESCALA DE
1 A 5, A COMPETÊNCIA
DOS PROFISSIONAIS
DE FARMÁCIA RECEBE
4,5 VALORES
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NOS ÚLTIMOS SEIS
MESES, QUANTAS
VEZES FOI AOS
SEGUINTES LOCAIS?

SATISFAÇÃO COM SERVIÇOS
DE SAÚDE
FARMÁCIA

4,5

CLÍNICA PRIVADA

8%

4,3
39 %

HOSPITAL PRIVADO
PARAFARMÁCIA

3,9

CENTRO DE SAÚDE / USF
HOSPITAL PÚBLICO
1

2

FARMÁCIA

4,2

27 %

3,8

5%

14 %

CENTRO DE
SAÚDE / USF

3,5
3

26 %

34 %

5

4

46 %

REDE DE CUIDADOS DE SAÚDE
MAIS VALORIZADA

7% 3%
24 %

CONSULTÓRIO /
CLÍNICA PRIVADA
66 %

1
2

8%

2,2 CENTRO DE SAÚDE / USF
2,5 HOSPITAIS PÚBLICOS

5%

HOSPITAL
PÚBLICO

28 %

59 %

2,6 FARMÁCIAS

3

4 CONSULTÓRIOS / CLÍNICAS PRIVADAS

HOSPITAL
PRIVADO

4

4,2 PARAFARMÁCIA

5

5,4 HOSPITAIS PRIVADOS

6

14 %

3 % 4%

79 %

LEGENDA:
LEGENDA:
Mais Valorizado

Menos Valorizado

NUNCA

3 A 5 VEZES

1 A 2 VEZES

MAIS DE 6 VEZES

31

ASSISTÊNCIA A IDOSOS
NO TOPO DAS PRIORIDADES
:O

s idosos e os doentes crónicos estão no topo
das prioridades dos portugueses, quando
confrontados com a possibilidade de implementação de novos serviços nas farmácias.
Uma larga maioria de inquiridos considera Importantes
ou Muito Importantes todos os serviços de saúde referidos
no questionário presencial da Universidade Católica Portuguesa. A assistência diferenciada a idosos isolados reúne
o interesse de 90% dos inquiridos. Quanto aos doentes
crónicos, os portugueses desejam que as farmácias procedam ao seu acompanhamento, com partilha de informação

:T

RÊS EM
CADA QUATRO
PORTUGUESES DESEJAM
TER ENFERMEIROS
NAS FARMÁCIAS

com os médicos (82%) e que possam renovar-lhes as receitas (83%).
Os portugueses também anseiam pela entrega ao
domicílio de medicação urgente (89%) e o acesso a medicamentos actualmente apenas dispensados nos hospitais
(76%). Nestes casos, estão no terreno dois projectos-piloto, sob a égide do Ministério da Saúde, nos distritos de
Bragança e de Lisboa, respectivamente.
Três em cada quatro inquiridos julgam Importante ou
Muito Importante a existência de cuidados de enfermagem
nas farmácias. Para dar cumprimento a esta necessidade,
foi celebrado um protocolo entre a Ordem dos Enfermeiros e a Associação Nacional das Farmácias, que estão a
trabalhar em conjunto para a respectiva implementação.
Muitos portugueses também esperam que as farmácias
façam colheitas de sangue para análises clínicas (63%).
A maioria dos inquiridos considera Bastante Provável
(41%) ou Muito Provável (25%) vir a utilizar esses novos
serviços.
A maioria dos inquiridos não mostrou interesse na
implementação pelas farmácias de serviços não directamente relacionados com a prestação de cuidados de
saúde. Os portugueses preferem manter os serviços postais, o recebimento de reformas e os outros serviços nos
respectivos locais de origem.

QUAL O PRIMEIRO LOCAL QUE CONSULTA
QUANDO TEM UM PROBLEMA MENOR DE SAÚDE?

42 %

20%

3%

2%

27%

6%

FARMÁCIA

CENTRO
DE SAÚDE

HOSPITAL

LINHA DE
SAÚDE 24

NENHUM

OUTRO
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POSSÍVEIS SERVIÇOS DAS FARMÁCIAS*
90 %

89 %

83 %

83 %

82 %

76 %

75 %

LEGENDA:
Assistência diferenciada a idosos isolados
Entrega ao domicílio de medicação urgente
Gestão da medicação

Acompanhamento de doentes crónicos com partilha
de informação com o médico
Acesso a medicamentos actualmente
apenas disponibilizados pelos hospitais
Triagem e encaminhamento de doentes
em situação de urgência

Renovação de receitas para doentes crónicos
* Respostas “Importante” e “Muito Importante”

SERVIÇOS NAS FARMÁCIAS
FORA DO ÂMBITO DA SAÚDE

5%

4%

PROBABILIDADE DE UTILIZAÇÃO
DE NOVOS SERVIÇOS:

66%

PAGAMENTO
DE SERVIÇOS

RECEBIMENTO
DE REFORMAS

BASTANTE /
MUITO PROVÁVEL

3%

3%

9%

SUBSCRIÇÃO DE
PLANOS DE SAÚDE

SERVIÇOS
POSTAIS

NADA
PROVÁVEL

25 %

POUCO
PROVÁVEL
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SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS NAS FARMÁCIAS*
75 %

63%

CUIDADOS DE
ENFERMAGEM

52 %

COLHEITA
DE SANGUE PARA
ANÁLISES CLÍNICAS

TELEMEDICINA –
CONSULTA MÉDICA
À DISTÂNCIA

46 %

48%
RECOLHA DE IMAGENS
À DISTÂNCIA PARA SEREM
ENTREGUES AO MÉDICO

CONSULTAS
DE PSICOLOGIA

* Respostas “Importante” e “Muito Importante”

FICHA TÉCNICA

Universo: População portuguesa residente em Portugal continental, com 18 ou
mais anos.
Amostra: 934 inquéritos válidos.
Erro da amostra: ± 3,2% (com um grau de confiança de 95%).
O inquérito foi presencial, com inquirição porta a porta, a uma amostra aleatória sistemática. Os domicílios foram aleatorizados através de passo sistemático. Em cada domicílio, foi escolhido o inquirido através do método do próximo
aniversariante.
O trabalho de campo decorreu em Março de 2018, conduzido por 42 colaboradores habituais do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião (CESOP) da
Universidade Católica Portuguesa, que receberam formação específica para
o efeito, com supervisão de 12 coordenadores.
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O DEBATE
PRÓ-PACTO

REPORTAGEM:
SANDRA COSTA
E SÓNIA BALASTEIRO
FOTOGRAFIA:
MIGUEL RIBEIRO
FERNANDES

Presidente exige consenso para a Saúde.

:O

Serviço Nacional de Saúde é uma das grandes realizações da Democracia, mas está
subfinanciado e enfrenta riscos sérios de
ruptura, em particular devido ao envelhecimento acelerado da população portuguesa. O diagnóstico reuniu o
consenso entre as cerca de 90 organizações do sector que
participaram na Convenção Nacional da Saúde (CNS), que
decorreu em Lisboa nos dias 7 e 8 de Junho, com o alto
patrocínio da Presidência da República.
A CNS apresentou-se como «o maior debate nacional de sempre sobre o presente e o futuro da Saúde em

:S

AÚDE PRECISA
DE MAIS
FINANCIAMENTO
E DE ORÇAMENTOS
PLURIANUAIS

Portugal». E cumpriu. De tal maneira que pretende «transformar-se numa plataforma permanente de debate», dinamizada por um Conselho Superior constituído por cerca de
80 instituições, como ordens e associações profissionais,
associações de doentes, organizações públicas, privadas
e do sector social.
Como se percebeu pelo tom dominante das intervenções, o sistema de saúde precisa de uma estratégia consistente, de longo prazo, independente dos ciclos políticos.
Na sessão de abertura, Marcelo Rebelo de Sousa deixou
claro que quer um «pacto expresso» sobre a Saúde, antes
das eleições de 2019. O apelo presidencial recebeu de imediato reacções positivas. O ministro da Saúde, Adalberto
Campos Fernandes, mostrou a abertura do Governo para
um «consenso o mais alargado possível». Também o presidente do PSD, Rui Rio, afirmou a disponibilidade do partido para colaborar na reforma do sistema de Saúde. No
final, o presidente da comissão organizadora mostrava-se
confiante. Eurico Castro Alves acredita que existem agora
condições para se estabelecer um «pacto para a Saúde
em Portugal».
A proposta da nova Lei de Bases da Saúde (LBS) será
apresentada ao Governo no início de Setembro, por «uma
comissão independente», como fez questão de referir o
ministro. O Presidente da República expressou também a
sua vontade de que esse diploma tenha princípios claros,
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Marcelo Rebelo de Sousa defendeu um serviço de saúde
público forte, em equilíbrio com o privado e com o social

mas seja «flexível, para permitir adaptação ao que é, e vai
ser cada vez mais, a galopante mudança científica e tecnológica no domínio da Saúde». Marcelo Rebelo de Sousa
defendeu um serviço de saúde público forte, em equilíbrio
com o privado e com o social.
No painel sobre “Financiamento dos Sistemas de
Saúde: Que Futuro?”, a presidente do Conselho de Finanças Públicas, Teodora Cardoso, e o bastonário da Ordem
dos Economistas, Rui Martinho, também pediram estabilidade para o sector, vertida em orçamentos plurianuais. «É
preciso garantir que o sistema tem autonomia e responsabilidade de gestão», defendeu Teodora Cardoso. Rui Martinho desfiou vários números que atestam a debilidade
financeira em que se encontra o SNS: «Entre 2014 e 2016,

tivemos o valor mais baixo de fundos próprios, que desceram 179%. A autonomia financeira do sistema era de 5%.
E o rácio de endividamento era de 96% no final de 2016».
Esta situação, expôs o bastonário, «traz necessidade de
capitais alheios», mas isso «implica estabilidade».
A nova LBS deverá prever um financiamento plurianual
para investimento em recursos humanos, equipamentos e
infra-estruturas, defendeu a presidente da comissão independente que está a preparar o diploma.
Maria de Belém Roseira considera que «deve ser
diminuído o esforço financeiro que cada cidadão faz
para gozar de boa saúde». Os portugueses pagam
directamente do seu bolso 28% da despesa, esforço
superior ao da generalidade dos povos europeus.
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O ministro da Saúde mostrou a abertura
do Governo para um «consenso o mais
alargado possível» com a oposição

Não podemos aceitar um sistema de saúde
que desprotege o Interior e os que vivem
com mais dificuldades», disse Paulo Cleto
Duarte, presidente da ANF

Maria de Belém considera que «deve ser
diminuído o esforço financeiro que cada
cidadão faz para gozar de boa saúde»
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O bastonário da Ordem dos Médicos, chairman da CNS,
encerrou os trabalhos com várias propostas concretas

O investimento público em Saúde, em Portugal, fica-se
pelos 62% do investimento médio nos países da OCDE.
Maria de Belém propõe o reforço mas também uma
reforma no financiamento: as instituições do SNS devem
receber de acordo com resultados e qualidade, e não
apenas por actos e serviços prestados e praticados,
como até agora.
O presidente da Associação Nacional das Farmácias
(ANF), que abriu o segundo dia da Convenção, também
defendeu o reforço do investimento. «Já não há dúvidas

:A

CONVENÇÃO
VAI SER
TRANSFORMADA NUMA
PLATAFORMA DE
DEBATE PERMANENTE

de que sem mais investimento, compromisso de todos
com resultados, objectivos e metas concretas em Saúde,
corremos o risco de gradualmente, peça a peça, ver ruir
um dos principais activos de Portugal», afirmou Paulo
Cleto Duarte. A ANF defende a implementação de critérios
objectivos no financiamento dos serviços e tecnologias de
saúde, como meio para abolir as desigualdades entre portugueses. «O nosso sistema de saúde precisa de medição
dos resultados das medidas políticas, que promovam a
equidade. Não podemos aceitar um sistema de saúde que
desprotege o Interior e os que vivem com mais dificuldades», disse Paulo Cleto Duarte.
O bastonário da Ordem dos Médicos, chairman da CNS,
encerrou os trabalhos com várias propostas concretas:
um gabinete interministerial «para combater a fraude, a
publicidade enganosa e o exercício ilegal de várias profissões» ligadas à Saúde; um «plano de emergência» para a
rede de cuidados continuados; e «uma lei de programação de investimentos essenciais», destinada a garantir a
actualização dos equipamentos e a reabilitação de infra-estruturas no SNS. Há hospitais em Portugal que continuam a «usar equipamento de radioterapia para tratar
doentes com cancro, que estão fora de prazo e têm mais
de 10 anos», lamentou Miguel Guimarães.

