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os últimos dois anos, o Presidente da República condecorou António Champalimaud,
a título póstumo, e Leonor Beleza, mulher
a quem aquele confiou parte considerável da fortuna e a
missão de combater a cegueira no mundo. Nada mais justo.
Milhares de pessoas recuperaram a visão graças à Fundação Champalimaud. O Prémio António Champalimaud de
Visão mobiliza cientistas e profissionais de saúde de todos
os continentes, na melhor tradição da pátria dos Descobrimentos. O respectivo valor anual, de um milhão de euros,
permite transformar, de facto, a realidade e o destino de
muitos seres humanos.
A qualidade mais interessante do prémio é financiar,
em anos alternados, projectos de investigação científica e projectos assistenciais. Na realidade, ciência e serviço são braços inseparáveis de qualquer ecossistema de
saúde pública. As belíssimas páginas que dedicamos à
exposição “Museu Global 20+1” mostram como a História
da Humanidade, em luta permanente contra a morte, a
dor e a doença, foi sendo composta de grandes avanços
científicos, como a penicilina, mas também de um conjunto
interminável de instrumentos e tecnologias, dos amuletos
das primeiras civilizações à farmácia portátil usada na conquista do Espaço.
A exposição é uma experiência emocionante. Cada peça
conta histórias de doentes e profissionais de saúde. O visitante sente a vibração de Alexander Fleming ao descobrir
o fungo da penicilina numa placa de Petri, bem como do alpinista João Garcia quando planta uma bandeira portuguesa
nos pontos mais altos do mundo. Pode ainda desembarcar

na Normandia com um soldado anónimo e compreender
a luta heróica de enfermeiros, médicos e farmacêuticos em
tempos de guerra.
Na inauguração da Exposição “Museu Global 20+1”,
o presidente da ANF considerou o Museu da Farmácia uma
das maiores realizações dos farmacêuticos portugueses.
No domínio do serviço à comunidade, a grande realização é
a rede de farmácias. A reportagem “Vidas de Bairro” revela-nos o espantoso quotidiano do braço urbano da rede.
Maria Helena, 87 anos, passa os dias a fazer crochet na
Farmácia Vitória, do bairro do Cerco, no Porto. Em Lisboa,
Amália Rodrigues visitava a Farmácia Castro à procura de
flores. Se adoecia, os medicamentos iam ter com ela a casa.
O cabo-verdiano Rui Santos passa sempre pela Farmácia
de Marvila só para «cumprimentar uma amiga». Artur
Fernandes, 83 anos, é do tempo das tertúlias entre médicos, enfermeiros e farmacêuticos na Farmácia Banha,
em Moscavide, que celebra agora cem anos de serviço
verdadeiramente personalizado. Em todos estes estabelecimentos de bairro se fia medicamentos a quem precisa e
paga quando pode – e a quem também precisa, mas nunca
poderá pagar.
A proximidade da rede de farmácias à população portuguesa é «um caso de estudo», na opinião qualificada do
Coordenador Nacional para a Reforma dos Cuidados de
Saúde Primários. Henrique Botelho deixa-nos a garantia
de que todos os portugueses terão uma equipa de saúde
familiar até ao final da legislatura. Boa notícia para o braço
assistencial do SNS. Dá vontade de ler a entrevista toda –
e de a continuar a "folhear" em www.revistasauda.pt.
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VIDAS
DE
BAIRRO
As farmácias são um
repositório de segredos,
dramas e talentos de
quem vive na cidade.
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FARMÁCIA VITÓRIA
BAIRRO DO CERCO, PORTO

O ANJO DA GUARDA
DE CAMPANHÃ

REPORTAGEM: IRINA FERNANDES
FOTOGRAFIA: RICARDO MEIRELES

:M

aria Helena, 87 anos,
enrola a linha branca à
volta do dedo indicador. Ajeita ao seu gosto o novelo e finaliza mais um ponto. «Estou a preparar
uma toalha para a cozinha», revela,
dando a conhecer a sua obra. «Há dias
fiz uma coberta de dois metros e meio,
agora é esta toalha de 20 quadrados. Faço renda há muito tempo, mas
também sei contornar tapetes, fazer
meias... Faço o que me pedem».
Trabalha sentada numa das duas
cadeiras pretas disponíveis à entrada.
É aqui que fica. De segunda a sábado.
De Janeiro a Dezembro. Sempre acompanhada do seu saco de papel. «De
manhã estou sempre a ver quando
chega a hora de poder vir para cá. Fico
até a farmácia fechar. Mas, atenção,
fico porque quero!».
Na Farmácia Vitória, Maria Helena
encontrou sossego para as rendas e
para o coração. Entre o olhar atento de
Rui Manuel Romero, 52 anos, director-técnico, o sorriso doce de Luís Soares,
Maria Helena, à direita, vem todos
os dias à farmácia conversar e tricotar
46 anos, farmacêutico-adjunto, e a
simpatia de toda a equipa, reencontrou o que a vida lhe
mais paciência comigo do que a minha família. Para mim,
foi sugando: laços de família, carinho, conforto. «Mais vale
esta farmácia é a minha casa até eu ir para o Céu ou para
estar aqui do que estar em casa. Muitas vezes, eles têm
onde Deus me quiser levar».
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«E

STA
FARMÁCIA
É A MINHA CASA
ATÉ IR PARA O CÉU»

Álvaro Cardoso, 55 anos, tornou-se
um cliente fiel graças à simpatia
e facilidades de pagamento

Maria Oliveira, 74 anos, frequenta
a Farmácia Vitória desde criança

Situada no bairro do Cerco, em Campanhã, concelho do
Porto, numa zona «muito pobre», onde a população vive
com grandes necessidades, a Farmácia Vitória vai muito
além dos tradicionais serviços de aconselhamento farmacêutico e de dispensa de medicamentos e produtos de
bem-estar. Aproxima-se. Ouve. Cuida. «Esta é, de facto,
uma farmácia especial, porque estamos a falar de utentes
com carências sociais, informativas e económicas», sublinha o director-técnico. «O nosso utente tem elevado grau
de iliteracia, é reformado, velhote e com falta de tudo:
desde carinho ao mais básico da vida».
A dispensa de medicamentos a fiado tornou-se, assim,
prática diária. «Tentamos fazer o mais possível para ajudar
os nossos utentes economicamente. Indicamos sempre os
medicamentos mais baratos e fazemos vendas a crédito.
Permitimos às pessoas virem pagar quando recebem o

salário ou a reforma».
Os olhos de Maria Oliveira, 74 anos, reluzem ao falar
daquela que é, desde criança, a sua farmácia. «Sempre cá
vim. Os doutores são pessoas muito boas e dão facilidade
de pagamento ao fim do mês. Para quem é pobre e recebe
reformas baixinhas, é uma grande ajuda», elogia a antiga
empregada fabril. Para ela, a Farmácia Vitória é um lugar
especial. «Quando entro aqui na farmácia sinto-me noutro mundo. Eles são tão bons a atender, conversam muito
connosco. E no Natal dão-nos sempre qualquer coisa e isso
faz-nos sentir acarinhados».
Também Álvaro Cardoso, 55 anos, morador no bairro
do Cerco há dois anos, se mostra grato pela forma cuidada
com que sempre foi atendido e especialmente na hora
de pagar. «Às vezes, uma pessoa tem um mês ou outro
mais aflito e eles facilitam. A pessoa paga quando pode.
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Sempre que precisa de medicamentos,
Fátima Araújo, 56 anos, recorre à
Farmácia Vitória

Rui Manuel Romero,
52 anos, director-técnico

Ajuda muito na nossa vida eles facilitarem o pagamento».
Os pedidos para dosear o pagamento são «muitos»,
admite Rui Manuel Romero. «Como disse, esta é uma
farmácia diferente. É como ir no princípio do mês ao
supermercado e no resto dos dias ir à mercearia, porque
lá têm "o livro" e vendem fiado». Já chegou a assumir custos por contra própria, como no caso de uma mulher do
bairro a quem apareceu um carcinoma oral, que a atingiu na boca e na língua. «Não lhe faltou nada», recorda
o farmacêutico.
Rui Manuel Romero tem multiplicado sorrisos no
bairro. «Sei que a ajuda que damos aqui na farmácia permite a muitas pessoas pôr comida na mesa ou roupa no
corpo. Isso, de facto, sei que acontece muitas vezes». Na
rua, passa um jovem vagabundo, com aspecto sujo e a
roupa toda rota. «Está a ver aquele rapaz? Alguma vez
viu isto na cidade do Porto? É um perdido no mundo, vive
num canto qualquer… O que se vê aqui é bem diferente do
centro da cidade, que está cheio de turistas e reconstrução», frisa indignado.
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:C

OMO
NA MERCEARIA,
VENDE-SE FIADO.
A QUEM PAGA QUANDO
PODE E A QUEM NUNCA
VAI PODER PAGAR

Resolver quaisquer problemas aos utentes é uma
prática constante. «Só se não puder é que eu não
faço», afirma Luís Soares, farmacêutico-adjunto

A farmácia é uma instituição
de saúde e solidariedade
social do bairro do Cerco

Até hoje, Maria Helena é «muito grata ao doutor Rui»,
que a ajudou quando esteve doente. «Foi um santo! Eu tive
um problema muito grande e ele fez tudo o que pôde, juntamente com o médico da Caixa. É um bom farmacêutico e tem
o coração aberto para toda a gente. Há poucos como ele…».
Atrás do balcão, Luís Soares também pratica os valores
da confiança e da proximidade. «Eu digo sempre: Só se não
puder é que eu não faço». Na farmácia não se distingue
nenhum utente pela sua condição nem problemas, como
por exemplo a droga. «Aqui, quase toda a gente tem um
neto ou um filho que foi, ou ainda é, toxicodependente».
A farmácia aderiu ao programa de troca de seringas.
A decisão foi óbvia. «Estamos sempre abertos a qualquer
coisa que possa ajudar os utentes», expõe o farmacêutico-adjunto. A junta de freguesia também financia alguns
utentes na compra de medicamentos.
Com alvará datado de 4 de Abril de 1944, a Farmácia Vitória ergueu-se pela mão de Cacilda Araújo Correia,
agora com 80 anos. «Ela ainda cá costuma vir, hoje não
quis», diz Rui Manuel Romero. Primeira farmacêutica
na família, a fundadora compra o espaço a 15 de Junho
de 1969. O legado de família levaria Rui Manuel Romero
a dedicar-se à mesma actividade. «Lembro-me de em
miúdo passar muito tempo na farmácia, que ficava ali
50 metros mais a baixo. Só mudámos para aqui em 1990.
Eu abracei isto mais por arrasto do que por vontade».
A farmácia já se chamava Vitória quando Cacilda
Correia a adquiriu. Manteve-lhe o nome, porque «para ela
foi uma vitória comprá-la», explica o director-técnico. Por
outro lado, é o nome certo, tendo em conta a missão da
farmácia em Campanhã. «O que tentamos fazer aqui é
uma vitória do bem».
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O CAFÉ
DOS ARTISTAS

