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Há quantos anos existe a

farmácia?
A Farmácia do Cais está aqui

instalada desde Agosto. Veio da rua
Cândido dos Reis. Era a Pharmácia
Macedo e está datada de 1840.
Temos alguns rótulos que datam de
1940.

Mudou de instalações. Porquê?

Essa farmácia foi comprada há
mais de 58 anos pela minha mãe.
Nessa altura encontrava-se fechada
e ela reabriu-a. Manteve-a até agora.
Com esta mudança achamos que
devíamos mudar também o nome,
de acordo com a localização.

Mudam de instalações. E

mudam de imagem…
Mudamos de imagem, mas não

mudamos a maneira de bem servir.
No entanto temos agora umas

A Farmácia do Cais está desde Agosto no Cais de Gaia.
Mas não caiu de pára-quedas no carismático centro histórico.
Durante anos esteve instalada na rua Cândido dos Reis, com o
nome Macedo. Foi pharmácia e passou a farmácia. Foi
Macedo. Quis o destino que as novas instalações fossem
rebaptizadas, dando lugar a Farmácia do Cais.

Mas apenas o nome foi alterado. O resto permanece igual. A
tradição. O atendimento. A sensibilidade. A ajuda. A
proximidade. Tudo se mantém! Especialmente a 'doutora'. O
rosto é o mesmo, se bem que acompanhado por outros
'doutores'.

A doutora Celeste da farmácia - que conhece como ninguém
tudo o que de bom e mau se esconde nos tectos do 'velhinho'
centro histórico - não teve meias medidas e transmitiu aos
novos 'recrutas' farmacêuticos o mais importante: a
sensibilidade.

Um a um foram sendo apresentados à família de utentes e
sem medo de gripes ou pandemias abraçaram literalmente
todos os 'amigos'.

A doutora dos santamarinhenses mudou de instalações,
mas os hábitos mantêm-se. As condições melhoram o
atendimento e permitem uma atenção privilegiada. O
importante é que não foram quebrados os laços com aqueles
que muitas vezes convivem com o isolamento e apenas
procuram uma voz amiga, um gesto de carinho. No fundo… um
miminho!

A doutora vai continuar a mesma. A mesma energia positiva
para os mais carenciados, mesmo quando em termos
pessoais isso não acontece. A mesma doutora que insiste em
calcorrear as pedras íngremes das ruas históricas, distribuindo
em muitas 'capelinhas' o medicamento que precisam. A
mesma que se inspira na arte e 'pinta' desenhos nas caixas
dos medicamentos para que os utentes saibam quando os
tomar. A mesma doutora…

Mudam-se os tempos, mas não se mudam as vontades… o
lado social, esse, está para durar!

Conheça agora melhor o novo equipamento do Cais de
Gaia… um dos novos hotéis do Centro Histórico: o Hotel dos
Medicamentos!

Hotel dos Medicamentos

instalações que nos permitem prestar
outros cuidados de saúde que não
podíamos nas outras instalações.
Além de pequenas estavam a ficar
bastantes degradadas que estavam
a precisar de renovação. Temos
também uma maior variedade de
produtos aqui.

Para além da venda de

medicamentos, que outros serviços
contempla a farmácia?

Já fazemos a vacinação.
Fazemos os testes bioquímicos.
Consultas de podologia e de nutrição.

Para além do aconselhamento que
todos nós farmacêuticos podemos
prestar ao longo do dia, mas agora
num espaço personalizado e não ao
balcão. Tudo feito agora num
ambiente mais personalizado, mais
calmo, onde o doente pode estar num
compasso de espera se estiver
alterado.

Como tem sido a receptividade
dos utentes/clientes?