38

CONVENÇÃO NACIONAL DA SAÚDE

CIDADÃO
NO CENTRO,
CUIDADOR
AO LADO

«As metas e os caminhos a definir
devem ser, em tese, de longo fôlego
e, por isso, ultrapassando um Governo,
uma legislatura, um mandato
presidencial»
Marcelo Rebelo de Sousa,
Presidente da República

:P

ôr o cidadão no centro do sistema de saúde é
uma aspiração antiga. Na Convenção Nacional da Saúde ganhou a força de uma urgência. Francisco George, histórico director-geral da Saúde,
referiu que «não deve ser o doente, mas o cidadão no centro dos cuidados». O agora presidente da Cruz Vermelha
Portuguesa referiu a necessidade de «empoderar» o cidadão para que participe activamente na conquista de ganhos em Saúde. «Num novo paradigma onde as prestações
de cuidados são conduzidas em regime de co-produção,
os cidadãos têm de saber como proteger-se dos riscos.
Trata-se de uma co-produção dos resultados em Saúde»,
sublinhou o antigo director-geral da Saúde. Francisco
George está preocupado com o combate às desigualdades
no acesso à Saúde em função do rendimento.
Maria do Rosário Zincke, presidente da Plataforma
Saúde em Diálogo, que reúne dezenas de associações de
doentes e consumidores, defendeu a consagração legal de
um estatuto do cuidador informal, criando uma rede nacional de cuidadores. No painel dedicado às “Políticas públicas de proximidade: O doente no centro da prestação de
cuidados de saúde”, emergiram os conceitos estratégicos
de planos individuais de saúde e de gestor do doente. «Um
gestor da família que, em articulação com o doente e com
a família, possa estabelecer o plano individual para aquele
doente», defendeu o pediatra Alberto Caldas Afonso, que
participou no debate em representação da Santa Casa da
Misericórdia de Felgueiras.

«Há no sector interesses muitas vezes
conflituantes, mas é possível pôr de lado
as diferenças e olhar para o que pode servir
de base a um compromisso futuro. Temos
um Serviço Nacional de Saúde que todos
valorizamos e que queremos estimar»
Eurico Castro Alves,
presidente da comissão organizadora
da Convenção Nacional da Saúde

 O foco na proximidade constitui
«
o eixo estruturante de uma verdadeira
reforma do Serviço Nacional de Saúde»
Adalberto Campos Fernandes,
ministro da Saúde
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«Estamos disponíveis para, com os
agentes do sistema e outros partidos,
dar os passos necessários para fazer
a reforma mais adequada do sistema
de saúde»
Rui Rio, presidente do Partido
Social Democrata (PSD)

«O Serviço Nacional de Saúde devia
ter um orçamento plurianual que,
pelo menos, garantisse os quatro
anos de governação»
Rui Martinho, bastonário
da Ordem dos Economistas

«Não podemos aceitar um sistema de
saúde que responde a duas velocidades,
garantindo equidade e qualidade
apenas de acordo com a condição social
ou com a zona em que residimos»

«Num novo paradigma, onde
as prestações de cuidados são
conduzidas em regime de co-produção, os cidadãos têm de
saber como proteger-se dos riscos»

«A contratualização do
financiamento não pode ser feita
apenas em termos de produção,
mas em termos de qualidade
da produção»

Paulo Cleto Duarte,
presidente da Associação
Nacional das Farmácias (ANF)

Francisco George, presidente
da Cruz Vermelha Portuguesa

Maria de Belém Roseira,
presidente da Comissão de
Revisão da Lei de Bases da Saúde

«É preciso ver a Saúde mais a longo
prazo e não com um orçamento
de caixa definido todos os anos»
Teodora Cardoso, presidente do
Conselho de Finanças Públicas

«A saúde é mais importante que
as lutas entre partidos políticos»
Miguel Guimarães,
bastonário da Ordem dos Médicos
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VÍTOR
MELÍCIAS

« ESTÁVAMOS
A PRECISAR
DA POLÍTICA
DOS AFECTOS»
Guia espiritual de Guterres e Marcelo
fala de política, corrupção, banca,
incêndios, Igreja e outros assuntos.
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REVISTA FARMÁCIA PORTUGUESA (RFP): Como
é que um jovem seminarista se apaixona por uma
figura como Aníbal Barca, mestre da guerra e da
estratégia?
VÍTOR MELÍCIAS (VM): Tive um professor de História excepcional, que pintava de tal maneira, com entusiasmo, a figura desse guerreiro extraordinário, que
veio lá de África, com os elefantes, e foi ocupar Roma…
Era uma coisa épica! E um miúdo com 13 ou 14 anos
sentia-se encantado com esse modelo. Nessas idades
precisamos de ideais e de heróis. Ele foi o meu herói. E
durante muito tempo!
RFP: E como passa essa paixão para São Francisco
de Assis, que amava todos as criaturas de Deus?
VM: Quando fui para o seminário, nem conhecia bem.
Fui para o seminário porque tinha um tio que era padre franciscano – foi, aliás, uma personalidade muito
ilustre na sociedade portuguesa, grande historiador e
membro da Academia Portuguesa de História, provincial dos franciscanos e por aí adiante. Quando ele ia lá
a casa, claro que para nós ele era o tio padre, muito
carinhoso. E eu, pequenito ainda, queria ser como ele.
Foi assim que surgiu a vontade de ser padre. O padre
Joaquim Rebelo, prior da minha freguesia, era muito
amigo dos pobres e incentivou-me.
RFP: Que idade tinha quando decidiu seguir o
sacerdócio?
VM: Quando fui para o seminário tinha 11 anos. Depois, estudei e a opção final foi lá para os vinte e tal.
RFP: Houve algum apelo, ou momento de revelação,
que o tenha conduzido ao sacerdócio?
VM: Não, foi o contexto que me levou para o seminário. Depois, o próprio clima. No seminário, havia ainda
alguma tradição da “Voz de Santo António”, que era
uma revista que os padres franciscanos levavam desse
colégio de Montariol, em Braga, onde eu estudei, e que
defendia, no tempo da República, que qualquer cristão
podia votar no partido que escolhesse, não sendo obrigado a votar no partido cristão. E isso, na altura, foi tão
mal recebido, que a revista foi proibida. Mas os franciscanos mantiveram, como substrato cultural, esta ideia
de liberdade e de autonomia. Transmitiam, depois, de
São Francisco a imagem de um homem de fraternidade
universal, de alegria, que ajudava os pobres. Isso encantou-me. Ainda hoje, para mim, São Francisco não é
só o homem do milénio, mas um génio da Humanidade.
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O Rei Afonso V lançou a primeira pedra do Convento de Varatojo,
em 1470, e confiou-o à Ordem dos Frades Menores, ou franciscanos
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RFP: “Se a aflição do teu irmão aflige o teu coração, isso é
Misericórdia”.
VM: Essa é a definição de Santo
Agostinho!

Frei Melícias faz caminhadas diárias no claustro.
Ouve-se pássaros a cantar, as badaladas
do sino e mais nada

RFP: Teve algum contacto com
a miséria ou o sofrimento humano, importante para se tornar
franciscano?
VM: Sim, sim. Não só o ambiente
de grande pobreza em Portugal,
no momento da nossa infância
e juventude, mas, sobretudo, o
primeiro acontecimento que me
marcou mais, que foi exactamente a situação dos emigrantes. Depois, os presos políticos,
problema que se agravou com
a guerra colonial e a censura e
essas coisas. O meu pai era da
oposição, e nas aldeias isso era
complicado, havia os tipos que
se denunciavam uns aos outros.
E aquela situação que se ouvia
contar, que havia homens que
eram presos e ficavam as famílias e as mulheres a chorar, ainda
pequenino aquilo já me fazia uma
certa revolta. Já naquele tempo
eu era da oposição.
RFP: Conhece António Guterres
e Marcelo Rebelo de Sousa desde
o tempo do Grupo da Luz. De que
forma a cumplicidade entre ambos pode servir hoje a Portugal e
ao mundo?
VM: Como todos sabemos, os dois acabaram por
seguir percursos diferentes e houve momentos
em que chocaram. O Marcelo, às vezes, como comentador, dava umas bicadas que eu achava um
bocado injustas, mas enfim, é a História, é a vida.
Hoje são úteis, principalmente, para o mundo. No
caso de Portugal, para a dignificação do nome de
Portugal, para a respeitabilidade que o nosso país
merece. Nós, no Grupo da Luz, sempre tivemos a
preocupação de ser pluralistas, ecuménicos – somos cristãos por cultura, tradição e opção, mas

«O

ANTÓNIO
GUTERRES PODE
SER O PAPA FRANCISCO DA
SOCIEDADE CIVIL. MAS O
CLIMA ESTÁ MUITO DIFÍCIL»
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respeitamos as verdades das outras religiões. O
António Guterres nisso é impecável. Nas Nações
Unidas é muito respeitado. Pela sua inteligência e
apego aos valores, é um homem que pode fazer
um grande serviço à Humanidade. Quando fui à
sua tomada posse, no avião uns jornalistas vieram
perguntar-me umas coisas e saiu-me dizer: «Ele
pode ser o Papa Francisco da sociedade civil». E
de facto pode. Mas o clima é muito difícil.
RFP: E Marcelo? Estava à espera que fosse assim
como Presidente?
VM: Conheço o Marcelo desde pequeno, sempre
soube que iria muito longe e teria muitas possibilidades. Esta ou outras! Agora, ele realmente fez
uma opção espectacular, que foi não ser o professor que está na Presidência, mas um cidadão perto
de todos. Esta chamada “política dos afectos” era
algo de que os portugueses estavam a precisar.
Temos muita falta de auto-estima, somos um bocado pessimistas e derrotistas. Ter um Presidente
que vai para o meio do povo, fazer quase de frade
do povo, digamos assim [risos], é um avanço muito
grande e extremamente positivo.
RFP: Aquele lado de Marcelo, de contar umas piadas e fazer umas partidas, ainda vai aparecer ou
não?
VM: Pelo menos, não tem aparecido. Ele é genial,
superinteligente e tem capacidade para gozar com
diferentes situações. Fez algumas, no passado, que
são bem conhecidas. Mas, tenho imensa confiança
nele. Ainda há dias esteve aqui neste convento a
celebrar os 800 anos dos franciscanos em Portugal. Mais uma vez mostrou-se um homem superior,
mas que está no meio do povo. Que o povo estima
muito e com muita razão.
RFP: O que move o Presidente?
VM: Julgo que é um desígnio dele criar uma harmonia nacional. Que nos ajudemos uns aos outros
a progredir. Porque não somos um país de ponta:
a nossa economia é fraquita; as nossas finanças,
sabe Deus; a nossa cultura é o que é… Temos muitos atrasos ainda, na educação, na formação profissional, na qualidade dos nossos trabalhadores.
Ainda precisamos de caminhar muito. Mas isso só
se faz se criarmos um clima. E esse clima de paz,
ele tem estado a conseguir.