FARMÁCIA
CASTRO SUCESSOR

BAIRRO DE SÃO BENTO,
LISBOA

REPORTAGEM: MARIA JOÃO VELOSO
FOTOGRAFIA: PEDRO LOUREIRO

O farmacêutico Alberto Correia
Ralha com a "menina" Lucília,
nos anos 60

«D

urante muitos anos
foi conhecida como a
Farmácia da Amália.
Havia até quem pensasse que a
farmácia era mesmo dela», explica
a "menina" Lucília, por trás deste
balcão desde os 16 anos. Amália
Rodrigues era frequentadora assídua da Farmácia Castro Sucessor.
Mais do que medicamentos, «levava-me flores». Uma espécie de
brincadeira que a fadista criou com

Lucília Portugal Luz, que selaria uma
amizade que durou até à morte de
Amália. «Era como se fosse família. Tenho muito boas recordações
dela». A maioria relacionadas com
flores. Destaque para uns agapantos
azuis que apanharam num canteiro
de Belém, com a conivência de um
agente da autoridade. Eram outros
tempos.
Ana Portugal Cruz, a directora-técnica – e filha da "menina" Lucília
– lembra-se bem desta relação familiar. Certa vez «não tínhamos água em
casa e tive que ir tomar banho a casa
da senhora dona Amália. Que privilégio». A Farmácia Castro sempre
foi frequentada por muita gente da
cultura e do meio artístico, como os
actores Assis Pacheco, Raul Solnado
e Laura Alves ou, mais recentemente,
os compositores Sérgio Godinho e
Jorge Palma. E sempre fez entregas
ao domicílio. «Com seis, sete anos, ia
a casa de Ribeirinho entregar encomendas», recorda Ana Cruz.
Já a mãe viaja até ao Estado
Novo, quando chegou a levar medicamentos «à Dona Maria, para dar
a Salazar». Numa cadeira, perto do
balcão, senta-se uma senhora com

13
uns lindíssimos cabelos brancos: Maria Cortizo, cuja relação com a farmácia tem à volta de 50 anos. Dizer que
foi enfermeira de Amália seria redutor. «Comecei por tratar de uma empregada e depois da família toda». Nesse
tempo vinha aqui buscar medicamentos ou resolver uma
aflição qualquer. Hoje, já reformada, vem sempre. «Nos
dias em que não venho parece que nem me sinto bem»,
assume.
Fundada algures na última década do século XIX, esta
farmácia não perdeu o espírito comunitário e familiar tão
característicos do bairro de São Bento. «É não só a filiada
número 116 da Associação Nacional das Farmácias, como
tem a honra de estar ligada por laços familiares a Alberto
Ralha, que foi bastonário da Ordem dos Farmacêuticos.
É por ele que a luta desta farmácia continua», declara
Lucília. Aos 71 anos, a técnica auxiliar de farmácia conserva-se assim, decidida, bonita e menina.

Amália Rodrigues com Lucília
e um primo, Mané Ralha. A fadista
era cliente e amiga da família

Lucília e a filha, Ana Portugal Cruz.
Duas gerações da Farmácia Castro Sucessor
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A ligação farmácia-bairro é antiga. Ana Portugal
Cruz conta que praticamente nasceu nesta casa, onde
«mais do que da saúde, se trata da alma das pessoas».
Aqui trata-se da solidão, dispensa-se um apoio aos idosos que precisam, oferece-se um simples sorriso. «Há
pessoas que procuram atenção e carinho. Outras vêm
simplesmente carregar a bateria do telemóvel. Antigamente chegámos a fazer o IRS a alguns utentes, ou
porque não sabiam escrever ou pela idade avançada».
A situação mais insólita de todas terá sido pedirem-lhe
para guardar um fato para um casamento. «Vem cá o
noivo buscar à tarde», disseram-lhe. «Isto aconteceu
a um sábado à tarde, tive de ficar à espera dele». O
altruísmo genuíno ainda mora aqui. «Quantas vezes a
Cortizo estava de serviço no Hospital Particular, a dona
Amália sentia-se mal e me chamava? Lá ia eu a correr e
até ela chegar era eu que media a tensão à dona Amália. Tive doentes que era eu que os metia no carro e os
levava ao hospital». Desta vez ouve-se a voz grave da
"menina" Lucília.

Em Portugal há seis anos,
Maria Tomé só frequenta esta farmácia

Maria Cortizo, uma amiga
da casa há 50 anos
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MÁLIA
RODRIGUES
VINHA À FARMÁCIA
BUSCAR MEDICAMENTOS
E FLORES

Adelino Silva considera
esta farmácia «acima
de diamante»

António Afonso Lima é vizinho,
cliente e fã da farmácia

Se as histórias são de outras épocas, foi este legado
que deixou à filha Ana, que acaba por ser confidente de
um bairro inteiro. «Às vezes são coisas muito delicadas.
Falam-nos de doenças de que nem a própria família sabe.
Eles têm confiança em nós e contam-nos». Ana Filipa
Rodrigues, nascida e criada na Rua de São Bento, conta
que sempre que faz análises, vem «aqui à farmácia mostrá-las». No número 199, o dia tem mesmo 24 horas. «Chegam a mandar-me mensagens à meia-noite a dizer: "Ana, o
meu exame correu bem"». Nunca se fecha mesmo a porta.
Não há separação entre a vida profissional e a pessoal.
Ao lado, no 199-B, fica a galeria de arte e antiguidades São Roque. É lá que trabalha o criador António Afonso
Lima, sobrinho de Zeca Afonso. Quando entrou na farmácia pela primeira vez, veio-lhe à memória a energia da farmácia do avô, em Moçambique, e sentiu-se em casa. «Aqui
falamos muito e às vezes arranja-se outras soluções,
mesmo que prejudiquem o dito negócio, o que me enternece». Sensibiliza o antiquário «a quantidade de trabalho
solidário que fazem, mas não contam».
A directora-técnica, Ana Portugal Cruz, fica aflita
quando um medicamento deixa de ser comparticipado.
«Há muitas pessoas que não têm dinheiro. Recebem uma
reforma de 300 e tal euros e não vão comprar medicamentos». Então, fia? «Fio sim», responde, enquanto leva
a mão ao peito e nos desarma: «o retorno é aqui». Adelino
Silva, são-tomense de nascimento, se pudesse erguia-lhe
um altar: «Quando tenho dinheiro, levo tudo o que quero.
Quando não tenho, levo na mesma». Classifica a farmácia
«acima de diamante». Está acompanhado da nora, Maria
Tomé, que quando tem um problema vem aqui. «A menina
Ana dá todas as respostas e tudo fica bem». Muitos clientes tratam mãe e filha por «menina». Já o Padre Mônico,
quando entra na farmácia, abençoa-as antes com um
sagrado cumprimento: «Santa Ana, Santa Lucília».
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FARMÁCIA DE MARVILA
BAIRRO DE MARVILA, LISBOA

O PARLAMENTO
DO BAIRRO

REPORTAGEM: MARIA JOÃO VELOSO
FOTOGRAFIA: PEDRO LOUREIRO

As "artistas" Iara e Mara Alves,
com Isaura Martinho

:A

Farmácia de Marvila é um estabelecimento
democrático. Os utentes todos os dias fazem
ouvir a sua voz sobre os assuntos da actualidade. Por exemplo, António Silva, de 61 anos, insurge-se com
as declarações que recentemente atingiram os ciganos. Está
indignado, porque «nem todas as pessoas de etnia cigana
recebem rendimento mínimo ou são traficantes de droga».
No bairro desde 1995, a directora-técnica, Isaura Martinho,
medeia os debates. «Oh senhor António, deixe a dona

Fernanda dizer o que precisa, que ela tem de ir fazer o
almoço». Nascida em Marvila, vem à farmácia dia sim,
dia não, afim de medir a tensão arterial. Trata a «doutora» como uma velha amiga. «É uma excelente pessoa
e quando queremos um conselho vimos cá ter com ela».
No princípio do século XX, os pais vieram de Resende para
trabalhar na zona fabril da cidade.
«Era um bairro com muita gente que, como eu,
vinha do distrito de Viseu», explica Isaura Martinho.
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A farmacêutica nasceu em Ribeiradio, concelho de
Oliveira de Frades, geografia denunciada por um leve sotaque e pelo saudável à-vontade próprio das pessoas da
província. «Nós partilhamos tudo, desde a conversa pessoal e íntima à questão da terapêutica. Tudo o que possa
imaginar é falado aqui na farmácia». Consoante os assuntos, as conversas correm no gabinete de atendimento
privado, ao balcão ou na área pública de atendimento.
«Os casos de violência doméstica, gravidez indesejada, consumo de drogas ou alcoolismo são tratados em particular no
meu gabinete». Felizmente, há outros temas. «Nunca fico só
atrás do balcão. Passo sempre para o lado de lá, para que os
utentes possam sentir que estão em casa».
E os utentes de todas as idades comportam-se como tal.
Iara e Mara, filhas de Cátia Vanessa Alves, ora saltitam pela
farmácia ora fazem desenhos, que têm honras de exposição no estabelecimento. Desde 2012 que Cátia, hoje com 30
anos, tem uma algoneurodistrofia que a impede de trabalhar. «Uma entorse afectou-me a perna direita e fiquei com
uma dor crónica». Vem à farmácia todos os dias, enquanto
espera ser chamada para uma junta médica. «As pessoas
da farmácia fazem parte da minha família». De facto. Isaura
Martinho foi sempre a primeira a saber das suas gravidezes.
Há quem confesse que a «doutora» fia medicamentos
regularmente. Adelino Silva conta que se não tiver dinheiro

leva os medicamentos na mesma, «depois mais tarde
venho cá pagar». A maior parte das pessoas honra os
seus compromissos, mas há excepções. E a farmácia tolera-as. «Não vou negar antibióticos a uma criança, mesmo
sabendo que a mãe nunca irá pagar», expõe Isaura Martinho. Para ela, «resolver um problema social é mais importante do que a questão financeira».

:O

S UTENTES
AVIAM
RECEITAS MÉDICAS
E DEIXAM RECEITAS
DE BACALHAU, DOCES
E COZINHA AFRICANA
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:A
Adelino Silva quer deixar de fumar

Maria Fernanda Correia tem tensão
alta. Vem medi-la dia sim, dia não

Acompanhamento de doentes diabéticos, controlo
do colesterol, tratamento de feridas e a administração
de injectáveis e vacinas são os serviços mais procurados.
A Farmácia de Marvila trabalha muito na adesão e revisão terapêutica, já que «há doentes que têm caixotes de
medicamentos em casa e não sabem para que servem».
Há alturas em que é preciso recorrer ao telefone e dar o
alerta. «Será que tomaram a sua heparina? Se não aparecem, temos que telefonar, para saber se o doente está
bem ou está internado».
Em 1995, quando adquiriu a farmácia, ainda na Rua
Direita de Marvila, Isaura Martinho chegava a trocar 100
seringas por dia. «Hoje, o consumo de heroína deixou de
ser visível e praticamente não troco seringas porque não
tenho consumidores», conclui. Tem antes muitos consumidores de afectos, pessoas gratas que gostam de agradar
a quem os trata como iguais. Alguns, «quando vão à terra,
trazem-me um bom chouriço ou uma tacinha com figos».

