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Sociedade

Estudo sobre programa de comparticipação de medicamentos de Leiria

Mais de um terço dos beneficiários
com problemas de saúde mental
 Um estudo elaborado com base
em inquéritos a beneficiários do
programa de comparticipação de
medicamentos da Câmara de Leiria concluiu que mais de um terço
dos inquiridos (34%) são acompanhados por problemas de saúde mental há mais de dez anos. Os
resultados, apresentados na semana passada durante o fórum
Construindo redes em saúde mental, revelam ainda que quase metade (47%) dos filhos e 35% dos
cônjuges ou companheiros daqueles doentes também são acompanhados por problemas de foro
psíquico.
“Existe uma relação entre os
cônjuges portadores de problemas
de saúde mental e filhos com doença mental, podendo ser tradutor da
influência do contexto e funcionalidade da família como facor
precipitante das doenças mentais,

concluí o estudo feito por docentes
da Escola Superior de Saúde de Leiria (ESSLei). Segundo os dados recolhidos, entre os mais novos, as
patologias mais comuns são os
transtornos depressivos, deficiência intelectual, psicose, défice de
atenção/hiperactividade e espectro
de autismo.
De acordo com o estudo, “em
cada agregado familiar há, em média, pelo menos duas pessoas a fazer medicação diversificada, nomeadamente, ansiolíticos, antidepressivos, benzodiazepinas, antipsicóticos, antiepilépticos, antihipertensores, analgésicos, antiinflamatórios, corticosteroides,
diuréticos e antineoplásicos. As
doenças do foro físico mais prevalentes são as endócrinas, neurológicas e cardiovasculares.
Durante a apresentação dos resultados, a coordenadora do estudo, Maria dos Anjos Dixe, frisou a
“discrepância marcada entre o número de pessoas que precisa de

Leiria

Trabalhos por concluir há quase um ano em Leiria

Homem detido
por “facilitar”
prostituição

Obras na ponte dos Capuchos
já estão adjudicadas

 A Polícia Judiciária (PJ) de Leiria deteve, na semana passada,
um homem de 28 anos, “sem
ocupação laboral definida”, por
estar “fortemente indiciado” pela
prática do crime de lenocínio.
Segundo um comunicado da PJ,
a actividade criminosa desenvolvia-se “há cerca de um ano,
pelo menos, numa habitação
apetrechada para o efeito, no
centro urbano de Leiria, onde o
detido fomentava e facilitava,
de forma persistente, a prática da
prostituição por mulheres e homens, fazendo dessa actividade
modo de vida”. No decurso da
busca domiciliária efectuada no
local, foram apreendidos diversos artigos “relacionados com a
prática ilícita” e identificados
“utentes”, entre os quais um cidadão estrangeiro que se encontrava em situação irregular em
território nacional, acrescenta o
comunicado da PJ. Depois de ouvido no DIAP (Departamento de
Investigação e Acção Penal) da
Comarca de Leiria, para primeiro interrogatório, o suspeito ficou
sujeito a termo de identidade e
residência.

 Quase um ano depois de inaugurada a variante dos Capuchos
(Avenida Papa Francisco), em Leiria, continua por concluir a ponte
que faz a ligação entre o bairro e a
Rua dos Mártires (estrada da Marinha). No entanto, a situação deverá sofrer alterações nos próximos
dias, com o início das obras do arranjo da envolvente à ponte, que já
foram adjudicadas pela Câmara
de Leiria.
Segundo Lino Pereira, vereador
das obras municipais, a assinatura do
contrato de adjudicação da obra
teve lugar no passado dia 17. Os trabalhos custarão cerca de 53.409 euros e serão executados pela empresa Lena Constrói, sediada em Santo
Antão, Batalha. “O acto de consignação da obra prevê um prazo de 15
dias para o início dos trabalhos, pelo
que a obra deverá arrancar a qualquer momento”, acrescenta o autarca, adiantando que o contrato
prevê que a intervenção fique concluída dentro de 90 dias.
O arranjo do acesso deveria ter
sido executado aquando da construção da variante dos Capuchos.
No entanto, o exército português
veio reclamar a propriedade de
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Concelho
Diagnóstico social
actualizado
O Município de Leiria está a
actualizar o diagnóstico social do
concelho, Segundo explicou o
presidente da Câmara, Raul
Castro, durante a sessão de
abertura do fórum Construindo
redes em saúde mental, o
objectivo é “ter uma visão o mais
rigorosa possível dos problemas
sentidos pelas famílias do
concelho”, o que “será de grande
utilidade para o desenvolvimento
de soluções, em colaboração com
os parceiros da Rede Social”. Na
ocasião, o autarca defendeu a
necessidade de “construir uma
rede de respostas eficaz, capaz de
encontrar e adaptar soluções a
cada situação, naquilo que é
obrigação de uma sociedade
solidária que queremos
construir”.