«O

MARCELO
FEZ UMA
OPÇÃO ESPECTACULAR:
UM PRESIDENTE QUE VAI
PARA O MEIO DO POVO,
FAZER QUASE DE FRADE
DO POVO, É UM AVANÇO
MUITO GRANDE»

RFP: Por falar em atrasos, e pela sua experiência
como presidente do Serviço Nacional de Bombeiros, como assistiu à tragédia dos incêndios do ano
passado?
VM: Com uma dor imensa, com imensa aflição. Quando houve os grandes incêndios da década de 80, eu
era presidente do Serviço Nacional de Bombeiros e sofri muito também, mas nunca fui para o meio do fogo.
Fiquei no meu gabinete, noite e dia, com assessores
para me ajudarem a fazermos a coordenação. Agora
foi muito mais grave. A primeira sensação que tive é a
de que havia coisas disparatadas a estorvar o comando. Era briefings porque ia o ministro tal, mais o fulano tal, 13, 14, 15 briefings, e o desgraçado do comando nem podia funcionar. Sentia-se que havia falta de
organização. Depois, quando começámos a ter noticia
de que o drama era mais grave, que havia tantas mortes, chorei, como muitos outros choraram. Tenho pena
que tenha ocorrido. Espero que as medidas que estão
a tomar, e outras que ainda não estão a ser tomadas,
venham a evitar mais catástrofes destas. E que nos
apoiemos também na colaboração internacional. Portugal e as suas florestas têm características tão específicas que, sozinhos, não me parece que sejamos
capazes de precaver tudo. A evolução climática, a falta
de ordenamento do território, não nos permite ter sozinhos os critérios e as forças activas de intervenção.
Julgo que a Europa está aberta a dar alguns passos
nesse sentido.
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«E

RA BRIEFINGS
PORQUE IA O MINISTRO
TAL, MAIS O FULANO TAL,
13, 14, 15 BRIEFINGS,
E O DESGRAÇADO DO COMANDO
NEM PODIA FUNCIONAR»

RFP: Mas ainda agora houve polémica porque uns
especialistas espanhóis vieram dar uma ajuda.
VM: Então, mas o mundo não é globalizado?! Nós
não somos cidadãos europeus? Eu sou cidadão português, mas antes sou cidadão europeu. Sou um cidadão europeu, do mundo, que nasceu em Portugal.
Então, se há uma crise, nós não vamos logo ajudar?
Os tipos das pesquisas com os cães, que são tão
úteis, não vão logo lá? Vão e muito bem. Nós aqui
temos uma aflição, por que é que os espanhóis não
hão-de vir cá? Um dos muitos erros do ano passado
foi quando os espanhóis da Galiza quiseram vir cá e
foram travados, impedidos de trazer os autotanques
e de aplicar as técnicas deles. Precisamos disso. Precisamos de mais abertura. Somos um povo vocacionado para a abertura ao mundo e depois fechamo-nos quando precisamos de ajuda.
RFP: Quem tem razão na polémica da limpeza de
matas, o Governo ou as autarquias?
VM: Toda, ninguém tem. Uns têm numas coisas, outros noutras. E é bom que façam algum progresso
para encontrar um consenso mais alargado. Como
sabemos, o Governo está muito pressionado e, portanto, diz à pressa: «Vamos fazer!». As autarquias
estão mais implantadas no terreno e dizem: «Tanta
pressa também não». Portanto, é preciso um esforço nacional, conjugado, para fazer isto rapidamente. Não tenho dúvida nenhuma. Estou mais do lado
do Governo nisso. Mas, tem de ser bem feito, atendendo às circunstâncias concretas. Nesse aspecto,
estou mais do lado das autarquias. Vamos lá ver se
conseguimos encontrar o melhor caminho, mas sem
ilusões, que isto no primeiro ano não se resolve. A tarefa é grande demais.
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«Não vejo que a sociedade portuguesa esteja organizada
culturalmente para evitar a corrupção»
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RFP: Falava de outras medidas que é necessário tomar. Que medidas são essas?
VM: Formação para a prevenção, que tem de ser feita nas escolas e noutras entidades. Depois, formação para o próprio alarme. A população não pode ficar à espera que o fogo atinja uma dimensão tal para
chamar, para actuar. Tem de se estar alerta. Depois,
formação para a necessidade de estarem as coisas
limpas e minimamente ordenadas. E, se não é o próprio que tem a ver com isso, tem de alertar outros, as
autoridades, os bombeiros. E depois, nos momentos
já de aflição, tentar que todos se envolvam de alguma maneira, mas não é todos saltarem para o meio
do fogo, senão ardem, como infelizmente aconteceu.
E as pessoas, algumas por generosidade, partiram.
E outras, por falta de formação. É preciso fazer uma
formação de como comportar-se em momentos de
grande, grande catástrofe. Porque vai haver mais.
As condições climatéricas e das florestas dizem que,
com toda a probabilidade, não obstante o que se está
a fazer agora, vai haver mais situações destas. Se
houver um terramoto, se houver uma grande inundação, o que é que as pessoas devem fazer? Isto nós
ainda não fizemos o suficiente. Tem de se fazer mais.
RFP: Por falar em formação, como vê o ensino em
Portugal? Acha que há uma cultura de facilitismo?
VM: Tem-se progredido muito, principalmente depois do 25 de Abril, na universalização do acesso.
Hoje, é quase universal. Mas, depois, na protecção
do percurso, ainda falta fazer muita coisa. Nesse
sentido, a palavra facilitismo é bem adequada. Mas
Portugal tem condições, a meu ver, no génio das pessoas, nas capacidades das pessoas, para, bem organizado e bem motivado, ser um povo também bem-educado. Temos de melhorar, mas não é um caso
de desespero. Aliás, temos provas: os portugueses
lá fora integram-se lindamente e os nossos jovens
licenciados que emigram estão nas primeiras linhas.
Portanto, nós temos, efectivamente, capacidade.
Agora, há muito para fazer.
RFP: Inclusive no mercado de trabalho. Muitas vezes
um bom aluno não encontra um bom emprego em
Portugal.
VM: Exactamente. E depois vai para outro país, onde
há organização e um bom mercado de trabalho, e
manifesta-se.

«Vejo com certa dificuldade
muito clero jovem que está
a querer regressar aos tempos
antigos, até nas vestes, com
aqueles chapeuzinhos pretos»

RFP: O padre Melícias tem muita experiência política. Como vê esta sucessão de casos de corrupção,
quase em catadupa?
VM: Vejo com uma preocupação imensa. Mais do
que tristeza, preocupação, porque não vejo que a sociedade portuguesa esteja organizada culturalmente
para evitar estas situações. Não pregamos suficientemente os bons valores. Antigamente, metia-se
medo com o pecado. Ainda bem que já acabámos
com essa metodologia. Mas era preciso que as pessoas tivessem consciência de que há coisas que não
se pode fazer. Também é uma questão de educação.
Éramos pequeninos e pobrezinhos lá na nossa aldeia,
mas a nossa mãe ensinava-nos que não se podia
roubar, não se podia mentir, enganar. E a professora
dava exemplos: o D. João de Castro cortou as barbas
porque tinha empenhado a sua palavra, o D. Afonso Henriques, o Egas Moniz, que levou uma corda ao
pescoço. Essa formação não se faz e as pessoas, no
fundo, têm uma certa facilidade em corromper ou,
pelo menos, fugir às normas.
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RFP: As pessoas recebem é muitos exemplos do
contrário.
VM: Se os maus exemplos vêm de cima, como infelizmente vêm, pior ainda. Hoje, há toda uma caça, digamos assim, nos órgãos de comunicação social, às
situações sem haver aquela capacidade do sistema
judiciário, com seriedade, competência e o respectivo silêncio, fazer o seu trabalho. Fala-se em segredo
de justiça, mas não há segredo nenhum. Nesse sentido, a própria justiça é hoje uma das primeiras necessidades de reforma e de grande controlo. Atrasa
muito, deixa fugir as coisas, não as controla, deixa
condenar sem condenação. O direito de presunção
de inocência é fundamental nos direitos humanos.
Hoje, basta um jornal dizer que aquele tipo é um ordinário, que passa a ser e não tem nada que o safe.
Mesmo que depois o tribunal decida que afinal não
era nada. O sistema judiciário em Portugal e a própria
relação com a população através da comunicação
social, é muito imperfeita, a meu ver, e causa graves
injustiças.

«O

SISTEMA
BANCÁRIO PRECISA
DE UMA REFORMA, MAS
O CRÉDITO MAL PARADO
NÃO SE RESOLVE NOS CAFÉS
NEM NOS JORNAIS»

RFP: E o sistema político?
VM: Ainda é muito insuficiente. Temos uma democracia formal e institucional boa. Mas, uma democracia
real, efectiva, onde o outro é respeitado porque tem
uma dignidade própria e as suas opiniões são respeitáveis, ainda não temos. As pessoas e os partidos regem-se mais por interesses do que por valores. Uma
democracia real leva muito tempo a fazer.
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«Com os meus 80 anos, pode ser que tenha
a sorte de ver o Concílio Vaticano III»

RFP: Pela sua experiência como banqueiro, parece-lhe normal tanto crédito incobrável a grandes devedores, na CGD ou no BES?
VM: Não! O sistema precisa de uma reforma profundíssima. Mas não pode ser tratado com o “diz-que-disse” dos cafés ou nos jornais. Tem de ser tratado
de outra maneira. Por exemplo, agora querem saber
os 50 nomes dos maiores devedores da CGD. Penso
que publicar essa informação prejudica o funcionamento do sistema bancário. Uma pessoa que tem uma
dívida grande e está a fazer tudo por tudo para a pagar, no dia que puserem o seu nome no jornal já não
tem hipóteses nenhuma de cumprir. Se calhar, estava
a negociar com alguém para arranjar esse dinheirinho
e pagar a sua dívida. Depois do seu nome vir no jornal, alguma vez alguém lhe empresta alguma coisa?
Julgo que este processo está a ser um pouco maltratado. Que se comunique, aos tribunais, deputados, às
pessoas responsáveis, porque há deputados bastante
irresponsáveis… É um processo que está a ser maltratado e precisa de ser bem tratado.
RFP: Tem alguma farmácia da sua vida, da sua infância, que o tenha marcado?
VM: Não, porque eu fui sempre bastante saudável.