Foi uma passagem. Os utentes
estavam habituados a ver-me só a
mim como farmacêutica e a minha
mãe na farmácia, com três ajudantes
técnicos. Um desses ajudantes
reformou-se com mais de 50 anos de
casa, o Mamede, com grande pena
nossa. Então ficaram apenas dois
ajudantes: a Helena e o João. De
repente começam por entrar duas
recém-licenciadas. Duas, com
poucos dias de diferença. E eu com
receio que a população não as
aceitasse tão bem. Como eu estava
passar por um percurso de doença
desde o inicio desse ano, tratei de
começar a apresentar as minhas
farmacêuticas e dar-lhes [aos utentes]
a honra de saber o nome delas.
Dizer-lhes que elas estavam ali. Que
sabiam tanto como eu. Que os
podiam ajudar. Dá-me a sensação
que a população se sentiu muito
agradecida por ter sido apresentada
a cada uma das farmacêuticas.

(continua na pág. seguinte)
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Lembro-me que ainda não estávamos aqui
instaladas e elas eram cumprimentadas. "São as
meninas da farmácia, mas são também as
senhoras doutoras". As pessoas souberam
distinguir. Elas não caíram aqui de pára-quedas.
Foram todas, uma a uma, apresentadas. Depois
passaram a ser apresentados quatro, alguns até
aqui ao balcão. A população gostou. Quando
começaram a vir aqui, perguntei muitas vezes:
"então, não mereciam isto, melhores instalações

para nós os servirmos melhor? Também foi por
vocês que fizemos esta mudança". Aceitaram bem.
Às vezes vêm de mais longe, mas para um melhor
serviço.

Teria saído dali se não tivesse havido o
condicionamento de trânsito no Centro Histórico?

Se não tivesse havido condicionamento de
trânsito eu ainda estaria lá. E se o Dr. Luís Filipe
Menezes não tivesse tirado tanta gente daquela
rua e desta zona eu tinha continuado lá.

Mas está satisfeita com a mudança…
Estou, estou. E ainda bem que ele tirou. E que

mudei. Mas que se perdeu uma parte histórica,

perdeu.

As farmácias podem agora dar vacinas,
apesar de ser contra a vontade de enfermeiros e
alguns médicos. Como vê esta medida?

É uma boa medida para a sociedade civil. Nós
farmacêuticos só fazemos vacinação. Não
fazemos aplicação de injectáveis. Não estamos a
retirar trabalho de grande mérito a enfermeiros.
Se estamos a aplicar uma vacina que deve estar o

mínimo tempo possível fora do frigorífico, até ser
administrada, tem lógica que se faça de imediato
aqui.

E no que diz respeito à venda de

medicamentos em unidose. Está de acordo com
esta medida?

Estou completamente de acordo. Estraga-se
muito e falta muito. Caixinhas de 30 quando o
doente faz toma contínua de dois comprimidos por
dia não faz sentido. E há muitos medicamentos
que deviam ser cedidos em caixas de 100. Portanto,
as doses unitárias tanto são boas para menos,
como são boas para mais. O doente leva a
medicação para um mês. Mas isso pode

representar menos que uma caixa ou mais que
duas caixas e meia. Porque esta é a medicação do
mês. E sabe que durante esse tempo a medicação
não lhe vai faltar.

Tem tido muita procura da vacina da Gripe A?
Antes de se saber que a vacina ia para os

centros de saúde ainda tivemos algumas
solicitações. Não se nota que as pessoas estejam
muito aflitas para a tomar.

Há ou não motivo para alarme do seu ponto
de vista?

Se calhar mais vale tentar proteger-nos o
máximo e incentivar as pessoas a manter uma
higiene máxima. Isso vai ajudar a educá-las - e
nós estamos numa zona em que possivelmente
as pessoas precisam muito que se ensine a manter
uma boa higiene. Isto irá colmatar aquela franja
de população que não vai ter direito a vacina. No
fundo é um motivo de alarme porque no nosso
país há muita coisa que escapa em termos de
cultura. E nós temos muitos locais no pais onde
não se pode dizer que exista regras de
higienização. Pelo menos, aumentemos as
medidas de higiene junto da população.