FARMACÊUTICA
É A PRIMEIRA
A SABER, TANTO DE
UMA GRAVIDEZ COMO
DE UM CASO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

De origem cabo-verdiana, Rui Santos sempre viveu no
bairro. Há cinco anos mudou-se para Londres, onde trabalha como camareiro no Jumeirah Carlton Tower. Quando
volta às origens faz questão de passar pela farmácia, só
para «dizer adeus a esta doutora, que está sempre pronta
a ajudar as pessoas». Conhece-a desde que era criança de
colo. Hoje, «era capaz de aprender a fazer uma cachupa
só para lhe agradecer. Ela merece».
Os moradores vão à farmácia aviar as receitas médicas
mas também trocam receitas de bacalhau, bolos, vivências
e confidências. E assim se estabelecem relações de confiança invisíveis ao olhar. Para Isaura Martinho, a multiculturalidade é uma aprendizagem permanente. Foi atraída
para a gastronomia africana, e compra roupa e carteiras
aos utentes ciganos. «Para se ser farmacêutico é preciso
gostar das pessoas. Os meus pais sempre me ensinaram a
dar aos outros aquilo que eles não têm. Na minha aldeia fui
a única menina a estudar».
Trouxe de Ribeiradio esses valores familiares quando
adquiriu aquela farmácia pequenina, de 30 metros
quadrados, que parecia ter um problema crónico de
insolvência. Desde o primeiro dia, Isaura meteu mãos
à obra para contrariar o destino. «Toda a gente começou a perceber que eu era uma doutora da terra deles
e ainda por cima mulher». O estabelecimento multiplicou os serviços à população. Em 2000, Isaura Martinho
mudou-se para o lote 35 da Rua Eduarda Lapa. Hoje,
sente-se parte integrante do bairro, participa em várias
associações e desenvolve múltiplas actividades junto da
comunidade. Quando arrancar o ano lectivo, vai regressar às escolas, para falar de grandes temas de saúde
pública em Marvila, como higiene, piolhos, contracepção e doenças sexualmente transmissíveis.
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UITOS
CIDADÃOS
VÊM AQUI
TODOS OS DIAS
PARA DEBATER
OS ASSUNTOS
DA ACTUALIDADE
António Silva, 68 anos,
tem um pacemaker e está
de baixa há cinco anos

Rui Santos vive em Londres. Sempre
que regressa a Lisboa vem visitar
a amiga Isaura Martinho
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FARMÁCIA BANHA
MOSCAVIDE, LOURES

A GRANDE FAMÍLIA
DE MOSCAVIDE
REPORTAGEM: SÓNIA BALASTEIRO
FOTOGRAFIA: PEDRO LOUREIRO

Aos 85 anos, Maria Fernanda mantém
a direcção-técnica da farmácia. A sua neta,
Teresa, aprendeu com ela a tratar pessoas
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história da Farmácia Banha, que celebrou
cem anos no dia 17 de Julho, é também a de
uma família. A memória chega até nós relatada pela farmacêutica Maria Fernanda Banha Duarte
Castro Pontes, de 85 anos. Neta do fundador, tomou conta
da farmácia em 1953 e conserva a direcção-técnica.
A história começa em 1917, quando José Francisco
Banha chega à capital vindo do Alentejo. Respondia ao chamamento de um tio que mantinha uma farmácia na lisboeta
zona de Chelas e queria expandi-la para a vizinha freguesia
de Moscavide, no concelho de Loures. Filho de um médico
de Estremoz dedicado à veterinária, logo José Francisco
se tornou homem respeitado na vila, naquele tempo um
pequeno meio rural, rodeado por inúmeras quintas.
Anos mais tarde, seria a sua filha primogénita a ficar
com a farmácia. Natália Banha casou com o farmacêutico Fernando Duarte, homem que marcaria para sempre
o estabelecimento e os moradores do bairro. Fernanda
herdou do pai o temperamento, o gosto pelo mundo da
Farmácia e o espírito de serviço aos outros. «O meu pai era
uma pessoa com disponibilidade para toda a gente e eu
também gosto muito de pessoas». Ainda era uma criança
quando decidiu ser farmacêutica. «Eu gostava disto».
Na primeira metade do século XX só havia em
Moscavide «quatro ou cinco médicos». Um deles era irmão
do Marechal Spínola. À noite, reuniam-se na farmácia.
«Falavam de tudo: política, saúde, qualquer assunto. Era
muito agradável. Eu não tinha licença para estar, mas ia
espreitando». Muitas farmácias foram centros de tertúlias
no período do Estado Novo. A Farmácia Banha, para além
disso, era um fórum de cooperação entre as principais
profissões de saúde. Àqueles encontros nocturnos compareciam também os enfermeiros de Moscavide. Os médicos pediam muitas informações sobre os doentes. «Este
doente que eu ando a tratar, o que é que vocês acham?»,
recorda Maria Fernanda. A farmácia fazia muitos medicamentos manipulados. Os médicos pediam ao farmacêutico
produtos específicos. «O meu pai dizia: “Eu não sei, mas
vou estudar o assunto e vai ver que faço”. E realmente conseguia fazer sempre. A relação com os médicos era muito
boa», recorda a directora-técnica, que em 2014 recebeu a
Medalha de Honra do concelho de Loures.
Estávamos no tempo das quintas, Moscavide ainda era
uma paisagem rural às portas de Lisboa. «A única rua que
havia era esta, pomposamente já chamada de Avenida de
Moscavide». A farmácia respondia naturalmente às necessidades de agricultores e criadores de gado. «Fazia-se de
tudo, mas uma das coisas que se fazia muito era medicamentos para veterinária».

Na Farmácia Banha fazia-se muitos
medicamentos manipulados,
sobretudo para veterinária

:S

Ó HAVIA
QUATRO
OU CINCO MÉDICOS.
À NOITE REUNIAM-SE
TODOS NA FARMÁCIA
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Artur Fernandes, de 83 anos,
recorda-se de quando a farmácia era
«um posto de prontos-socorros»

Não havia centros de saúde. A Farmácia Banha era o
serviço de saúde de referência na terra. Artur Fernandes,
de 83 anos, recorda-se bem desses tempos anteriores ao
Serviço Nacional de Saúde. «A farmácia era um posto de
prontos-socorros para a gente que vivia em Moscavide na
altura. Qualquer pessoa que tivesse uma dificuldade vinha
ao Duarte da farmácia. Era um homem extraordinário, do
melhor que pode haver». Os dois homens tornaram-se
bons amigos. «Ele brincava, tinha as suas graças, mas era
muito sério, muito dedicado». A farmácia «era um ponto
de referência», até porque «só havia um consultório. Os
médicos e a "fina flor" que houvesse na terra juntava-se
aqui à noite a confraternizar».
Artur é agora um dos utentes mais antigos e orgulha-se de ter feito amizade com três gerações de farmacêuticos. É com Teresa, uma bisneta de Fernando Duarte, que
hoje conversa sobre as fotografias dos membros da família expostas na parede da farmácia. «O senhor Duarte, a
dona Natália, a avó Fernanda… Eu olho para aquilo e digo:
“Doutora, isto é uma galeria enorme de gente boa”».
Cabe a Teresa Leal, farmacêutica-adjunta desde 2008,
assegurar a continuação da tradição familiar. Maria Fernanda apresenta-a com orgulho. «Nos últimos anos – congratula-se a octogenária – além dos novos serviços e do
progresso tecnológico, mudou uma coisa muito boa, que
foi a minha neta. Ela é bastante competente e as pessoas
também gostam dela».
A Farmácia Banha é a casa de
Maria Fernanda desde criança
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Quando abriu, há 100 anos, a farmácia situava-se
na única rua que existia em Moscavide. À volta,
só havia quintas, agricultura e pecuária

O serviço ao próximo é o grande valor transmitido de
geração em geração. «Aprendi com o meu pai, principalmente, como é que se trata as pessoas», afirma Fernanda.
Teresa Leal também sabe bem o papel social da farmácia.
«Sinto uma evolução, desde que vim para cá, na forma de
lidar com as pessoas. Fui aprendendo, baseado no que
me dizem e no que a minha avó me conta, a ter o maior
cuidado com as pessoas. Estamos ligados a pessoas que
realmente precisam de ajuda».
Em nove anos de contacto com a população, as histórias
de família vieram muitas vezes ter com ela, o que a ajuda
na missão de seguir na pegada dos antepassados. «Não
é rara a vez em que estamos no atendimento e as pessoas mais antigas, mesmo não sabendo que eu sou neta,
nos falam ou da doutora Maria Fernanda ou do senhor
Fernando Duarte. Contam-nos sempre uma história».

:O

S UTENTES
MAIS ANTIGOS
ORGULHAM-SE
DA AMIZADE COM
TRÊS GERAÇÕES
DE FARMACÊUTICOS
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O PORTO
É UMA NAÇÃO

Esta
candidatura
é um objectivo
nacional.

REPORTAGEM: IRINA FERNANDES
FOTOGRAFIA: ALEXANDRE ALMEIDA

:C

idade segura e com muitas horas de sol.
Cidade onde se celebra o conceito “mais
família”. Destino de custo de vida barato e
com atmosfera “muito atraente”. Estes são alguns dos
pontos fortes da candidatura do Porto a futura sede da
Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla em inglês).
Ultrapassada a polémica, os responsáveis pela candidatura portuguesa salientam o seu carácter nacional. «Os
grandes trunfos do Porto são os trunfos de Portugal: somos
um país estável, de gente acolhedora, com um bom clima,
actividade económica e financeira, e com um custo de vida
bastante barato. Isto é, temos capacidade técnica para
cumprir integralmente os requisitos e o funcionamento
de uma estrutura como a EMA», sustenta Eurico Castro
Alves, um dos coordenadores da comissão da candidatura
nacional.
Em consequência do Brexit, a Agência Europeia do
Medicamento terá de deixar a sua localização actual,
no Reino Unido, em Março de 2019. O anúncio da cidade
escolhida para substituir Londres está marcado para 15 de
Novembro.
A concorrer ao lado de países como Alemanha, França
ou Espanha – são 19 os Estados-Membros da União Europeia que estão na corrida à relocalização –, a Invicta é
apresentada como Uma Cidade Que o Faz Sentir em Casa (A
City That Makes You Feel At Home) no vídeo que oficializa

a candidatura. «Seguro, ensolarado, com uma cultura
e herança rica, resultante de nove séculos de história e com
uma alta qualidade de serviços de saúde, escolas internacionais e excelentes conexões de voos em todo o mundo,
o Porto oferece uma qualidade de vida única», lê-se na
página oficial da candidatura, em www.emainporto.eu.
O ex-secretário de Estado da Saúde e antigo presidente do Infarmed acredita que a cidade portuguesa tem
tudo para ser escolhida na relocalização da EMA, dado
que é «extremamente boa para se viver, com capacidade
hoteleira, cultural e universitária». Por outro lado, o Porto
garante «empregabilidade para os familiares dos funcionários da EMA e escolas bilingues suficientes para acomodar os filhos».
Eurico Castro Alves admite, no entanto, que esta não é
uma luta fácil. «Está toda a gente muito empenhada, consciente de que é um combate muito difícil, com oportunidades pequenas, mas reais. Vejo um grande entusiasmo
e empenhamento e isso anima-me muito e dá-me esperança. Um dos factores do sucesso é também a dedicação
das pessoas aos objectivos e isso está a acontecer», frisa.
Segundo um relatório encomedado pelo Infarmed,
à consultora Deloitte, a fixação da EMA no Porto terá
um impacto directo na economia nacional estimado em
1.130 milhões de euros, até 2030, com a criação de 5.315
novos postos de trabalho.
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Ó EMA, Ó EMA...
HÁ 19 CIDADES NA CORRIDA.
LEGENDA
01 AMESTERDÃO (HOLANDA)