Tirando agora que já tomo os comprimidos que todos os velhos tomam [risos], nunca tive propriamente
um relacionamento com farmácias e farmacêuticos.
Quando era presidente da União das Misericórdias
tive aquela guerra das farmácias sociais. Eu defendo
que deve haver farmácias públicas, privadas e sociais.
Sempre fui um grande defensor da economia social e
da existência dos três sectores para tudo: no ensino,
na saúde, na banca, etc. Cada um com as suas lógicas
e, respeitando-se mutuamente, cada um deve existir
fazendo o seu próprio caminho. Em Portugal, nessa
altura, as farmácias eram todas privadas, e eu defendi
a existência de mais farmácias sociais. Isso gerou um
debate, na altura o Ferro Rodrigues falou muito nisso.
Hoje a coisa está, mais ou menos, serena. Não está totalmente resolvida, mas mais aceitavelmente definida.
RFP: Como vê o papel das farmácias no sistema de
saúde?
VM: Têm um papel importantíssimo a existência das
farmácias estarem à mão, digamos assim. Agora, o funcionamento delas tem de ser regulado. Há-de haver
entidades reguladoras. Julgo que funcionam bastante
bem, não sei se há suficiente controlo sobre os preços,
a relação entre os laboratórios e as farmácias, mas é
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um assunto que não domino. Aqui no convento, temos
uma relação com a de Torres Vedras que nos vende
os medicamentos que o médico receita. Ninguém tem
propriedade de nada. Tudo o que temos vai para o bolo
comum, que depois é dividido consoante as necessidades. As roupas, alimentação e medicamentos para
cada um são de todos. Mas eu, como banqueiro, digo
que, de vez em quando temos de mudar de farmácia.
Há uma certa concorrência entre elas, aplicam descontos, e temos de estar atentos a isso.
RFP: Como olha para a Associação Dignitude?
VM: Acho uma excelente ideia. Fui fundador, com a
dra. Maria Barroso, que Deus a tenha, da Fundação
Pro Dignitate, para defender a dignidade de toda a
pessoa humana e os direitos fundamentais de todas
as pessoas. E este nome, Dignitude, soa-me à mesma
ideia. Acho extremamente positivo que as farmácias,
as misericórdias, as IPSS, eventualmente as paróquias,
se unam para ajudar aquelas pessoas que não têm recursos para pagar os medicamentos. O que me aflige muito em Portugal são as pessoas idosas que não
se tratam suficientemente porque não têm dinheiro
para comprar o medicamento que o médico receitou.
Julgo que um dos méritos das farmácias é o de criar
essas redes para respeitar a pobreza envergonhada.
Com delicadeza juntar os recursos e depois pô-los ao
serviço das pessoas necessitadas. É uma coisa digna
e louvável.
RFP: Estamos mais solidários?
VM: O português é solidário por natureza, mas o sistema não favorece a solidariedade, favorece mais o
individualismo.
RFP: Foi um entusiasta do Concílio Vaticano II…
VM: Fui e sou ainda!
RFP: Mas há coisas de que estava à espera que não
aconteceram…
VM: Sim, muitas. O Concílio Vaticano II correspondeu
a uma alteração de modelo, digamos. Fez-se uma opção clara de que a Igreja não devia apresentar-se tanto como um instrumento de práticas de sacramento,
de evangelização através do domínio e da hierarquia,
da defesa do dogma, mas devia ser mais um movimento de comunhão entre todos os crentes, com respeito pela diversidade, uma Igreja de comunhão. Por
isso, fizeram-se grandes transformações, na liturgia,

no procedimento, na própria formação das pessoas e
por aí adiante. Simplesmente, isto não foi absorvido de
imediato e houve, até, algum retrocesso. E hoje há conquistas, passe a palavra, do Concílio Vaticano II que já
estão um pouco postas à margem. Felizmente, o Papa
Francisco, agora, está a tentar recuperar esta visão de
fundo. Porque muitas vezes, por causa de esquecer a
visão de fundo, fazem-se opções concretas e está-se
a viver um certo revivalismo. Há muito clero jovem que
está a querer regressar aos tempos antigos, até nas
vestes, com aqueles chapeuzinhos pretos, coisa que
para nós, do Vaticano II, cria uma certa dificuldade.
Mas, julgo que o Concílio Vaticano II foi um grande
movimento da História, mantém a sua vitalidade e a
sua viabilidade, mas está a ser muito contra-atacado.
RFP: Gostaria de ver um novo Concílio?
VM: Gostaria imenso, mas vejo que é muito difícil. Se
calhar, o próprio Papa Francisco, pelo modo como se
tem manifestado no mundo, seria o primeiro a defender um Concílio Vaticano III agora. Ele urge, a meu ver,
mas creio que já não vai ser nos tempos deste Papa.
RFP: Ainda espera ver essa reforma…
VM: Bem, eu, com os meus 80 anos, pode ser que tenha sorte! [risos].
RFP: Sempre gostou de viver as suas paixões. Não
lhe falta ser presidente do Sporting?
VM: [Risos] Eu nunca tive esse pensamento, mas já
houve quem tivesse. Estive no Conselho Leonino e
gostei. Já fiz tanta coisa, ia lá agora para presidente
do Sporting!
RFP: Está a dizer «desta água não beberei»?
VM: Estou, estou. Também agora já ninguém vem
aqui com o púcaro [risos].

CONTINUE A LER EM
www.revistasauda.pt
>
>
>
>

O Grupo da Luz
Um franciscano banqueiro
A paixão pelo futebol
Saúde e stress

VEJA TAMBÉM O VÍDEO

+21%
em 2017
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MUSEU DA FARMÁCIA

FERNANDO
REIS LIMA

A
ARTE DE
TRATAR
COM AS
MÃOS
Autor de “História da
Cirurgia” visita o Museu
da Farmácia no Porto.
REPORTAGEM: SANDRA COSTA
FOTOGRAFIA: RICARDO MEIRELES

:O

riundo de uma família portuense de
médicos e farmacêuticos, Fernando
Reis Lima exerceu Medicina durante
quase seis décadas. Em 2017, escreveu “História
da Cirurgia” (edição da Modo de Ler). O livro é uma
homenagem à especialidade da sua vida, a Cirurgia Geral, a que chama a «arte de tratar com as
mãos». Trata-se, simultaneamente, de uma ciência
e de uma arte. «Quando opera, o cirurgião trabalha
com uma delicadeza que o caracteriza. Conhecemos
muitas vezes um cirurgião pela incisão que fez, porque é uma arte», refere o antigo director de serviço
do Hospital de São João.
Fernando Reis Lima defende a cooperação entre
todas as profissões de saúde e encontrou no Museu
da Farmácia no Porto argumentos para isso. «Os
médicos, os farmacêuticos e os enfermeiros são
servidores do ser humano que sofre de doença. Aqui
encontramos um pouco do que fizeram, ao longo
da História, todos aqueles que tratam da saúde».
Graças a esta interligação de saberes, no Museu da
Farmácia encontramos várias referências aos temas
que Fernando Reis Lima trata na sua “História da
Cirurgia”.
Vêm da Pré-História os primeiros esforços do
ser humano para combater a doença, com recurso a
plantas medicinais e actos médicos, administrados
por feiticeiros, que eram «farmacêuticos e médicos
ao mesmo tempo». A primeira operação conhecida
é a trepanação, que consiste na abertura de um ou
mais buracos no crânio, realizada muitas vezes com
intuito religioso, para curar a loucura ou até para
melhorar a inteligência. «Os trépanos na Pré-História eram muitas vezes feitos para retirar fragmentos de osso, que eram usados como amuletos
ou enfeites. Acreditava-se que tinham propriedades
mágicas e conferiam a quem os usasse a valentia do
indivíduo a quem pertenciam».
Ao longo dos tempos, foram sobretudo as guerras que fizeram evoluir a técnica cirúrgica, na tentativa de salvar soldados feridos. Apesar da evolução,
a verdade é que «até 1600 a cirurgia era catastrófica». Ainda na Guerra da Crimeia, já no século XIX,
quase todos os doentes operados morriam devido
às infecções, conta o médico.
Fernando Reis Lima elege alguns momentos
decisivos na História da cirurgia, ligados a inovações no conhecimento e na técnica. O primeiro,
na Renascença, respeita ao estudo da anatomia,
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Aos 83 anos, Fernando Reis Lima olha com optimismo para
o futuro da cirurgia: «A ciência humana não tem limites»

que permitiu aos médicos «fazerem tratamentos mais
nobres, por saberem o que estavam a fazer». Outro, no
início do século XVI, está associado ao cirurgião francês
Ambroise Paré, considerado o ‘pai da cirurgia’. Descobriu a laqueação das artérias, que substituiu a laqueação pelo fogo, a qual era responsável por hemorragias
fatais. Em meados do século XIX, o cirurgião britânico
Joseph Lister introduz o fenol como agente anti-séptico,
reduzindo drasticamente as infecções pós-operatórias.
Na Idade Média, a cirurgia era «uma arte não nobre,
porque mexer no sangue era considerado algo ignóbil»,
explica Francisco Reis Lima. A cirurgia era considerada
uma técnica bárbara e eram os barbeiros, chamados
cirurgiões-barbeiros, que executavam as sangrias,
suturas e operações. Usavam uma toga curta para se
diferenciarem dos médicos, cuja toga chegava aos pés.

«O

CIRURGIÃO
É UM DUPLO
MÉDICO: ALÉM DE
MÉDICO É UM TÉCNICO
CAPAZ DE OPERAR
COM AS PRÓPRIAS MÃOS»
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MUSEU DA FARMÁCIA

O Museu da Farmácia dá testemunho da História
da Saúde e da interligação de saberes

Produtos usados no bloco operatório,
expostos no Museu da Farmácia em Lisboa
Instrumentos usados para efeitos
cirúrgicos na época romana

A primeira operação conhecida é a trepanação, que
consiste na abertura de um ou mais buracos no crânio
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Ainda assim, «alguns eram muito
hábeis e especializaram-se em determinadas artes, por exemplo operar
hérnias».
Progressivamente, a cirurgia
torna-se uma especialidade respeitada. Para a elevação da profissão ao nível dos restantes ramos
da Medicina contribuiu o aparecimento de obras redigidas em francês, em substituição do latim, o que
permitiu aos cirurgiões-barbeiros
começarem a estudar. A criação,
em 1800, do Royal College of Surgeons, em Londres, foi também um
momento de prestígio para a profissão. Reconhecimento merecido,
defende Fernando Reis Lima: «O
cirurgião é um duplo médico: além
de médico é um técnico capaz de
operar com as próprias mãos».
Também o avanço da farmacologia deu um grande contributo
ao desenvolvimento da cirurgia,
em especial com a descoberta dos
antibióticos, nomeadamente sulfonamidas e penicilina, e dos imunossupressores. «Devemos muito aos
técnicos farmacêuticos e aos investigadores», reconhece o cirurgião.
Em Portugal, a cirurgia acompanhou os desenvolvimentos europeus, mas até muito tarde «o
estado da arte era primitivo e lamentável», nas palavras do médico portuense. Por exemplo, só em 1758
passou a ser obrigatório aos cirurgiões saber ler e
escrever. Hoje, a cirurgia em Portugal está ao nível da
que se pratica nos países mais desenvolvidos, graças
às trocas de experiências dos nossos médicos com o
resto do mundo. «Temos cirurgiões virtuosos, capazes
de executar as técnicas mais sofisticadas», garante.
Aos 83 anos, Fernando Reis Lima olha o futuro
com optimismo. Já teve oportunidade de manipular
um robot e ficou «encantado». «O robot é o futuro,
mas um futuro para já muito caro», graceja. Acredita
que a evolução da investigação vai permitir aos médicos actuarem cada vez mais de maneira preventiva,
sendo a prevenção «o acto mais nobre da Medicina».
Na sua opinião, o futuro da cirurgia está na técnica,

O desenvolvimento da cirurgia deve
muito ao avanço da farmacologia

:N

A IDADE MÉDIA, A
CIRURGIA ERA «UMA
ARTE NÃO NOBRE, PORQUE
MEXER NO SANGUE ERA
CONSIDERADO ALGO IGNÓBIL»

na inteligência humana e na informatização. «A ciência
humana não tem limites, estamos sempre a descobrir
coisas novas».
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USF e farmácias trabalham em conjunto
Médicos e enfermeiros de família reuniram-se com farmacêuticos
para debater estratégias comuns de intervenção na saúde
da comunidade. Henrique Luz Rodrigues e Hélder Mota Filipe,
responsáveis pela Estratégia Nacional para o Medicamento e
Produtos de Saúde, sensibilizaram os profissionais de saúde sobre
benzodiazepinas. Esta foi a primeira de uma série de sessões
organizadas pela Associação Nacional das Unidades de Saúde
Familiar (USF-AN) e a ANF em vários pontos do país.