cuidados na área da saúde mental
e familiar e as que de facto os recebem, mas que também estão
em sofrimento e, portanto, devem beneficiar de mais intervenção”. O estudo sublinha, no entanto, a necessidade dessa intervenção ser alargada ao “ecossistema familiar, promovendo a resiliência e potenciando factores protectores, a funcionalidade da família e as redes de suporte social,
quer de natureza informal quer
formal”. Ora, a pensar nisso, as entidades responsáveis pelo estudo
estão a preparar uma segunda fase
do projecto, alargada a outros parceiros, com o objectivo de promover medidas na área da “capacitação das famílias”.
O estudo foi solicitado pela Câmara de Leiria à ESSLei, com o objectivo de caracterizar as famílias
em situação de carência, inscritas
no programa de comparticipação
de medicamentos, quanto à sua
saúde familiar, física e mental.

Os casais que residam e estejam
recenseados na freguesia dos
Milagres, Leiria, vão beneficiar de
um apoio financeiro de 250 euros
por cada bebé. Com esta iniciativa,
a Junta “visa contribuir para a
fixação da população e promover o
crescimento da natalidade e da
juvenilidade” na freguesia, explica,
em comunicado o presidente da
autarquia Mário Gomes. Os
benefícios entraram em vigor na
passada segunda-feira, dia 27.

Até sábado Ourém
acolhe encontro com
Minas Gerais
O terceiro encontro económico e
cultural entre Minas Gerais e
Ourém decorre até sábado no
Centro de Negócios da cidade
portuguesa. Durante o evento, que
começou ontem à tarde, serão
debatidos temas como as barreiras
alfandegárias, as oportunidades de
investimento nos dois territórios, a
preservação das fontes renováveis
de energia e as riquezas do sector
produtivo. Para hoje, dia 30, está
marcado um almoço de negócios
com as delegações empresariais
mineira e portuguesa.

Leiria Reaberto
parque infantil da
Cruz da Areia
RICARDO GRAÇA

Trabalhos têm um prazo de execuçãode 90 dias
uma parcela anexa à ponte, que é
necessária para a conclusão da
obra. “Quando começámos a mexer no local, a nossa convicção era
que se tratava de espaço do domínio público, mas, de facto, depois
de consultados os cadastros e registos, concluímos que a parcela
não era nossa”, revela Lino Pereira. A situação foi ultrapassada com
a autorização concedida pelo Ministério da Defesa, através da Di-

Leiria Junta dos
Milagres dá 250 euros
por bebé

recção-Geral de Recursos da Defesa Nacional, para a autarquia ocupar a referida parcela, com “a cedência do espaço ao domínio público para a execução da rua”.
O vereador refere ainda que o
projecto teve de ser apreciado pela
Direcção-Geral de Cultura do Centro, uma vez que a área a intervencionar está dentro da zona de
protecção ao Convento de Santo
António dos Capuchos. MAS

Está novamente aberto o parque
infantil da Cruz da Areia, em Leiria,
depois de terem sido executadas
obras de reabilitação, num
investimento que atingiu os 21 mil
euros, que pretendeu adequar o
espaço às exigências da lei. Além do
restauro do piso e da instalação de
novos equipamentos, a intervenção
da Câmara de Leiria incluiu a
construção de uma rampa de modo
a tornar o parque mais inclusivo.

Marinha Grande Festa
das Sopas pela
protecção animal
A Associação Protectora de Animais
da Marinha Grande (APAMG) irá
realizar no próximo sábado, dia 2, a
Festa das Sopas, uma iniciativa que
serve de angariação de fundos que
revertem a favor dos animais que
estão ao seu cuidado. A iniciativa irá
decorrer na sede da Associação
Cultural e Recreativa da Comeira,
pelas 19:30 horas, e além das sopas,
inclui bifanas e cachorros, informa a
associação.