10

02 ATENAS (GRÉCIA)
03 BARCELONA (ESPANHA)

15

04 BONA (ALEMANHA)
05 BRATISLAVA (ESLOVÁQUIA)
06 BRUXELAS (BÉLGICA)

08
09

07 BUCARESTE (ROMÉNIA)

18

01

08 COPENHAGA (DINAMARCA)
09 DUBLIN (IRLANDA)

06

10 HELSÍNQUIA (FINLÂNDIA)

04

11

11 LILLE (FRANÇA)

17

12 MILÃO (ITÁLIA)
13 PORTO (PORTUGAL)

19

12

14 SOFIA (BULGÁRIA)
15 ESTOCOLMO (SUÉCIA)

05
07
14

13

16 MALTA (MALTA)
17 VIENA (ÁUSTRIA)

03

02

18 VARSÓVIA (POLÓNIA)
19 ZAGREB (CROÁCIA)

16

2017

13 DE JULHO

Conselho de Ministros avança com
candidatura da cidade do Porto a sede
da EMA, alegando ser a cidade que
«apresenta melhores condições para
acolher a sede daquela instituição».

31 DE JULHO

Apresentação oficial
da candidatura.

30 DE SETEMBRO

Publicação na Internet do relatório
de avaliação da Comissão Europeia,
a que se seguirá um debate político
no Conselho Europeu.
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ANDA PARA O SOL!
O PORTO TEM UMA MÃO-CHEIA DE ARGUMENTOS.

1

2

Média diária de 7,7 horas
de luz solar, atingindo um
aumento de até 11 horas
em Julho e 10 horas
em Junho e em Agosto.

O Aeroporto Francisco
Sá Carneiro situa-se
a 15km do centro.
Foi eleito, pelo Airports
Council International,
o melhor da Europa para
estruturas com dimensão
entre 5 e 15 milhões
de passageiros.

3

4

O Porto foi eleito
em 2012, 2014 e 2017
"O Melhor Destino
de Viagem na Europa",
superando destinos como
Paris, Roma ou Madrid.

5

A Universidade do Porto
é o maior produtor
científico português
em Ciências Biomédicas
e de Saúde, de acordo
com o CWTS Leiden
Ranking de 2017.

Existem 66.720
residentes estrangeiros
e 11.769 estudantes
internacionais na área
do Porto, segundo
dados do Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras
e da Talent Portugal.

2019

15 DE NOVEMBRO

Dia em que será conhecida
a decisão final dos 27 Estados-Membros, no Conselho Europeu.

1 DE ABRIL

Data em que a Agência Europeia
do Medicamento deve estar
recolocada/instalada na cidade
europeia escolhida.

AGÊNCIA EUROPEIA DO MEDICAMENTO

EURICO
CASTRO
ALVES

«É DIFÍCIL,
MAS NÃO
IMPOSSÍVEL»
REVISTA FARMÁCIA PORTUGUESA (RFP): Quais
os principais trunfos do Porto nesta candidatura?
EURICO CASTRO ALVES (ECA): O Porto é uma
cidade desenvolvida ao nível europeu, com coisas muito
interessantes: pela terceira vez foi eleito o melhor destino turístico da Europa, o movimento de turismo não
tem parado de crescer. Trata-se de uma cidade europeia com tudo de bom em termos tecnológicos, mas
também possui bom clima, boa vida, ambiente cultural,
nocturno e gastronómico. Em poucas palavras, diria que
é uma cidade atraente, tem atmosfera. Por outro lado,
Portugal é o terceiro país mais seguro do mundo e isso é
um valor cada vez mais importante nos nossos tempos.
RFP: Qual o impacto social e económico previsto
caso o Porto venha a receber a EMA?
ECA: É um impacto extremamente interessante
para o país e para a região. Estamos a falar de

890 funcionários que vão chegar com os cônjuges
e filhos, e de um conjunto de empresas que se vão
instalar porque têm de ter proximidade com a EMA.
Portanto, há muitas oportunidades directas e indirectas que se concretizam em termos económicos.
A economia de qualquer cidade, com a presença da
EMA, dá um passo em frente.
RFP: Na sua opinião, qual é a cidade que reúne maiores hipóteses de vencer?
ECA: Quero acreditar que seja o Porto, pelas razões
referidas. Há um conjunto de influências políticas e
diplomáticas que vão ter um papel decisivo no resultado final desta operação. Acredito muito na capacidade do nosso Ministério dos Negócios Estrangeiros
e dos seus funcionários. Sabemos que é muito difícil,
mas que não é impossível. Como não é impossível,
vamos dar o nosso melhor.
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ENTREVISTA

HENRIQUE
BOTELHO

« VAMOS DAR UMA
EQUIPA DE SAÚDE
FAMILIAR A CADA
PORTUGUÊS»
O Coordenador Nacional para a Reforma
dos Cuidados de Saúde Primários acredita
que o compromisso do Governo vai ser
cumprido até ao final da legislatura.

TEXTO: CARLOS ENES
FOTOGRAFIA: PEDRO LOUREIRO
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Henrique Botelho defende
a contratualização de objectivos
comuns às farmácias e USF,
em função das provas dadas
em experiências-piloto

REVISTA FARMÁCIA PORTUGUESA: Como vai a
reforma?
HENRIQUE BOTELHO: A reforma vai indo.
RFP: O que há de importante a acontecer?
HB: A reforma começou por ser, há 11 anos, essencialmente orientada para a área da saúde familiar. Estou
a falar dos médicos de família, enfermeiros, secretários clínicos e de todo um conjunto de técnicos e de
profissões que era preciso enquadrar. E foi muito bem
feita, nesses primeiros anos, 2006 e seguintes, em
que se criaram as Unidades de Saúde Familiar (USF).
É bom que se diga que, hoje, mais de 50 por cento dos
cidadãos portugueses são atendidos nesse modelo
organizativo inovador e com elevados padrões de
satisfação.
RFP: Proximidade, equipa...
HB: Exactamente, trabalho em equipa.
RFP: Menos burocracia...
HB: Simplex, até antes do Simplex. Facilidade no contacto, mais autonomia às equipas, capacidade de as
equipas resolverem os problemas das pessoas de uma
forma mais próxima e mais rápida. A partir daí, há todo
um trabalho, que não se vê com tanta facilidade, de
consolidação de determinada forma de trabalhar e de
integração de outros saberes, outras competências,
outros profissionais, por parte dos cuidados primários.

RFP: Em concreto?
HB: Estamos a dar passos decisivos na construção das
Unidades de Cuidados na Comunidade (UCC), que são
unidades coordenadas por enfermeiros que agrupam
múltiplos profissionais, como assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, etc., conforme
as necessidades. A incorporação desses novos saberes, em contacto directo com os cidadãos, é absolutamente decisiva. Os hospitais são centros tecnológicos
onde um cidadão só deve entrar quando é estritamente necessário e pelo mínimo tempo possível, para
regressar à comunidade. A maioria das respostas do
Serviço Nacional de Saúde é na comunidade. Ora, isso
não pode ser feito só por médicos e enfermeiros.
RFP: Mas não têm sido criadas muitas UCC…
HB: Estão a crescer, estão a crescer. Já temos um
número interessante. Mas há mais: as chamadas Unidades de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP),
que corporizarão, durante algum tempo, a inserção
desses novos profissionais, que tanta falta fazem nos
serviços de proximidade. Nós precisamos deles cá
dentro.
RFP: Acha possível cumprir o objectivo de garantir a
todos os portugueses uma equipa de saúde familiar
até ao final da legislatura?
HB: Acho. Acho. Só se houver perturbações muito
grandes e não expectáveis é que isso não será possível.
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RFP: Não é preciso tornar a carreira de Medicina Geral
e Familiar (MGF) pelo menos tão atraente como a de
Anestesia, Oftalmologia e outras especialidades?
HB: Claro que sim. E isso é decisivo para a sustentabilidade e qualidade dum sistema de saúde, nesse caso
SNS. Nós temos um programa de formação especializado em MGF cada vez mais exigente e estimulante,
portanto vamos ter médicos de família, em número
suficiente para suprir as dificuldades, dentro de aproximadamente dois anos. Neste momento faltam-nos
536 médicos de família. Durante os próximos quatro anos, vão formar-se anualmente entre 380 a 450
novos especialistas. Se não os desperdiçarmos e se o
ritmo das aposentações for conforme expectável que é os médicos reformarem-se, mais ou menos, aos
66 anos - nós vamos poder dar um médico de família
e uma equipa de saúde familiar a todos os portugueses até ao fim da legislatura.
RFP: E enfermeiros? Há dias vi-o a referir que temos
um rácio de enfermeiros per capita inferior à média
da OCDE.
HB: Precisamos de mais enfermeiros, claramente.
Só que em relação aos enfermeiros há uma situação
favorável. Nós temos enfermeiros formados. Não
temos falta de enfermeiros, como ainda temos falta
de médicos. Aliás, como é sabido, Portugal está a
exportar enfermeiros. Houve um dado novo, já com
este Governo, que foi a criação da especialidade de

enfermagem de família. E isso era uma expectativa
já com muitos anos. Daqui a quatro ou cinco anos só
admitiremos a trabalhar na saúde familiar enfermeiros com a especialidade de saúde familiar.
RFP: Não vai ser preciso criar mais USF?
HB: O objectivo é que, no mais curto espaço de tempo
possível, o padrão de prestação de cuidados na área
de saúde familiar seja em modelo USF. Porquê? Porque em 11 anos demonstrou ser o mais eficiente.