UnitedHealthcare visita Glintt
Uma delegação da UnitedHealthcare (UH), chefiada por William
Feller, director de tecnologias de informação desta multinacional
norte-americana, fez uma visita de trabalho à Glintt. A UH está
a estudar o caso do Hospital Lusíadas Cascais (HLC), reconhecido
como um dos quatro mais tecnológicos da Europa. A Glintt
é parceira deste hospital num ambicioso plano de eliminação
do papel no contexto clínico, com ganhos ambientais
e de segurança para profissionais e doentes.

1.400 farmácias reunidas em Assembleias Distritais
Decorreu hoje a última de 21 Assembleias Distritais da ANF,
que contaram todas com a participação do respectivo presidente,
Paulo Cleto Duarte. Desde o dia 16 de Abril, 1.400 farmácias
debateram os projectos associativos em Beja, Évora, Vilamoura,
Santarém, Lisboa, Funchal, Macedo de Cavaleiros, Vila Real,
Setúbal, Leiria, Viseu, Coimbra, Aveiro, Porto, Braga, Viana
do Castelo, Monforte, Fundão, Angra do Heroísmo, Ponta Delgada
e Guarda.

Farmácias na Via Rápida para acabar com VIH
Foi hoje lançada a estratégia da adesão de Lisboa às “Cidades na
via rápida para acabar com a epidemia VIH-sida”. As farmácias
estão na primeira linha do projecto, à semelhança do que
acontece em Cascais e no Porto. O objectivo é diagnosticar 90%
dos portadores de VIH, inserir em tratamento 90% dos doentes
diagnosticados e suprimir a carga viral em 90% destes.

8 de Maio,
Gondomar

9 de Maio,
Porto

11 de Maio,
Guarda

17 de Maio,
L isboa

Formação sobre ostomia na Madeira
102 pessoas participaram hoje numa sessão de formação sobre o
acompanhamento dos doentes ostomizados nas farmácias do arquipélago.
Os madeirenses vão passar a beneficiar de acesso facilitado aos produtos
para ostomia e aconselhamento farmacêutico. No continente, mais
de 800 farmacêuticos já fizeram formação neste domínio.

Farmácias recomendam futebol
As Farmácias Portuguesas aproveitaram o Mundial 2018 para
recomendar a prática de futebol. A farmacêutica Catarina Simões
Lopes explicou hoje, no programa "Dr. Saúde", da SIC, que a OMS
recomenda a modalidade para combater a obesidade infantil.
No âmbito deste projecto, a farmacêutica participou ainda nos
programas da manhã da TVI e SIC. A edição de Julho da Revista
Saúda foi também dedicada ao tema, com participação de médicos
e outros peritos da Federação Portuguesa de Futebol.

Assunção Cristas no Museu da Farmácia
A presidente do CDS-PP escolheu o Museu da Farmácia, em Lisboa,
para celebrar o Dia Internacional dos Museus. Assunção Cristas
enalteceu «a importância da colecção e do património científico
e cultural» deste serviço. Fundado em 1996, o Museu da Farmácia
recebeu em 2017 mais de 20 mil visitantes.

Go Far apresenta-se às farmácias
As Farmácias Portuguesas e a Médis lançaram a Go Far, empresa
que tem como missão oferecer uma solução inovadora e pioneira
na prestação de cuidados de saúde. As farmácias vão disponibilizar
informação sobre seguros de saúde da Médis, que englobam serviços
prestados pelas Farmácias Portuguesas. Com o lançamento do
seguro Médis Saúda, os dois milhões de utilizadores do cartão de
fidelização das Farmácias Portuguesas ganham acesso facilitado a
uma rede de serviços de saúde próxima e segura.

60 mil portugueses solidários
A campanha “Dê Troco a Quem Precisa” reuniu mais de 35 mil euros
em donativos. Este montante permite apoiar, durante um ano, mais
357 pessoas carenciadas na compra dos seus medicamentos, através
do Fundo Solidário do Programa Abem. Com início em 14 de Maio,
a campanha decorreu em 650 farmácias aderentes de todos
os distritos e regiões autónomas do país.

Cuidador informal na Lei de Bases da Saúde
A bastonária dos Farmacêuticos, Ana Paula Martins, e a presidente
da Plataforma Saúde em Diálogo, Rosário Zincke, promoveram hoje
a conferência "Contributos para a revisão da Lei de Bases", destinada
a promover o papel do cuidador informal na rede de cuidados
de saúde. Maria de Belém Roseira, presidente da Comissão de
Revisão da Lei de Bases da Saúde, participou no debate.

Relatório de Primavera quer acção
O Observatório Português dos Sistemas de Saúde recomenda ao
Governo «políticas efectivas» para garantir o acesso dos portugueses
à inovação terapêutica, em equilíbrio com a sustentabilidade do SNS.
O Relatório de Primavera, hoje apresentado, diz que há reformas
«a meio caminho», como é o caso da «valorização do papel da
farmácia comunitária e dos serviços prestados à população», prevista
na Estratégia Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde.
O documento alerta ainda para a existência de assimetrias regionais
na despesa com medicamentos.
Queira acompanhar estes e outros acontecimentos
da Farmácia Portuguesa em: www.revistasauda.pt
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17 de Maio,
Funchal
18 de Maio,
SIC

18 de Maio,
L isboa
22 de Maio,
L isboa

25 de Maio

29 de Maio,
Porto
18 de Junho,
L isboa
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CARLOS
DA SILVEIRA
(1923 - 2018)

O FARMACÊUTICO

DOS SETE INSTRUMENTOS
TEXTO: PAULO MARTINS

61

«O

que é o sucesso, ou
melhor, como se avalia o sucesso, quando
se considera o conjunto de acções
que se vão desenrolando no dia-a-dia, sem que se espere uma conclusão, o resultado de cada uma, mas
antes a sua projecção no futuro?». A
interrogação, formulada por Carlos
da Silveira em entrevista à Farmácia
Portuguesa, em 1993, exprime a atitude que tomou perante a vida.
Ao antigo bastonário da Ordem
dos Farmacêuticos, falecido em
Maio, aos 95 anos, pouco interessava
a espuma dos dias. A repercussão
dos seus actos no futuro, sim, fosse
qual fosse a dimensão em que intervinha. E interveio em várias, sempre
com reconhecida competência: como
professor universitário, oficial farmacêutico naval, quadro do Ministério
da Saúde ou representante institucional da classe.
Nascido em Lisboa a 17 de Abril de
1923, Carlos Fernando Costa da Silveira
estudou no Liceu Camões. Poderia ter
sido um artista – cedo os professores
lhe detectaram queda para as letras
e para a música, paixão que perdurou.
O piano, confidenciam familiares, «foi
desde muito novo o seu instrumento
de eleição», embora nunca tivesse
adquirido formação musical.
Carlos da Silveira deixa a marca do seu
saber técnico em vários domínios
Sobrinho de António da Silveira,
presidente do Grémio Nacional das
Farmácias entre 1950 e 1963, foi o único membro do clã
que lhe seguiu as pisadas. Contudo, para evitar conflitos familiares, não tomou de herança a farmácia do tio.
Mal concluiu a licenciatura na Universidade do Porto,
em 1945, vestiu a farda e foi trabalhar para uma farmácia das Forças Armadas. A carreira militar – chegou
a capitão-de-mar-e-guerra, patente que nenhum outro
farmacêutico atingiu até hoje – foi a sua praia durante
43 anos. Ou melhor: uma das praias onde desembarcou
o seu saber técnico. Primeiro director do Laboratório de
Análises Fármaco-toxicológicas da Marinha, foi ainda
subchefe da farmácia do Hospital da Marinha e subdirector do Serviço de Saúde Naval.

:S

EGUIU AS PISADAS
DO TIO, ANTIGO
PRESIDENTE DO GRÉMIO
DAS FARMÁCIAS
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A Armada reconheceu,
por diversas vezes, a sua
prestação. Em 1989, por
exemplo, atribuiu-lhe a
medalha de Serviços Distintos (Ouro).
Aluísio Marques Leal
manteve com ele uma
relação de amizade de
quatro décadas, recordada na referida edição
de 1993 da Farmácia Portuguesa. Ambos fizeram
parte do corpo redactorial
de revistas especializadas;
ambos se envolveram na
elaboração do Estatuto
de Farmácia Hospitalar,
nos anos 60. O prestigiado professor, falecido
em 2016, fazia questão de
salientar o facto de Silveira ter realizado, «praticamente como autodidacta», a investigação
conducente ao doutoramento, em 1966.
Mais do que orientador
da tese, Aluísio assumiu-se
como «um dos elementos
de pressão», consciente
de que a Universidade do
Porto deveria aproveitar
as qualidades do doutorando. Aproveitou-as a de
A Armada prestou homenagem ao
Lisboa, onde se tornaria
capitão-de-mar-e-guerra, patente que
nenhum outro farmacêutico atingiu
catedrático, quando já
se concentrara na Bioquímica. Tendo participado na criação do Centro de
Metabolismos e Genética, antepassado da Sociedade
Portuguesa de Doenças Metabólicas, quando ascendeu
à presidência do Conselho Científico da Faculdade de
Farmácia convidou Aluísio Marques Leal, já reformado,
para leccionar a disciplina de Farmácia Hospitalar.
Carlos da Silveira deixou o seu nome indelevelmente
ligado a esta área. No Ministério da Saúde, assumiu
várias funções, entre 1961 e 1974. Inspector superior
de Farmácia Hospitalar e membro da Comissão Permanente da Farmacopeia Portuguesa, criou, em 1962, o

:A

LUÍSIO MARQUES
LEAL RECORDOU
EM 1993 QUE SE DOUTOROU
«PRATICAMENTE COMO
AUTODIDACTA»
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A valorização dos aspectos assistenciais da profissão
foi a sua prioridade na liderança da Ordem

Serviço de Farmácia Hospitalar da Direcção-Geral dos
Hospitais, cuja direcção assumiu. Foi neste terreno que
Odete Isabel o conheceu. Silveira convidou a jovem em
início de carreira nos Hospitais Civis de Lisboa a desenvolver os serviços farmacêuticos nas unidades do Norte
do país.
A antiga presidente da Associação Portuguesa de
Farmacêuticos Hospitalares deve-lhe a paixão por esta
área. Mais: garante que foi o «escultor» da sua carreira
profissional. «Um amigo e um mestre, que acompanhei
ao longo da vida. Com a sua morte, os farmacêuticos
ficam mais pobres», afirma Odete Isabel, com emoção,
lamentando que, na mesma semana, tenha partido também António Arnaut, outro grande amigo.
Membro da Comissão Instaladora do Instituto
Ricardo Jorge, entre 1974 e 1976, a colaboração de Carlos da Silveira revelar-se-ia decisiva na concepção, organização e instalação do Laboratório de Comprovação de
Medicamentos. Mais uma peça do seu rico património
de conhecimento, que usaria entre 1989 e 1995, como
bastonário da Ordem, em cuja fundação participara.
No cargo, prestou particular atenção aos aspectos
assistenciais da profissão, quer em meio hospitalar, quer
comunitário, interligados com a componente científica.