«T

EMOS
DE
RECONHECER
QUE HÁ FARMÁCIAS
COM PROBLEMAS
DE SOBREVIVÊNCIA»
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«Gostaria de me ir embora vendo
que o modelo USF se tornou “no”
modelo dos cuidados primários»

Todos os estudos feitos demonstraram que é o modelo
organizacional que mais se adapta às necessidades
dos cidadãos e mais satisfação cria, quer no cidadão,
quer nos próprios profissionais. As USF fazem mais,
fazem melhor e, contrariamente ao que muitas vezes
se diz, fazem mais barato. Eu acho que é preciso desmontar a ideia errada de que as USF são muito caras.
Todas as provas são em sentido contrário. Quando se
fala que algo ou é caro ou é barato, tem de se saber
qual é o produto que sai.
RFP: Então, como explica que o ritmo de surgimento
de novas USF tenha caído tanto?
HB: As USF até hoje têm sido criadas de forma voluntária. A adesão ao projecto USF faz-se através de
candidaturas...
RFP: É normal que haja um boom inicial, que as elites
avancem primeiro…
HB: Exactamente. E isso foi claríssimo. Também é verdade que, a partir do momento em que começaram
a surgir as primeiras avaliações, altamente positivas,
tenha havido uma segunda vaga.

RFP: Por contágio…
HB: Aqueles que eram mais descrentes, não é? É normal
que depois dessas duas vagas o ritmo de apresentação
de candidaturas seja mais pequeno, por várias razões.
Uma delas é o facto dos mais velhos já não se sentiram
suficientemente motivados, o que se compreende.
RFP: E o ritmo de aprovação? A Associação Nacional
das USF diz que é demasiado lento.
HB: Não, não, não me parece que esse seja o problema
maior. O que é mais difícil é apresentar um projecto.
Porque as zonas mais atractivas estão cheias. As USF
são mais fáceis de instalar em zonas de maior concentração demográfica e mais difíceis de criar no Interior
rural, onde predomina a dispersão demográfica e o
envelhecimento. As USF são pensadas predominantemente para as zonas mais citadinas? É verdade, mas
também era onde estavam 80 por cento dos problemas. E nós temos grande parte deles ultrapassados. O
maior constrangimento, hoje em dia, de certa forma
incompreensível, é o sistema altamente limitativo de
quotas, quer para novas USF, quer para passagem de
USF de “Modelo A” a “Modelo B”.
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MAMÃ
TENHO
COMICHÃO
NA CABEÇA…

PENTE ELETRÓNICO

ANTI-PIOLHOS

DETECTA E ELIMINA PIOLHOS E LÊNDEAS
ATRAVÉS DE IMPULSO ELÉTRICO
INOFENSIVO AO SER HUMANO
• Fácil de utilizar
• Rápido e eficaz
• Seguro: sem produtos químicos evita
o problema das resistências do parasita
• Ideal para toda a família
• Permite múltiplos utilizadores

Indicado para crianças com mais de 3 anos. Floris não deve ser usado em caso de epilepsia,
doença cardíaca, utilização de pacemaker ou couro cabeludo ferido. É importante ler a rotulagem
e as instruções de uso no folheto incluso na embalagem. Em caso de dúvida consulte o seu farmacêutico.

CNP 6308304

Tel: 214 794 425
www.targetway.pt
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«A

S USF
FAZEM
MAIS, FAZEM
MELHOR E FAZEM
MAIS BARATO»

RFP: Como resolver o problema, então?
HB: Hoje, o grande desafio é criar novos modelos
organizativos. Que tipo de USF se adapta – ou outro
nome, não estamos agarrados ao nome – a conseguir melhores respostas em situações de contexto
de interior, envelhecimento, dispersão demográfica. Se calhar temos que estabelecer mecanismos,
incentivos, para que as pessoas possam aderir a
trabalhar em zonas mais difíceis, mais inóspitas.
Aliás, num concurso para contratação de médicos,
aberto ontem, há vagas consideradas carenciadas.
E para quem aderir a essas vagas há incentivos, há
compensações.
RFP: E que modelo diferente de USF pode ser experimentado no Interior?
HB: Poderá passar pelas unidades móveis. Teremos
de adaptar o mais possível o modelo de funcionamento que se pretende: uma equipa médico/enfermeiro, a trabalhar com um sistema de informação.
Estamos empenhados na construção das tais unidades multipolo, onde teremos os profissionais menos
concentrados, mais dispersos. Mas é muito importante que eles consigam não perder o sentido de
equipa.
RFP: Este é um ponto interessante para passarmos ao tema Farmácia. Embora a capilaridade legal
seja 3.000 utentes, há farmácias no Interior com
1.200 pessoas na sua área de influência.
HB: Acho que a rede de farmácias deve ser analisada
como um motivo de estudo, porque antes da construção de respostas de proximidade na área médica

e de enfermagem, já as farmácias desempenhavam
bem, do ponto de vista organizativo, essa proximidade às populações. Portanto, isso é algo com que
só temos a aprender. Mas há aqui um dado preocupante. A partir de determinada altura, a sobrevivência das farmácias nestes contextos de pobreza, de
envelhecimento e de dispersão, tornou-se mais difícil. Se é hoje uma preocupação construir e defender
as respostas do SNS junto das populações, o mesmo
se deve passar em relação às farmácias.
RFP: Como acha que se pode fazer isso?
HB: Acho que tem de haver um encontro, um diálogo
e uma complementaridade muito grande. O grande
desafio do SNS e das farmácias é encontrarem pontos
verdadeiros de diálogo e de construção de soluções.
Temos de reconhecer que há farmácias que estão
com problemas de sobrevivência. A quantidade de
farmácias que fecharam, que faliram, foi considerável. E isso não é bom para ninguém, não é bom para
as populações, não é bom para o Serviço Nacional
de Saúde. Essas questões económicas transcendem
obviamente a minha coordenação e até o próprio
Ministério da Saúde. São coisas muito mais complexas
e muito mais globais, mas têm de ser tratadas numa
lógica de complementaridade, porque as farmácias
desempenham um papel muito importante no sistema
de saúde português.
RFP: Qual poderá ser o papel da farmácia numa
reforma de cuidados de saúde primários?
HB: Por exemplo, numa área que está neste momento
muito no centro do debate. As farmácias podem ter
um papel muitíssimo importante na área do desenvolvimento dos graus de literacia em saúde dos cidadãos. Evidentemente que isso trará ganhos enormes.
Primeiro para as pessoas, para o estado de saúde da
população do país. Mas terá ganhos enormes até na
afectação dos recursos por parte do SNS.
RFP: Pensando nos utentes reais, aqueles que todos
nós conhecemos, muitos deles idosos e com um saco
cheio de medicamentos, que papel deve ser entregue aos farmacêuticos comunitários, no sentido de
melhorar a eficiência na utilização de uma tecnologia em saúde como o medicamento?
HB: O saco de plástico cheio de medicamentos é,
de facto, um paradigma dos riscos da administração
de medicamentos a partir das prescrições feitas por
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«A sobrevivência das farmácias
em contextos de pobreza e
envelhecimento tornou-se mais
difícil. E isso é preocupante»

vários agentes e muitas vezes do desconhecimento
desses agentes entre si. O farmacêutico estará numa
situação privilegiada para fazer essa gestão porque poderá ter uma visão global desse panorama
e uma acção muito pedagógica, muito interventiva,
no sentido de evitar acidentes que acontecem todos
os dias. O fenómeno do saco de plástico cheio de
medicamentos é um perigo real e uma situação que
médicos e enfermeiros tentam reduzir ao mínimo.
Mas há constrangimentos nesta matéria, desconhecimentos. O farmacêutico aí será o coordenador fundamental de estratégias necessárias a afastar, cada
vez mais, o risco da polimedicação não controlada.
Por outro lado, o farmacêutico tem de ser um agente
fundamental no combate à automedicação por parte
dos cidadãos, que muitas vezes sabemos que correm
riscos graves.

«A

NTES DA
CONSTRUÇÃO
DE RESPOSTAS
DE PROXIMIDADE
NA ÁREA MÉDICA,
JÁ AS FARMÁCIAS
O FAZIAM»
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Olá. Sou o Sifarma. Em breve vou ter novidades para a sua farmácia. Fique atento. O atendimento…
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RFP: O presidente da USF-AN, João Rodrigues,
defende um modelo em que USF e farmácias se
entendam para contratualizar com a administração
pública objectivos em saúde comuns, partilhando os
resultados. O que lhe parece esta ideia?
HB: Tudo aquilo que conseguir dar passos no sentido
de melhor serviço público é bem vindo. Aqui temos de
saber compatibilizar duas realidades diferentes. Um
serviço público de prestação de cuidados e uma lógica
comercial, empresarial, por parte daqueles que têm
um papel absolutamente fundamental na distribuição de proximidade do medicamento, mas poderão
desempenhar outros papéis. Há pequenos objectivos
que têm de ser definidos e contratualizados. As farmácias podem desempenhar outros papéis no sentido de obtermos ganhos em saúde – e ganhos em
saúde é uma coisa que se mede. São parâmetros que
se podem medir, que se podem avaliar.
RFP: Parece-lhe uma coisa ainda demasiado futurista, ou já uma necessidade?
HB: Essa lógica de tentarmos contratualizar objectivos que estão previamente definidos para as organizações do Serviço Nacional de Saúde, com essa rede de
proximidade, ligada essencialmente ao medicamento,
não me parece assim tão futurista. Eu acho que é algo
que se pode começar a construir amanhã. Aliás, este
diálogo entre as farmácias e o Serviço Nacional de
Saúde vem dando os seus passos.
RFP: Já ultrapassámos a era do preconceito de fronteira entre o serviço público e o serviço privado?
Acha que os profissionais de um lado e do outro
podem comunicar e fazer equipa de saúde?
HB: Há casos e casos. Nós sabemos disso. Fundamental é que as relações que se estabelecem entre uns e
outros sejam de complementaridade e sejam auditáveis, sejam transparentes.
RFP: Já se pode fazer uma contratualização de objectivos de saúde pública comuns?
HB: Claro que pode. Não vejo, do ponto de vista teórico, qualquer objecção. Como sabemos, no nosso
sistema de saúde, a parte mais substancial é o SNS,
mas o sistema de saúde não se esgota no SNS. Estamos a falar nisto porque isto ainda não foi feito. Estamos a falar na possibilidade de isto vir a acontecer.
A contratualização no SNS é um fenómeno relativamente recente, começou ali no final dos anos 90, com

«A

S USF
SÃO
MAIS DIFÍCEIS
DE CRIAR NO
INTERIOR RURAL»