:A

NA PAULA MARTINS
DESTACA «ENORME
VISÃO ESTRATÉGICA»
DO ANTIGO BASTONÁRIO

A actual bastonária destaca esse legado: «Era muitíssimo intransigente em matéria de qualificação e de
excelência», porque sabia que «a parte assistencial é
fundamentada na formação académica de excelência».
Ana Paula Martins reconhece que tal posicionamento
pode ser interpretado como «um pouco corporativo».
Sustenta, porém, que «a função de regulação exercida
pelas ordens implica também atribuir qualificações de
forma responsável, perante o Estado e os cidadãos»,
perspectiva de que Silveira não abdicava.
Procurava consensos. «Nunca queria concretizar
projectos sozinho». Homem «do mundo global, antes da
Internet», com «enorme visão estratégica», era, «antes
de tudo o mais, um farmacêutico naval».
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INVESTIGAÇÃO DAS
RAÍZES FAMILIARES
FOI O DERRADEIRO PROJECTO
DE CARLOS SILVEIRA

O retrato traçado pela bastonária inclui também o
facto de a sua gestão na Ordem não ter sido isenta de
«combate e conflito». «Soube afastar-se no momento
certo», conclui.
Uma vida tão cheia de contributos para a sociedade
seria reconhecida em vários momentos. Comendador
da Ordem Militar de Avis, em 1962, foi distinguido com
o Prémio Nacional de Saúde 2009 e, em 2012, com a
medalha de Ouro da Ordem dos Farmacêuticos. «Não
menos importante, porque com uma especial dimensão
humana, o nosso pai foi alvo de uma particular atenção,
carinho e reconhecimento da parte de antigos alunos
e de muitos dos que com ele se cruzaram profissionalmente», assinalam os filhos, que subscreveram um
depoimento conjunto para esta evocação.
Profundamente culto, Carlos da Silveira detinha
uma «invulgar e plurifacetada inquietação intelectual», notam os filhos. Continuou activo até ao fim,
muito ligado à família. Viúvo
há quatro anos, ocupava-se, na sua casa em S. Pedro
do Estoril, do registo de
«memórias e pensamentos»,
certamente com a sua rigorosa caligrafia. Nos últimos
anos, dedicou-se à investigação histórica das misericórdias e das suas raízes familiares. Sempre com o piano
– e CD de jazz e música clássica – por perto. Um eterno
melómano, que, como nota
Ana Paula Martins, aprendeu
italiano a ouvir ópera.

A Farmácia Portuguesa agradece à família e à Ordem dos Farmacêuticos a gentil
cedência de fotografias.

Retirado da ribalta, manteve intacta a inquietação
intelectual e a paixão pela música

Uma vida cheia de contributos para a sociedade foi
reconhecida pela Ordem e pelo Ministério da Saúde
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ANTÓNIO
ARNAUT
(1936-2018)

O PARDAL
DA CUMIEIRA
:U

m dia há-de ser notícia: nasceu no dia 28
de Janeiro, no lugar de Venda das Figueiras, o filho varão de Lucinda Parente e
Manuel Arnaut. Quem vai da Cumieira toma um carreiro
aberto a foice e arado e em menos de meia-hora – mais,
se levar carro de bois – chega à casa cor-de-rosa onde
se deu o parto. Agora, no Inverno, há muita lama, mas
o caminho não é tão ruim como isso. Cumieira é uma
inclinação suave, pouco mais de uma borbulha na terra.
O poeta há-de elogiar-lhe a altura, distinguindo a sua
aldeia da mania das grandezas trivial nos homens do
seu tempo.
Apesar da miséria, em 1936 ainda poucos se metem
a emigrar. Nasce gente na Cumieira. Cria-se o porco, a
vaca e umas galinhas. Floresta e lavoura vivem como
irmãs. Por ora, pinheiros e eucaliptos não são deixados à
solta, nem o mato tem tempo de levantar cabelo até às
árvores. No grande carvalho do quintal, onde o menino
há-de aprender a endireitar as costas e as letras, rompem do ovo muitas famílias de pardais.
A família Arnaut vai à missa. Quando lhe puser os
olhos, António ficará a matutar na frase de Santo Agostinho: «Se a aflição do teu irmão aflige o teu próprio
coração, isso é misericórdia». Cresce precisamente
assim, com o sofrimento dos outros cravado no coração
como um espinho. Para este rapaz, o sofrimento nunca
é alheio. Católico praticante até aos 26 anos, chega a
Grão-Mestre da Maçonaria sem mudar de mandamento:

TEXTO:
CARLOS ENES

todos os homens são irmãos. Quando o visco da injustiça lhe apanha uma pata, solta a poesia e a raiva que o
hão-de empurrar para a política.
– Não me conformo com as pequenas injustiças. Aceito
as grandes, porque são inevitáveis, como as catástrofes,
e atestam a impotência dos deuses. Aquela criança, descalça, apenas precisava de uns sapatos. Se tivesse nascido
sem pés não era tão grande a minha revolta.
Entramos nos anos 40, rebentou a guerra na Europa.
Anda por aí muita fome. No campo, as mulheres são
criadas para ter filhos. Nas escrivaninhas de pau da
escola primária da Cumieira sentam-se António Duarte,
12 outros rapazes e Maria Ermelinda, única rapariga
da sala. «Ele é que reparou em mim». Essa semente
de infância brotou aos 16 anos num amor para a vida.
Nos afectos e na amizade, o rapaz revela-se profundo
e constante como um rio, metáfora recorrente na sua
obra literária.
Aos nove, dez anos, faz vinte quilómetros de bicicleta em viagens de ida e volta ao Avelar. Vai comprar
o jornal e aviar receitas médicas para toda a aldeia. O
senhor Medeiros, farmacêutico da vila, ensina-o a administrar os injectáveis às pessoas do campo. Na Cumieira
não havia médico nem enfermeiro. Conversam muito:
da saúde das pessoas saltitam para a saúde do regime.
«Ensinou-me a palavra Democracia». O laboratório dos
fundos, onde se manipula medicamentos, vai ser palco
de muitas reuniões da oposição.
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Depois da quarta classe, AntóFoi colega de escola primária da
mulher, Maria Ermelinda. Aos 16 anos,
nio prossegue estudos no colégio
essa semente de infância desabrochou
de Avelar, que era de um sobrinho
num amor para a vida
do seu amigo da farmácia. A sua
sede de conhecimento e de justiça
cativa os mais velhos. Quando chega
a Coimbra para tirar Direito, em
1954, é atraído como um íman para o
bando da oposição. Estabelece laços
de sangue com três velhos republicanos e maçons: Fernando Valle,
médico, Fernando Lopes, advogado,
e César Alves, homem do comércio. Ermelinda e António casam em
1958. A candidatura de Humberto
Delgado, que anda por todo o país
a desafiar o regime, dá destinos de
esperança à lua-de-mel. O jovem
casal vai nas listas e ganha a Junta
de Freguesia da Cumieira. Não satisfeito, no ano seguinte ele subscreve
a célebre carta dos católicos a Salazar, a expressar nojo pelos métodos
de tortura da PIDE. A protecção do
presidente da Câmara de Penela salva-o várias vezes da cadeia, mas não
chega para tudo. Num dia quente
de Julho de 1961, um empregado
da Câmara de Coimbra bate-lhe à
porta, com «um sorriso lacerante».
– O senhor foi mobilizado para a
guerra.
Vai ter outros momentos maus,
mas a incorporação militar é o mais
doloroso de todos. Ele não concebe
a palavra ‘inimigo’, quanto mais andar aos tiros. Matar
seria absurdo e um suicídio de consciência. É colocado
em Ambrizete, no litoral de Angola. Consegue manter-se
afastado das armas, num posto de transmissões. Continua a ir à missa todos os domingos. Um ano depois,
é transferido para Nambuangongo, onde se cruza com
Manuel Alegre. Forra o quarto com as fotografias do
Papa João XXIII e de Fidel Castro. Quando o comandante
descobre, manda-o retirar a do revolucionário cubano.
– Lamento, meu comandante, mas não posso tirar um
sem trair o outro.
Ficam ambos na parede, lado a lado, mesmo após
o regresso ao Puto do alferes João Cabral, personagem
que incarna António Arnaut no romance “Jornada de

:O

FARMACÊUTICO
DE AVELAR
ENSINA-O A DAR
INJECÇÕES E A PALAVRA
"DEMOCRACIA"
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África” (Dom Quixote, 1989), de Manuel Alegre. Ainda
em Nambuangongo, um dia levanta-se para ir à missa
e descobre que perdeu a fé, «como uma vela que se
apaga». Não deixa de ser cristão, isso é outra coisa.
Continua a invocar Jesus Cristo como grande inspiração
de vida, ao lado de Mahatma Gandhi e de Che Guevara.
Uma trilogia tão natural para ele como o bico do pardal
ser triangular, facto biológico que permite à ave apanhar sementes da terra. Proclama a compatibilidade
entre os ideais maçónicos, o socialismo e a religião que
se apagou na vida dele. A via maçónica é a sua forma de
religar o mundo.
Quando regressa a Coimbra, em 1963, canta-se a
“Trova do vento que passa”. A 19 de Abril, é ele a bater
à máquina a acta da reunião de fundação do PS, em Bad
Münstereifel, na Alemanha. Chora de felicidade porque
começa a sentir o tempo do seu lado, como na canção
dos Rolling Stones. Nos anos seguintes, discursa imune
ao medo em múltiplas reuniões clandestinas e jantares
não autorizados da oposição democrática. A ficha na
PIDE regista uma esperança contagiosa, revolucionária
e pacifista.
– Sem balas, mas com votos, iremos ganhar as eleições.
Porque, amigos, não se pode falar as verdades em voz alta?
Sim!

:A

FICHA NA PIDE
REGISTA A SUA
ESPERANÇA CONTAGIOSA,
REVOLUCIONÁRIA
E PACIFISTA

Vem a Revolução. É eleito deputado à Assembleia
Constituinte e à Assembleia da República. Esperava
a pasta da Justiça. Mário Soares toca-lhe no ponto de
honra dos «valores socialistas» e convence-o a assumir antes a pasta dos Assuntos Sociais do II Governo
Constitucional. Chega o momento decisivo, de lançar a
primeira pedra do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Na
Primavera de 1978, quando o assunto sobe a Conselho
de Ministros, o FMI ‘intervencionava’ Portugal. A utopia,
«ancoradouro da vida, Sísifo de chegada e sempre de
partida», sobe ao poder. Sem a mais pequena hesitação,

Sessão da Oposição Democrática em
Coimbra, 19 de Outubro de 1969. A PIDE
ficava impressionada com os discursos de
Arnaut, que pareciam imunes ao medo
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A OBRA-MONUMENTO
:A

ntónio Arnaut colaborou activamente na elaboração de uma
fotobiografia de mais de 500 páginas, editada em Julho de
2017 pela MinervaCoimbra. Textos do próprio, amigos e camaradas
tornam este livro, na realidade, uma bela biografia. Centenas de imagens, documentos, recortes de imprensa e excertos da obra literária
do biografado permitem uma aproximação profunda ao seu percurso
e pensamento. Quando Isabel Carvalho Garcia, coordenadora da
obra, lhe mostrou o resultado final, António Arnaut teve uma surpresa
feliz e chamou-lhe «Obra-Monumento».

António Arnaut acredita naquilo que aos outros parece
impossível, pelo menos naquele momento. O ministro
das Finanças deita as mãos à cabeça por não ser possível prever os custos, os ministros do CDS abandonam o
Governo, a Ordem dos Médicos faz uma fita para travar
o projecto. Quando o primeiro-ministro pede ao ministro Arnaut para ter «calma» e gerir o processo «‘politicamente’», responde-lhe o António, «um rapaz que
vinha de uma aldeia, conhecia o sofrimento do seu povo
e estava apostado em atenuá-lo».
– Mário, o SNS é um ponto de honra do Programa do
Governo e do Partido Socialista. E isso é contigo. Mas também é um ponto de honra meu. A mim ensinaram-me a respeitar a palavra. A palavra dada é a palavra honrada. Eu
não mudo uma linha. O Programa do Governo ou é para
cumprir ou eu vou-me embora.
As sementes da misericórdia e da utopia co-germinaram um político raro, a maior parte do tempo estranho
aos olhos dos seus pares. O SNS existe porque não havia
médico na Cumieira. Foi uma «teimosia» do rapaz que ia
ao Avelar de bicicleta, buscar tratamentos e revoluções.
Pedalou sete meses como ministro e mais um como
deputado da oposição, mas conseguiu aprovar uma lei
impossível.
– Não contavam com a minha firmeza.
Esta é a explicação autobiográfica do médico de
província Afonso Mendonça, personagem central do
romance “Rio de Sombras” (Coimbra Editora, 2007). A
leitura deste livro é indispensável para se conhecer o
pântano viscoso que forçou o militante número quatro

do PS a abandonar a política activa, em 1983, assim
como a alucinante descida aos infernos do regime
democrático.
– Quem me quiser conhecer melhor, terá que me ler.
“Rio de Sombras” é um caudal de vergonhas e misérias: a corrupção, o carreirismo, o tráfico de influências,
a intriga, a compra de lugares de deputado, os discursos
plagiados, os jornalistas a soldo. Miguel Torga, amigo
e confidente, aconselha-o a contar tudo num livro de
memórias. António Arnaut é incapaz disso. Não nasceu
para ataques à reputação dos adversários, quanto mais
de camaradas de partido. O romance é a solução encontrada pelos dois escritores. Por direito, a sociedade portuguesa fica a conhecer a doença e pode dar-lhe a luta
devida, mas sem julgar um único nome no pelourinho da
opinião pública.

:O

SEU ROMANCE
"RIO DE SOMBRAS"
CONTA, COM FACTOS,
A ALUCINANTE DESCIDA
AOS INFERNOS DO REGIME
DEMOCRÁTICO
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– Voluntariamente nunca fiz mal a ninguém, mas
pergunto-me se fiz sempre o bem todo que pude. E fico
com a alma ferida pela dúvida. Mas é apenas dúvida.
Não é remorso.
Imune a sentimentos de rancor, regressa à advocacia no escritório da Rua Manuel Rodrigues e à
barra dos tribunais. Não aceita ‘tachos’ em empresas
públicas nem prebendas no Estado. É uma voz livre.
Os anos da Troika levam-no a intensificar a intervenção cívica. É mandatário nacional de António Costa.
Nos jornais e nos bastidores, ajuda à construção
de um inédito governo das esquerdas. Muito preocupado com o rumo da política de saúde, escreve
com João Semedo o livro “Salvar o SNS”. Aproveita o
último sábado em Coimbra para selar esse compromisso ao telefone com o primeiro-ministro.

Nas árvores do meu quintal
já não canta a primavera
mas há ainda um pardal
que alimenta a quimera
de me sentir como outrora
pássaro no meio da folhagem
criança feliz sonhadora
com asas de sol e coragem
O mandato de António Arnaut como Grão-Mestre do
Grande Oriente Lusitano (2002-2005) ficou marcado
pela abertura da Maçonaria à sociedade

a colher frutos maduros
para dar aos outros meninos
sonhos de outros futuros
caminhos de outros destinos
que continuam à espera
de novos tempos e modos
e daquela Primavera
que traga frutos a todos
Evocação em Redondilha, António Arnaut,
“Era Um Rio e Chorava” (Coimbra Editora, 2016)

CONTINUE A LER EM
www.revistasauda.pt
Em 2015, recebeu as Insígnias da ANF,
juntamente com o farmacêutico
João Almiro. Dois homens imortais

A Farmácia Portuguesa agradece à Editora MinervaCoimbra a gentil
cedência de fotografias.

A Grande Entrevista de António
Arnaut à Farmácia Portuguesa
n.º 212, Janeiro 2016:
«Quando apareceu a corrupção,
vim-me embora»
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PEDRÓGÃO
GRANDE

A BELA
MALDIÇÃO
DE VÉNUS
A terra encantada
renasce das cinzas.

REPORTAGEM: SÓNIA BALASTEIRO
FOTOGRAFIA: MÁRIO PEREIRA
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P

edrógão Grande aparece ao longe, envolto
num mar de verde, o tom dos vários pincéis
escolhidos pela Natureza para cobrir as
encostas que desembocam no vale do rio Zêzere.
Descem, em declive soberbo e perfeito, até às águas
límpidas do leito, pincelando carvalhos, oliveiras, sobreiros, giestas, estevas, urze. Aqui e ali, o vermelho dos
medronheiros selvagens. Granitos e xistos incrustam as
encostas. O ar está leve, límpido.

Generosas, as águas do Zêzere oferecem duas paisagens. De um lado, o grande lago beija a terra e conquista-a
para si, espelhando o céu inteiro na albufeira do Cabril.
Logo a seguir à enorme barragem, uma das maiores do
país, o curso de água doce serpenteia estreito pela montanha, seguindo sempre a seus pés, em perpétua intimidade.
Por cima, uma ave de rapina, provavelmente uma
águia, rasga os céus, desvendando, sobre o monte, a
pequena vila de Pedrógão Grande.

A Barragem do Cabril, sobre o Zêzere,
é uma das maiores do país

:P

ERALTA, DE
UMA BELEZA
ADMIRÁVEL, É ASSEDIADA
POR PRÍNCIPES DA ZONA

«Esta é uma zona que transmite a grande beleza que
tem Pedrógão Grande e arredores», apresenta Carlos
Pires, director-técnico da Farmácia Baeta Rebelo. Na verdade, assevera, nestas terras é «a beleza natural a imperar». O olhar confirma-o.
Afável e bem-disposto, o guia mostra a ponte filipina,
num dos miradouros próximos da barragem do Cabril. Até
recentemente, conta, «era a única ligação entre Pedrógão Grande e Pedrógão Pequeno». Em pedra, e coberta
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por vegetação, a pequena
ponte integra alguns trilhos pedestres, pensados
para descobrir os segredos
desta terra. Apenas nos
anos 50 do século XX foi
substituída em função –
mas não em beleza.
A estrada segue sobre
a montanha, até chegar a
Pedrógão Grande. Cerca
de duas mil pessoas habitam a vila antiga, que recebeu foral há mais de 500
anos. Mas a história que
testemunhou o edificado
Capela de São Sebastião,
em Pedrógão Grande
branco é bem anterior.
E a Igreja Matriz, monumento nacional em torno
do qual nasceu o centro
do povoado há mais de
800 anos, está lá para o
mostrar.
A Igreja Matriz e a
sua Torre do Relógio são
marcas indeléveis da vila,
vêem-se de longe. O templo mantém o estilo românico do séc. XII. Com uma
capela-mor abobadada e
uma nave central de dois
andares, o interior assinala
o estilo manuelino.
Fresco na Igreja Matriz
Um estilo guardado
também na pequena aldeia
de Troviscais Cimeiros, bem próxima. É aí que fica, na
Villa Isaura, o Museu da República e Maçonaria, que tem
o filho da terra Aires Henriques aos comandos.
Do período manuelino, as pedras que compõem o
edifício que alberga o surpreendente museu saíram do
centro histórico de Pedrógão Grande. «Têm 880 anos e
contam a história de Pedrógão, que existiu antes de Portugal se tornar uma nação independente», contará, mais
tarde, Aires Henriques.
Situada no ponto mais alto da vila, ao lado da igreja,
está a Torre do Relógio, onde tudo começou. Há uma
lenda relacionada com esse início longínquo, tempo
de encantamentos e mistérios. É a lenda da Princesa
Peralta e é Aires Henriques, que acabou de escrever uma

:V

ÉNUS, CIUMENTA,
TRANSFORMA
PERALTA EM RIBEIRA
DE PERA E UM PRÍNCIPE
NO RIO ZÊZERE
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EDRÓGÃO
GRANDE
E PEQUENO SURGIRAM
APÓS UMA GUERRA
ENTRE OS PETRÓNIOS