Maria de Belém e Constantino Sakellarides. É um
conceito que tem de fazer o seu percurso e que é
altamente desejável. Houve avanços e recuos, mas a
tendência tem sido sempre crescente, relativamente
ao papel que a contratualização pode ter na melhoria
do desempenho dos próprios, sejam hospitais, sejam
serviços de proximidade – tudo isso está cada vez
mais interligado. Agora, temos de ensaiar as propostas e os projectos, submetê-los a um teste e a uma
avaliação, depois fazer as devidas correcções e passar
à sua expansão quando demonstram ser virtuosos.
RFP: É o Coordenador Nacional para a Reforma dos
Cuidados de Saúde Primários. Neste papel, qual é o
seu maior desejo concreto?
HB: Deixe-me primeiro recuar um bocadinho. Eu já
vi muitos dos meus maiores desejos concretizados.
A minha geração assistiu a uma revolução democrática. Quantas gerações podem dizer que viram uma
coisa destas? Nós já assistimos a grandes passos ao
nível do desenvolvimento social neste país. Na saúde,
assistimos à construção de um serviço público que é o
melhor serviço público que temos no país. Hoje, quase
todo o cidadão português tem a possibilidade de ter
serviços de qualidade – e sublinho isto: serviços de qualidade. Os nossos profissionais são cada vez melhores.
A formação em Portugal é cada vez melhor. Quanto
aos ganhos mensuráveis, à forma como os comparamos com países supostamente mais desenvolvidos,
nomeadamente no âmbito dos estudos que todos os
anos são publicados pela OCDE, Portugal compara
bem, em alguns aspectos compara extraordinariamente bem, com países muito mais ricos do que nós.
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E não é só na saúde materno-infantil, mas em áreas
como, por exemplo, a transplantação, o controlo da
diabetes e das doenças do foro respiratório, para citar
apenas algumas.
RFP: Daqui a uns anos, o que gostava que se dissesse
que aconteceu no seu mandato?
HB: Gostaria de me ir embora vendo que o modelo
USF se tornou, não "num" modelo organizativo de
prestação de cuidados de proximidade, mas "no"
modelo.
RFP: O que falta para isso?
HB: Tentarmos fazer a integração daqueles que
ainda não trabalham segundo este modelo: em
equipa, com objectivos, com avaliação, com um sistema remuneratório sensível ao desempenho. Corrigir o exagero do alargamento das listas de utentes
de 1.500 para 1.900 utentes, sem qualquer tipo de
padronização, verificado no final de 2012 e que a realidade demonstrou, como era previsível, fortemente
penalizador para a qualidade dos cuidados. Não me
queria ir embora sem ver este processo desenvolvido
em todo o país. Até este momento, tem sido voluntário. Tem estado apenas dependente das candidaturas. Mas 11 anos de sucessivas avaliações provam que
este é o melhor modelo que conseguimos construir
até hoje. Se é assim, não faz sentido que não haja
alguma intervenção que leve aqueles que ainda não
estão organizados segundo este modelo, a aderirem
a ele, mesmo que com uma dimensão negociável das
listas de utentes, e consequente remuneração, se
essa for a sua vontade.

CONTINUE A LER EM
www.revistasauda.pt
> Os projectos-piloto no terreno.
> A polémica em torno
do manifesto dos 1001.
VEJA TAMBÉM OS VÍDEOS
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PROGRAMA ABEM

DÊ
TROCO
A QUEM
PRECISA
TEXTO: CARINA MACHADO

:C

CADA
CÊNTIMO DOADO
AO PROGRAMA ABEM
É DIRECTAMENTE
APLICADO A APOIAR
OS BENEFICIÁRIOS

:N

os próximos meses, na sua farmácia,
poderá ser convidado a deixar o troco
para ajudar quem também precisa de
levar os medicamentos para casa. “Dê troco a quem
precisa” é primeiro projecto-piloto de recolha de fundos para o Programa Abem, cujo objectivo é garantir
aos portugueses em situação de carência económica o
acesso aos medicamentos com dignidade e discrição,
nas mesmas farmácias dos outros cidadãos.
O objectivo desta campanha é a angariação de 70
mil euros, entre 4 de Novembro e 24 de Dezembro.
Só poderão aderir farmácias instaladas nos concelhos
onde o Programa Abem já chegou (ver mapa ao lado).
Todo o dinheiro doado será integralmente aplicado na
comparticipação dos medicamentos dos beneficiários
do programa. O Programa Abem é sujeito a auditorias
anuais para assegurar a transparência e segurança dos
processos. As despesas logísticas e administrativas são
integralmente suportadas pelas entidades promotoras.
As farmácias podem inscrever-se até 30 de Setembro.
Os recibos são obrigatórios e dedutíveis no IRS e IRC.
A farmácia é mera fiel depositária das doações recebidas, não suportando IVA ou qualquer outra tributação.
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CONCELHOS ABEM
PORTO

BEJA

PORTALEGRE

SANTARÉM

ALVITO

ARRONCHES

ABRANTES

MAIA

BARRANCOS

AVIS

ALCANENA

MATOSINHOS

BEJA

CAMPO MAIOR

ALMEIRIM

PORTO

CUBA

ELVAS

ALPIARÇA

FERREIRA
DO ALENTEJO

FRONTEIRA

MOURA

PONTE DE SOR

SERPA

SOUSEL

MONFORTE

VIDIGUEIRA

SETÚBAL

COIMBR A

ALCÁCER DO SAL

CANTANHEDE

ALCOCHETE

COIMBRA
CONDEIXA-A-NOVA

ALMADA

BENAVENTE
CARTAXO
CHAMUSCA
CONSTÂNCIA
CORUCHE

VISEU

COIMBRA

CARREGAL DO SAL
MANGUALDE
MORTÁGUA
NELAS
SANTA COMBA DÃO

FERREIRA
DO ZÊZERE

TONDELA

GOLEGÃ
MAÇÃO

MIRA

GRÂNDOLA

OURÉM

MONTEMOR-O-VELHO

MOITA

RIO MAIOR

MONTIJO

SOURE

PALMELA

SALVATERRA
DE MAGOS

LISBOA

VISEU

ENTRONCAMENTO

BARREIRO

FIGUEIRA DA FOZ

PORTO

SANTIAGO
DO CACÉM

SANTARÉM

SANTARÉM

VISEU

PORTALEGRE
LISBOA

SETÚBAL

SARDOAL

SEIXAL

TOMAR

LISBOA

SESIMBRA

LOURES

SETÚBAL

TORRES NOVAS

SINTRA

SINES

BEJA

VILA NOVA
DA BARQUINHA

QUANTO VALE O SEU DONATIVO?
1

3

6

12

MÊS

MESES

MESES

MESES

8 EUROS

24 EUROS

50 EUROS

100 EUROS

permitem apoiar
um beneficiário
durante um mês

permitem apoiar
um beneficiário
durante três meses

permitem apoiar
um beneficiário
durante seis meses

permitem apoiar
um beneficiário
durante 12 meses
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Copiador

L ivro de Registos da Farmácia Portuguesa
nos meses de Julho e Agosto do ano de 2017...

...Compilados por Nuno Esteves

Farmácias reforçam compromisso de luta
contra a fraude na Saúde
A Associação Nacional das Farmácias (ANF) condenou
veementemente os casos de fraude ao SNS que foram tornados
públicos recentemente e que deram origem a processos judiciais.
Através de comunicado, a representante das farmácias lembra que
reportou ao Ministério Público a documentação que deu origem ao
“Remédio Santo”, primeiro grande processo de combate à fraude
na Saúde, postura que tem mantido sem excepções e sempre com
discrição. A ANF reafirma o compromisso que as farmácias têm
com os portugueses, de continuar a colaborar regularmente com
as autoridades judiciais e o Ministério da Saúde, para garantir
a transparência do mercado do medicamento.

Carreira de farmacêutico hospitalar aprovada
O Conselho de Ministros deu ‘luz verde’ à criação da carreira
dos farmacêuticos que trabalham no Serviço Nacional de Saúde
(SNS). Os dois decretos-lei aprovados estabelecem o regime legal
que visa «autonomizar e enquadrar a carreira de farmacêutico
com vínculo de emprego público», bem como assegurar que os
farmacêuticos do SNS passam a ter um «percurso comum de
progressão profissional e de diferenciação técnico-científica»,
possibilitando assim a mobilidade interinstitucional e uma
harmonização tanto de direitos como de deveres. A aprovação
dos diplomas teve como efeito a suspensão das greves convocadas
para Julho e Agosto pelos farmacêuticos do Estado.

Sector combate falsificação de medicamentos
A MVO Portugal - Associação Portuguesa de Verificação
de Medicamentos foi formalmente constituída com o objectivo
de implementar no nosso país o sistema europeu de verificação
de medicamentos, tanto pelos fabricantes como pelos demais
operadores. Na origem da criação do novo consórcio estão
a Associação Nacional das Farmácias, a Associação de
Farmácias de Portugal, a Associação Portuguesa da Indústria
Farmacêutica, a Associação Portuguesa de Medicamentos
Genéricos e Biossimilares, a Associação Portuguesa de
Importadores e Exportadores de Medicamentos, a Associação
de Distribuidores Farmacêuticos, e a Associação de Grossistas
de Produtos Químicos e Farmacêuticos.
Queira acompanhar estes e outros acontecimentos
da Farmácia Portuguesa em: www.revistasauda.pt

17 de Julho,
L isboa

20 de Julho

4 de Agosto,
L isboa
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REMÉDIO
PARA
TODOS
OS MALES
REPORTAGEM: RITA LEÇA
FOTOGRAFIA: ALEXANDRE VAZ
E LUÍS SILVA CAMPOS

:C

igarros para a asma, vinho para a embriaguez, pasta de dentes glicerinada. Parecem
mentira? Pois, acredite! Imagine conhecer
estes remédios, lado a lado com descobertas revolucionárias para a saúde pública, como a penicilina.
A exposição “Museu Global 20+1”, comemorativa dos
21 anos do Museu da Farmácia, guia-nos pela História
da Farmácia e do Medicamento, mas também das mentalidades. Juntamente com relíquias que testemunham
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os avanços mais importantes da ciência e da tecnologia,
como o microscópio ou as farmácias portáteis, podemos ver velhos instrumentos de limpeza de línguas
e dentes, truques de curandeiros de culturas distantes,
antigos preservativos e um cinto de castidade. Não há
limites para o engenho da Humanidade na procura da
vida perfeita e saudável. Porque nem mesmo os pequenos males são, na maioria das vezes, suportáveis, como
deixou escrito Álvaro de Campos.

"Tenho uma grande constipação,
E toda a gente sabe como as grandes constipações
Alteram todo o sistema do universo,
Zangam-nos contra a vida,
E fazem espirrar até à metafísica.
(…)
Preciso de verdade e da aspirina."
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A exposição pode ser visitada
no Museu da Farmácia, na Rua
Marechal Saldanha, em Lisboa

CIGARROS PARA A ASMA
Asma brônquica, febre dos fenos e catarro nasal.
Três doenças com a mesma cura: os cigarros
Asthmador. Era o início do século XX. A febre da
Belle Époque arrasava o tradicional estilo de vida,
calmo e bucólico, dos países desenvolvidos. A moda
de fumar estava no auge. Foi nessa altura que o
fabricante norte-americano Dr. R. Schiffmann´s
lançou em Portugal os cigarros sem tabaco, garantindo uma saúde respiratória invejável.
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ESFREGA, ESFREGA
Escova de dentes
de prata e marfim.