O farmacêutico Carlos Pires guiou-nos
por uma terra que renasce das cinzas

monografia sobre Pedrógão Grande, quem a conta. A
lenda, introduz, surge em 1629, num livro chamado “Miscelânea do sítio de Nossa Senhora da Luz do Pedrógão
Grande”.
Começa na desaparecida Conímbriga, nos anos 500
a.C. Perante o assédio e os assaltos que causaram a destruição de Conímbriga, o seu senhor esconde a filha, a
princesa Peralta, num castelo da Lousã, num lugar inacessível entre serras, e parte para África para reunir
esforços com o intuito de recuperar o seu reino.
A filha, Peralta, de uma beleza admirável, é assediada por príncipes da zona. Em Trevim, na serra, acaba
por ser convencida por um mago de
que o pai está a regressar pelo lado
oriental. Ansiosa por assegurar-se
do bem-estar do progenitor, a jovem
princesa resolve atravessar a serra,
a partir de Condeixa, Miranda do
Corvo, Lousã, Castanheira. E começam os problemas. Tamanha beleza
não passa despercebida – nem aos
deuses.
«Em Castanheira, a deusa Vénus,
invejosa da beleza de Peralta, resolve
castigar todos os que a louvam. E
transforma tudo em fontes, rios,
ribeiras, penhascos. A princesa é
transformada em ribeira de Pera»,
conta Aires Henriques. «Vénus retira-lhe o alta para que ninguém a
recorde com carinho ou se lembre da
sua beleza».
O castigo da bela e impiedosa
Vénus vai mais longe. Transforma
também um dos príncipes, odiado
pela princesa, em rio Zêzere, colocando-os a encontrar-se para a
eternidade. «Há outros príncipes da
família dos Petrónios que, perdidamente enamorados, lutam pela princesa. Os que vencem a batalha ficam
na margem direita do rio, e os outros,
perdedores, na esquerda. Assim nascem Pedrógão Grande e Pedrógão
Pequeno que, apesar dos malefícios
de Vénus, vão sendo povoados ao
longo dos séculos».
Saindo do centro da vila e deixando a lenda de Peralta para trás,
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Em dias quentes, o Jardim da Devesa
acolhe pessoas de todas as idades

percorrendo o casario branco e térreo, chega-se ao Jardim da Devesa, famoso pelos seus enormes e antigos
carvalhos. «O jardim é muito rico em espécies diferentes.
Temos os famosos carvalhos da Devesa, que são árvores muito antigas. E muitas outras plantas que conferem
uma grande diversidade ao jardim», apresenta, orgulhoso, Carlos Pires. O jardim, continua o anfitrião, «está
muito bem cuidado e atrai muita gente, durante todo o
ano. Nos dias de calor, os bancos estão preenchidos por
pessoas que estão a descansar, fazer croché, pôr a conversa em dia».
Bem perto, fica a Farmácia Baeta Rebelo, que prestou
auxílio à população durante os incêndios de há um ano.
«As pessoas estão ainda a recuperar», conta Carlos Pires.
Apesar disso, há algo de extraordinariamente forte
nestas gentes que acolhem quem chega com genuína
alegria. «Somos bons anfitriões, gostamos muito de
receber as pessoas, fazemos tudo para as tornar bem-vindas, para se sentirem em casa», diz o cicerone.
Passamos a manhã do dia seguinte numa aldeia próxima: Troviscais Cimeiros, à descoberta de um dos grandes segredos da zona: o Museu da República e Maçonaria. Aberto desde 2012, ano em que foi celebrado um
protocolo com o Grande Oriente Lusitano, o museu conta
a História da República e da Maçonaria a partir de 1880.

A seguir ao paredão da barragem, o Zêzere corre
estreito, em perpétua intimidade com os montes

:O

JARDIM DA DEVESA
É FAMOSO PELOS
CARVALHOS ANTIGOS
E PELA BIODIVERSIDADE
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Pátio da Villa Isaura, que alberga
o Museu da República e Maçonaria

É um dos três museus de toda a Península Ibérica a fazê-lo e dono de um imenso espólio.
«A República tem, logo no seu início, Casimiro Figueira,
natural de Pedrógão Pequeno, ligado ao sistema das escolas móveis. Foi financiado por outro grande pedroguense,
João Jacinto Fernandes. Estiveram na origem do ensino
popular e da instrução pública», conta Aires Henriques.
Foi com as escolas móveis que a República começou por
lutar contra o analfabetismo do povo.
Também a Maçonaria «traz com ela as grandes ideias
do progresso»: «Começa por ser contra o absolutismo e
defender o liberalismo», explica o guia, visivelmente apaixonado pelo tema, a que dedicou uma vida inteira.
Estar neste museu privado traz uma oportunidade de
desvendar um pouco dos mistérios da Maçonaria. «Traz
duas coisas essenciais. Uma é evitar que se fale de política partidária. Fala-se de política, mas não de política
partidária. O que está acima das coisas é aquilo que é
importante, sobretudo a liberdade», descreve Aires Henriques. «Não se discute religiões, mas princípios: a fraternidade, a liberdade, a justiça, a tolerância, o respeito pelo
próximo», continua.

Outro ponto fulcral é o de que o homem é uma pedra,
mas uma pedra que tem força e ânimo próprio para se
transformar. «O trabalho do maçom é transformar-se ao
longo de toda a vida, com respeito pelo próximo e num
processo contínuo de mudança, com vista ao aperfeiçoamento», diz o guia.

:O

MUSEU DA
REPÚBLICA
E MAÇONARIA É UM DOS
TRÊS MUSEUS MAÇÓNICOS
DA PENÍNSULA IBÉRICA
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ISITAREM-NOS
É A MELHOR
AJUDA QUE NOS
PODEM DAR», EXPÕE
O FARMACÊUTICO

Aires Henriques é o director do Museu da
República e Maçonaria, em Troviscais Cimeiros

Perdeu conta às peças do acervo,
reunidas ao longo de mais de 20
anos de vida. Há um conjunto de que
gosta especialmente. «A Maçonaria
foi sempre de algum modo sigilosa,
mas sobretudo a partir do Estado
Novo, em 1935, porque foi proibida
em Portugal».
O conjunto agora exposto no
museu conta a história maçónica de
Joaquim Oliveira Simões, grão-mestre adjunto nesses anos 30. «Este
acervo é importantíssimo porque
estava disperso, andou por vários
locais e um dia foi reunido», congratula-se Aires Henriques.
No que diz respeito à República, destacam-se duas peças, diz
o cicerone: uma estatueta de corpo
inteiro da República, com cerca de
60 centímetros, «muito bela, feita
na escola das Caldas da Rainha, com
um grande rigor, com um grande
sentido patriótico e artístico».
Outra peça fundamental é um
jarrão de Massarelos, com a figura
de Rodrigues de Freitas, primeiro
deputado republicano ao parlamento monárquico, em 1885.
De regresso ao século XXI, é
com a Princesa Peralta ou ribeira de
Pera, escondida por uma espécie de
floresta encantada, com lagares e
moinhos nas suas margens, que passamos a tarde. Antes, o almoço: um
repasto imperdível no Lago Verde,
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Carlos Pires no Jardim da Devesa,
conhecido pelos seus antigos carvalhos

debruçado sobre o seu amante
indesejado, o Zêzere, composto
pela tradicional sopa de peixe e
pelos maranhos.
Na aldeia do Mosteiro, parte
da Rede das Aldeias do Xisto, está
a bela e amaldiçoada princesa,
a ribeira de Pera, contida pela
represa da praia fluvial do Mosteiro. O ar parece ainda mais puro
e límpido. Torna tudo mais leve.
E também aqui descobrimos
um projecto de recuperação único,
as árvores de afectos. «Surgiu
depois dos incêndios, com o intuito
de ajudar na recuperação desta
zona, pela mão de um empresário
local», conta Carlos Pires. Trata-se
do apadrinhamento de uma árvore,
autóctone ou de fruto. O padrinho
deve voltar pelo menos duas vezes por ano, durante um
período de cinco anos, para visitar a sua árvore.
O regresso é o mais importante, diz o cicerone. «Essa
é provavelmente a maior ajuda de que nós precisamos:

Praia fluvial do Mosteiro, numa represa
sobre a bela e límpida ribeira de Pera

que as pessoas visitem Pedrógão Grande e dêem novamente vida a uma zona tão bonita e que tem tudo para
ser feliz». E para nos fazer felizes. Pedrógão fica na alma
de quem a descobre.
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: BULA
:1 RESTAURANTE LAGO VERDE
Rua do Vau, 211
Vale de Góis

T. 236 486 240

:2 TABERNA DO FERRADOR
Rua da Nogueira, 8
T. 918 154 999

:3 MUSEU DA REPÚBLICA
E MAÇONARIA

Villa Isaura
Troviscais Cimeiros
T. 917 436 3 97

:4 TRILHOS DO ZÊZERE
Desportos de Aventura e Natureza
T. 969 397 334
www.trilhos-zezere.com

:5 FUGAS HOUSE BUNGALOWS
Rua do Ribeiro
Mosteiro

T. 919 675 275

:6 HOTEL DA MONTANHA

Monte da Senhora da Confiança
Pedrógão Pequeno
T. 236 480 000

ENTRE NÓS

O CONTRIBUTO
DAS FARMÁCIAS

©PEDRO LOUREIRO
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ealizou-se recentemente a Convenção Nacional
da Saúde, um debate nacional sobre o presente
e o futuro da Saúde em Portugal.
Melhores cuidados, acessibilidade, novas tecnologias, financiamento, evolução demográfica, entre outros, foram temas centrais desse debate.
Tivemos oportunidade de transmitir na Convenção a visão
das farmácias sobre o sistema de saúde, as suas debilidades
e o seu futuro.
Retomo agora, para os leitores da Farmácia Portuguesa, o
tema da nossa intervenção.
Os portugueses querem mais e melhor saúde.
Portugal precisa de mais e melhor saúde.
A saúde é um dos factores essenciais de coesão social, de
desenvolvimento económico, de inovação e desenvolvimento,
de atracção de investimento e de produção científica.
O nosso sistema de saúde, integrando e articulando o
sector público, privado e social, precisa de mais investimento
público, aproximando-se dos 6,5 por cento do PIB nacional.
O nosso sistema de saúde precisa de criar condições para
atrair e reter os melhores profissionais de saúde e para promover uma maior e mais estruturada participação dos cidadãos, de
cada um de nós, promovendo a saúde e prevenindo a doença.
As pessoas têm de ser colocadas no centro do sistema e
das suas preocupações.
O nosso sistema de saúde precisa de mecanismos mais
transparentes e mais equitativos de contratualização, procurando mais eficiência e mais resultados em saúde, promovendo o trabalho em conjunto e garantindo que cada euro de
investimento tem o retorno esperado.
A par da necessidade de maior investimento, podemos e
devemos fazer mais e melhor com os recursos actuais.
Mas é indiscutível que sem mais investimento, compromisso de todos com resultados, objectivos e metas concretas

em saúde, corremos o risco de, gradualmente, peça a peça,
ver ruir um dos principais activos do nosso país, o Serviço Nacional de Saúde.
É necessária uma visão de longo prazo, de estabilidade, de
investimento e de avaliação dos resultados.
Não podemos aceitar um sistema de saúde que desprotege o Interior e os que vivem com mais dificuldades.
Não podemos aceitar um sistema de saúde que responde
a duas velocidades, garantindo equidade e qualidade de acordo com a condição social ou com a zona em que residimos.
O cluster da saúde, pelo seu lado, tem de mostrar que as
pessoas estão definitivamente no centro dos seus objectivos
e da sua acção.
Precisamos de mais política de saúde e de mais saúde na
política, num compromisso abrangente de médio e longo prazo.
A ambição de conseguir definir uma agenda, objectivos
concretos e uma dimensão de financiamento para a próxima
década é possível e necessária.
Os portugueses não nos perdoariam se amanhã cada um
de nós perdesse esta visão de conjunto, focada exclusivamente em procurar a melhor solução para cada desafio, para
cada pessoa, para cada doente.
As farmácias e as suas organizações representativas lutam permanentemente por este objectivo.
Os doentes são o centro das nossas preocupações e da
nossa actividade.
As farmácias, numa relação de complementaridade cada
vez mais estreita com o Serviço Nacional de Saúde e de
cooperação com todos os parceiros da saúde, querem continuar a ser a rede de cuidados de saúde mais próxima dos
portugueses.
É este o nosso contributo para que os portugueses tenham cada vez mais acesso equitativo a melhores cuidados
de saúde.