UM COPINHO, DOIS COPINHOS
Uma das primeiras áreas industriais desenvolvidas no campo da Farmácia foi a produção
de vinhos medicinais. Exemplo perfeito é o
Vinho Peninsular contra a Embriaguez (1930),
que promete a cura «tomando todo o medicamento que contem este frasco, de manhã em
jejum, almoçando uma hora depois». O produto saiu do laboratório da Farmácia Lusitana
(antiga Dias & Dias), em Lisboa, propriedade de
Medeiros de Almeida. Outro caso famoso foi o
Vinho Nutritivo de Carne (1880), da Farmácia
Franco, em Belém.

LAVA, LAVA
Os primeiros boticários terão aparecido em Portugal no
século XIII. Só seis séculos depois começou a desenvolver-se a indústria farmacêutica. Estas pastas dentífricas
Glycerinada, de 1890, foram um dos primeiros produtos.
Os tubos de 100 gramas garantiam uma limpeza «admirável» dos dentes, «desembaraçando-os de todos os sedimentos, tártaro e restos de alimentos».
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VADE RETRO, SATANÁS!
Esta máscara do Sri Lanka representa o demónio Daha
Ata Sanniya, também conhecido como “Sanni Yakuma”,
a quem se deve um dos principais festivais rituais dos budistas das regiões rurais daquele país. Através de danças,
cantares e oferendas, os buditas cingaleses pretendem

curar alguém doente que se acredita estar possuído por
um demónio. Este, após as ofertas adequadas, liberta
o corpo doente e a pessoa é considerada curada. Aqui,
Daha Ata Sanniya está ladeado por 18 miniaturas dos
demónios responsáveis pelas doenças.
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O DOENTE PICASSO
Desenhando com uma caneta de feltro sobre um cartão,
Pablo Picasso homenageou, desta forma, o seu amigo
e médico, Dr. Gutman. A obra de 1972 mostra as relações
fortes que muitas vezes se estabelecem entre doentes
e profissionais de saúde.

:A
PREGUINHOS QUE CURAM
Vinda do Congo, esta estatueta Nkisi Nkondi, em madeira,
era usada pelos curandeiros para controlar as forças espirituais maléficas, atraídas por “medicamentos” inseridos
no abdómen. Era espetado um prego na estatueta cada
vez que os poderes do curandeiro eram solicitados.

EXPOSIÇÃO
"MUSEU
GLOBAL 20+1" PODE
SER VISTA EM LISBOA
ATÉ 31 DE OUTUBRO.
DEPOIS, VAI PARA
O PORTO
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O director do Museu, João Neto,
apresenta a farmácia portátil da NASA ao
embaixador de Itália, Giuseppe Morabito

Cada peça conta uma história
relacionada com a evolução
da Medicina e das mentalidades
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MASSAGEM PARA A VIDA
No final do século XIX, as massagens eram consideradas
eficazes para combater desde uma simples dor de cabeça
à “histeria” feminina. Indicações terapêuticas deste
massajador vibratório Veedee, fabricado na Inglaterra:
reumatismo, gota, asma, dores de garganta, problemas
de pulmões, neuralgia e ciática, tumores, erupções e
problemas de pele, insónia, debilidade nervosa, dispepsia
e indigestão, problemas de rins, fígado e intestinos, cólicas,
paralisias, membros contraídos, músculos ou articulações
doridos, constipações, gripe, dores de cabeça, surdez,
debilidade geral e fraqueza, hemorróidas e articulações
rígidas.

CINTO DE SEGURANÇA
Na Idade Média, a mulher, na ausência do marido e para
proteger a sua honra, deveria usar um cinto de castidade
em metal. Ficava protegida contra tentativas de violação
e a salvo de qualquer tentação de infidelidade sexual. Um
conceito que se manteve ao longo dos séculos. Durante
a Revolução Industrial, em Inglaterra, era uma forma das
operárias se protegerem em ambiente fabril, frequentado
por homens muitas vezes alcoolizados.

A PRIMEIRA REVOLUÇÃO SEXUAL
Feito com pele de intestino de ovelha, este preservativo de
origem inglesa, possivelmente do século XVIII, tem 21 centímetros e está decorado com uma cena de um encontro
sexual, onde a mulher se debate e repele o homem. No fim
tem umas fitas para serem atadas. A invenção do preservativo é atribuída ao italiano Gabriele Fallopio (1523-1562).
Consistia num tecido de linho que cobria a glande, preso
ao pénis por um laço.
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A PENICILINA,
MILAGRE DO SÉCULO XX...
Em 1945, a penicilina foi administrada
pela primeira vez em Portugal, ao tenente
Fernando Ramôa, após um grave acidente.
O efeito antibiótico da penicilina, descoberta
em 1928 por Alexander Fleming, rapidamente
a tornou na grande inovação terapêutica do
século XX contra as doenças infecciosas.

... E O SEU RELICÁRIO
Feito em cerâmica em 1941, pela J. Macintyre and Co.,
este vaso de cultura foi especialmente pensado e
criado para aumentar a difícil e demorada produção de
penicilina. O caldo de cultura era esterilizado num vaso
isolado por um tampão de algodão, inoculado com

esporos de Penicillium notatum e incubado a temperaturas entre os 24° e os 26°C, durante dez dias.
Para recolher 30 vasos por dia eram necessários, pelo
menos, 300 vasos de cultura. No primeiro ano, foram
fabricados 700 vasos.
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À DESCOBERTA DO NOVO MUNDO...
DOS MICROORGANISMOS!
Edmund Culpeper (1670–1738) construiu o primeiro
modelo de microscópio, em 1720. Tinha dois sistemas de
iluminação: quando o corpo a observar era opaco, era
utilizada uma lente biconvexa, para a qual se direccionava
a luz; já quando o corpo era translúcido, a iluminação era
feita através de um espelho côncavo regulável. O que
vemos à direita foi criado em 1738, em Inglaterra, tem uma
gaveta de acessórios com objectivas de diferentes ampliações e amostras em lamelas de marfim.
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ÃO HÁ
LIMITES
PARA O GÉNIO
HUMANO NA LUTA
CONTRA A DOENÇA

Cigarros para a asma e vinho contra a embriaguez

«A concertação de saberes e profissionais diferenciados
garantiu a sobrevivência da Humanidade e assegura o
nosso futuro», declarou o presidente da ANF na
cerimónia de inauguração da exposição

ETERNO SÍMBOLO DE UMA PROFISSÃO
Ícone do trabalho do farmacêutico, este almofariz feito
em bronze é composto por oito contrafortes, criando
painéis decorados, alternadamente, com o emblema da
Companhia de Jesus e um motivo floral. A sua origem
é nacional e está datado dos séculos XVI-XVII.
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A GLORIOSA LIBERTAÇÃO
DA EUROPA
Material usado pelos soldados durante
o desembarque da Normandia a 6 de Junho
de 1944. Continha pensos, ligaduras, gazes,
tesouras e medicamentos, como ácido acetilsalicílico (analgésico e anti-inflamatório),
fenacetina (antipirético e analgésico), comprimidos catárticos (purgativo), pó de ipecacuanha e ópio (sedativo).

ESTA FARMÁCIA É TOP!
Duas mochilas de primeiros socorros que
o alpinista João Garcia usou na sua conquista do Evereste, em Maio de 1999.
O primeiro português a tocar no topo do
mundo transportava heparina (poderoso
anticoagulante), que lhe salvou a vida.

CHEGÁMOS AO ESPAÇO
Utilizada pelos astronautas durante a viagem no vaivém espacial “Endeavour”, em
Dezembro de 2000, esta farmácia portátil,
de tecido impermeável e muito leve, acondiciona em pequenos cilindros de plástico
uma vasta gama de medicamentos, como
demerol e morfina (poderosos analgésicos),
atropina (arritmias), amikacin (antibióticos),
phenergam e benadryl (anti-histamínicos).
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SINTRA MÁGICA
TEXTO: RITA LEÇA
FOTOGRAFIA: CÉU GUARDA

60

FARMACÊUTICO CONVIDA

:M

UITAS
PLANTAS,
MAMÍFEROS E AVES
TÊM AQUI O SEU
ÚLTIMO REDUTO
DE SOBREVIVÊNCIA

Do pátio do Tivoli Palácio de
Seteais vê-se o Palácio da Pena,
abraçado pela natureza

:A

stro Luminoso, Sol, Monte Sagrado ou Serra
da Lua. A magia desta terra no coração dos
homens é patente nestes nomes, com que
a baptizaram ao longo dos séculos. Sintra sempre foi uma
inspiração para poetas, escritores, viajantes e para todos
os amantes, com uma beleza natural que parece saída das
histórias de J. K. Rowling, mãe literária do mágico Harry
Potter.
O clima é sempre incerto, o que fez o geógrafo Al-Bacr,
logo no século X, caracterizar Sintra como «permanentemente mergulhada numa bruma que se não dissipa».
É nesse nevoeiro misterioso que se revelam as musas, como
aconteceu a Luís de Camões no canto III de Os Lusíadas:
E, nas serras da Lua conhecidas
Sobjuga a fria Cintra, o duro braço.
Cintra onde as Náiades escondidas
Nas fontes, vão fugindo ao doce laço:
Onde Amor as enreda brandamente,
Nas águas acendendo fogo ardente.

Das fontes da vila às belas praias que nos esperam a
poucos quilómetros, o farmacêutico Luís Brousse Gato
leva-nos ao passado de Sintra, mas também da sua família.
«Sem dúvida, o que me une a esta região é mais do que o
meu trabalho ou do que a minha vida. Aqui, tenho laços de
sangue».
Os laços entre a família Brousse e Sintra começaram logo no início do século XX. O primeiro foi obra de
Theodore Dumas Brousse, engenheiro mecânico, inovador, aventureiro e apaixonado, tetravô do nosso anfitrião.
Nasceu em França e veio para Portugal com a missão de
apoiar Gustavo Eiffel no projecto da linha dos caminhos-de-ferro da Beira Baixa. «Deve ter-se apaixonado por
uma portuguesa e aqui ficou», conta o tetraneto. Teve
dois filhos, viajou e trabalhou muito. Entre outros projectos, esteve na construção da ponte D. Luís, no Porto, e do
túnel do Rossio, em Lisboa.
Seja pela bruma, o microclima, ou qualquer outro facto
natural ou mágico, a verdade é que os homens foram sempre
atraídos para este lugar. A ocupação de Sintra remonta à
fase final do Paleolítico, como comprovado pela descoberta de utensílios de tipo microlaminar, deixados pelos
primeiros caçadores. Esta actividade é hoje proibida. Em
1994, foi criada a área protegida do Parque Natural de Sintra-Cascais, destinada a preservar as espécies e a paisagem da pressão urbanística, numa área de 14.583 hectares.
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RELAX

O centro histórico está recheado
de casas de charme, onde é possível
disfrutar de uns dias de descanso

LUXO

Sintra sempre encantou
os amantes da natureza que não
dispensam o requinte
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S HOMENS
SEMPRE
FORAM ATRAÍDOS
POR SINTRA. HÁ
PROVAS DE OCUPAÇÃO
QUE REMONTAM
AO PALEOLÍTICO

No ano seguinte, a Serra de Sintra foi elevada a Património
da Humanidade pela UNESCO. Muitas plantas, mamíferos
e aves têm aqui o seu último reduto de sobrevivência.
A combinação de obras da natureza e da arquitectura
faz de Sintra um lugar encantado. A paisagem é rica em
belos palácios, palacetes, conventos de meditação, igrejas
e capelas, semeados entre penhascos e fontes. Há muitas
casas senhoriais impecavelmente conservadas, com os
respectivos hortos e bosques.
Luís Brousse Gato convida-nos para o Palácio de
Monserrate, belo exemplar da arquitectura romântica,
em estilo neo-árabe. Já foi a casa de férias do milionário
inglês Francis Cook, primeiro Visconde de Monserrate por
reconhecimento do rei D. Luís. Sir Francis fez fortuna com
o comércio têxtil saído da Revolução Industrial. Era um
homem viajado, à frente de uma companhia com relações
comerciais com o mundo inteiro, no auge do império britânico. Tornou-se um grande coleccionador de arte e um
dos primeiros proprietários de telefone em Portugal. Mas
uma crise no sector obrigou a família Cook, tempos depois,
a vender praticamente todo o recheio do palácio. A cozinha foi restaurada com a traça original. Daquele tempo
ficaram ainda os radiadores, os interruptores de luz, os
papéis de parede decorativos, os azulejos hispano-árabes
e um relógio de madeira com embutido de tartaruga, cujo
inventário do palácio atestava ser da época de Luís XV.

Há uma série de jardins e caminhos pedestres
que parecem saídos de contos de fadas

O átrio do Palácio de Monserrate
impressiona todos os visitantes

Luís Brousse Gato tem uma relação
antiga e familiar com Sintra
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MEMÓRIA

«Os meus pais casaram-se aqui»,
conta-nos o nosso anfitrião
no Tivoli Palácio de Seteais

O Palácio, assim como o Parque
e a Tapada de Monserrate, está nas
mãos do Estado português desde
1949. No total, são 143 hectares de
pura elegância. Nos últimos anos, o
edifício foi alvo de obras de recuperação, com inauguração oficial em 2010.
Na biblioteca, há uma placa comemorativa do restauro: 5 de Junho de
2009, data em que se reuniu aqui o
Conselho de Ministros presidido por
José Sócrates. No imenso jardim do
palácio, para além do arco, vindo da
Índia, percorremos os ancestrais
fetos-arbóreos, os cactos mexicanos,
a estufa e os viveiros, o jardim japonês. A maior árvore é Araucária-de-Norfolk, com 45 metros de altura.
À porta do Tivoli Palácio de
Seteais, ficamos a conhecer outro nó
da família com Sintra. «Os meus pais
casaram-se aqui», conta Luís. Abrimos
os olhos de surpresa. Pouco tempo
depois, quando entramos num dos
salões bem decorados deste hotel,
património histórico de Sintra, agora
nas mãos dos tailandeses Minor Hotel
Group, desvenda-se mais um laço:

«Os meus tios festejaram aqui as bodas de ouro». Luís é um
homem de família. Isso dá-lhe confiança para continuar o
projecto delineado pelos pais há mais de trinta anos – dirigir
a Farmácia Dumas Brousse, em Mem Martins. Ainda hoje o
associam ao seu avô, Carlos Dumas Brousse, braço-direito
dos autarcas de Sintra durante 47 anos.
O nosso guia passou a infância na Praia Grande. «Hoje
está tudo muito diferente», declara, nostálgico. Resistiu o
hotel, cenário de vários filmes, como o mítico O Estado das
Coisas, de Wim Wenders, que em 1982 ganhou o Leão de
Ouro do Festival de Veneza. A sua piscina de água salgada
protegeu muitas vezes Luís, em criança, das ondas rebeldes do mar. A Praia Grande é agora famosa pelos campeonatos de surf. Mas continua a atrair muitas famílias
no Verão. «Houve obras de remodelação que ordenaram
mais o espaço, com lugares de estacionamento e melhores
acessos», relata o farmacêutico.
Na freguesia de Colares, encontramos a aldeia das
Azenhas do Mar, plantada numa arriba. A praia, lá em
baixo, oferece-nos outra piscina oceânica. A azulejaria
nas fachadas, algumas com poemas originais, transforma
o passeio numa permanente surpresa. Presença habitual
nos roteiros turísticos, Colares distingue-se pela cultura
vinícola, da pesca e do marisco, principalmente de percebes e lapas. Ali perto, o Cabo da Roca, situado 150 metros
acima do nível do mar, marca o ponto mais ocidental da
Europa. Um padrão em pedra traz-nos de volta a Camões.
Aqui onde a terra se acaba e o mar começa.
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:H

Á
AQUI UMA
COMBINAÇÃO ÚNICA
EM PORTUGAL DE
OBRAS DA NATUREZA
E DA ARQUITECTURA

Papéis de parede decorativos, azulejos hispano-árabes
e um relógio de madeira com embutido de tartaruga.
O Palácio de Monserrate é um exuberante espectáculo
de arquitectura romântica
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ÁGUAS LIVRES
Na Praia Grande há uma
piscina natural, num hotel que
já foi palco de vários filmes

ANTIGUIDADES E NOVIDADES
A região é fértil em lojas de design,
decoração e artesanato
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Há um café aberto todo
o ano na Praia Grande

Depois do passeio, hora do lanche. O nosso farmacêutico leva-nos a contemplar a vista da casa de chá Dona
Maria, a provar as broas de mel da pastelaria Gregório,
a degustar os travesseiros da Casa Piriquita e a saborear
as queijadas da Casa do Preto.
Pelo caminho, conhecemos a Fonte da Sabuga, fontanário do século XVIII, cuja água era conhecida pelas
suas propriedades curativas. Passamos, depois, pela mística Quinta da Regaleira e, curvas e contracurvas mais
tarde, pelo Palácio Nacional, «conhecido, antigamente,
como Paço Real, utilizado pela família real até ao fim da
monarquia». Lá em cima, o monumental Palácio da Pena,
vigia-nos sempre atento. Antes do regresso, ainda vamos
à pequena aldeia de Almoçageme. Ficamos a conhecer
o atelier de arquitectura e decoração Coisas da Terra.

Nesta antiga adega já nasceram projectos para os
quatro cantos do mundo, de Viana do Castelo a Nova
Iorque, Madrid e Marraquexe. Ficamos deslumbrados
com a colecção de objectos, que inclui máscaras tribais e um coche em madeira usado nos casamentos
indianos.
«Vamos saborear o melhor peixe fresco da região»,
anuncia Luís Brousse Gato para o almoço do dia seguinte.
O Restaurante da Adraga, na praia com o mesmo nome,
é mais pequeno do que a sua fama. Por isso, «está sempre cheio, em especial aos fins-de-semana». Recebe-nos
o senhor Jorge, que conhece o farmacêutico «desde
pequeno» e o serve sempre com o mesmo carinho e cuidado. Mais do que a fama, os laços da família à terra são
uma fonte de proveito que atravessa gerações.
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:1 PALÁCIO DE MONSERRATE

:4 CASA DO PRETO

:2 CASA DE CHÁ D. MARIA

:5 RESTAURANTE DA ADRAGA

:3 PASTELARIA GREGÓRIO

:6 BAR DO FUNDO

Rua Visconde de Monserrate
T. 219 237 300

Estrada Chão de Meninos, 40
T. 219 230 436

Largo Ferreira de Castro, 3
T. 219 242 033

Rua da Praia da Adraga,
Almoçageme, Colares
T.219 280 028

Av. Dom Francisco de Almeida, 35
T. 219 232 733

:1

:6

(Praia Grande)
Av. Alfredo Coelho
T. 219 282 092

:4

©PEDRO LOUREIRO
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ENTRE NÓS

A MEIO
DA PONTE
PAULO
CLETO
DUARTE
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s períodos eleitorais são momentos de reflexão sobre o País.
A nós, enquanto parceiro social, cabe-nos
reflectir sobre o sector que representamos.
É o que faremos em seguida.
Decorreu uma década desde o início da crise do sector das farmácias.
Uma crise que as tem mantido permanentemente no
fio da navalha, entre o espectro do desaparecimento e a
esperança no futuro.
As insolvências e penhoras abrangem em todo o território um número muito significativo de farmácias.
A crise já fez muitas vítimas e a maioria esmagadora
das que sobrevivem não estão ainda imunes ao mesmo
destino.
É forçoso reconhecer que já não estamos na situação
depressiva que vivemos durante o período da Troika.
Mas este ajustamento deve-se fundamentalmente
ao esforço de reestruturação empreendido pelas próprias farmácias.
Do lado do Estado, a vontade de resgatar o sector
tem sido pouco determinada, pouco consistente, por
vezes errática e muitas vezes ausente.
Pela nossa parte, compreendendo a situação do
País, fizemos um esforço assinalável para encontrar novos caminhos que conjugassem os legítimos interesses
dos doentes, do Estado e da rede de farmácias.
Comprometemo-nos com esse caminho e assinámos
com os ministros da Saúde e das Finanças um acordo
para o pôr em prática.
Acessibilidade, despesa pública, margens, mercado
de genéricos, serviços farmacêuticos, terapêutica anti-retrovírica, descontos, são, entre outros, temas importantes desse acordo.

Queremos cumpri-lo e fizemos o trabalho que nos
competia.
Mas o nosso empenhamento e o nosso trabalho não
bastam.
É necessária a mesma determinação e o mesmo trabalho por parte do Ministério da Saúde.
Mas o tempo passa e as medidas acordadas tardam em
concretizar-se.
Continuamos a acreditar na boa-fé dos nossos interlocutores e na sua vontade de percorrerem o caminho
comum que acordaram connosco.
É necessário passar da teoria à prática, das palavras
aos actos.
É urgente implementar o acordo sobre margens.
É urgente implementar o acordo sobre serviços farmacêuticos, e de promoção da saúde e de bem-estar.
É urgente concretizar o acordo de dispensa de medicamentos anti-retrovíricos nas farmácias.
É urgente implementar o acordo sobre descontos nos
medicamentos.
A crise do sector das farmácias já dura há dez anos.
É tempo de lhe pôr termo.
Os Países não se desenvolvem com sectores em crise.
Só se desenvolvem com sectores sustentáveis, com
capacidade de investimento e criação de emprego.
Em política não se pode agradar em tudo a todos.
É preciso fazer escolhas.
O período eleitoral autárquico é uma "ponte" que estamos a atravessar, pouco propícia a essas escolhas.
Concluída a travessia, acredito que vamos todos pensar
de novo no País real, antes que surja nova “ponte”, mais
longa e mais difícil de atravessar.
É este pensamento que nos anima e nos dá esperança
num futuro próximo melhor para as farmácias portuguesas.

