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Bom dia, Exmos Srs. 
Sou um cidadão Português, com 52 anos de idade, chamo-me JOSÉ HENRIQUE MARTINS 
FERREIRA, sou funcionário público à 32 anos na Câmara Municipal do Cartaxo, 
através de um link q estava num blogge de uma senhora tmbm com este problema, q 
é de Lisboa, descobri este site. 
Fico mt grato em saber q realmente alguém se anda a preocupar com as doenças 
raras. 
Pois, no meu caso eu digo q ñ temos apoio nenhum, inclusivé os produtos q 
compramos na farmácia ñ são comparticipados e nem deixam descontar no IRS, pois 
q cada vez q quizéssemos um manipulado na farmácia teríamos q ir a uma consulta 
de dermatologia. 
Em Portugal ainda ñ há uma associação de doentes com ictiose, á semelhança da q 
existe em Espanha. 
Estamos infelizmente, no nosso país entregues a nós próprios e ás nossas 
humildes descobertas. 
Experimentamos de tudo para tentar minimizar este problema e tentarmos ter 
alguma qualidade de vida. 
Eu luto para q ñ seja um coitado. 
Toda a vida lutei, ñ me escondi atrás dos meus complexos e medos. 
Estudei e devido ás minhas capacidades na pintura, dei aulas onde estudei. 
Nasci e vivi em Angola até aos 20 anos, em 1975 vim com os meus pais para 
Portugal devido á conjuntura política. 
Sou de raça branca, posso considerar-me um indivíduo saudável, pratico 
cicloturismo, lógicamente com alguns cuidados(calor), ando cerca de 5000kms por 
ano de bicicleta, sou presidente de um clube de ciclismo. 
Tenho tmbm o hobbie da pintura, pintura realista, faço exposições, e dou aulas 
de pintura, sou autodidata. 
Domino a aguarela, carvão, pastel seco, acrílico e óleo, e tmbm domino algumas 
técnicas de artes decorativas. 
Tenho tmbm o hobbie da fotografia e música, toco um pouco de violão e canto umas 
coisas simples para os amigos. 
Como V. Exas. podem verificar, acho q dou o exemplo bem vivo de q por ter 
ictiose congénita ñ deixei de ser normal. 
Estudei, dei aulas, arranjei emprego, pinto, dou aulas de pintura, pratico 
desporto, músico etc. 
Para ser assim, faço uma vida regrada, ñ tenho vícios, SOU CASADO PELA 2ª VEZ, 
POIS A MINHA 1ª ESPOSA FALECEU COM CANCRO DE CÓLON. 
Tenho um filho q é absolutamente normal, só q enveredou pelo mundo da droga e 
perdeu-se, anda pelas ruas de Lisboa, tentei de tudo, ñ fui capaz. 
Como vêm este problema pode ñ ser hereditário, como a classe médica afirma, e 
conheço outro caso de uma senhora tmbm com ictiose congénita, q vive em Almada e 
q tmbm tem um filho sem nada. 
Portanto isto revela q ainda há mt por descobrir sobre esta doença. 
Os meus antepassados ñ tiveram nada disto e a tal senhora tmbm tem conhecimento 
q os antepassados dela tmbm ñ tiveram, portanto é uma prova de q ñ podem afirmar 
q é hereditário. 
Claro q eu tmbm tenho os meus dias menos bons, dias em q gostava de ñ ter nada 
nesta pele, enrugada e os olhos com as pálpebras vermelhas, q ao dormir temos q 
coclocar um gel, para q a viste dure o maior nº de anos possível, até esse gel, 
ñ é comparticipado, imgine-se. 
Q política de saúde horrível o nosso Portugal tem, infelizmente. 
É o q temos. 
Eu mandei fotos minhas, onde mostro tudo o q sou, como sou e o q faço para o 
concurso q é publicitado neste site, estou a referir-me do concurso de 
fotografia. 



EU AFIRMO, QUE GOSTARIA DE PENTENCER A UMA EQUIPA Q VISITASSE HOSPITAIS ONDE 
ESTIVESSEM CRIANÇAS E ADULTOS COM ESTE PROBLEMA E PROVAR-LHES COM AS MINHAS 
VIVÊNCIAS COMO É POSSÍVEL VIVER BEM COM ISTO E Q Ñ TENHAM MEDO DO FUTURO, 
GOSTAVA DE TRANSMITIR FORÇA A ESSAS PESSOAS, E PORQ NÃO DAR-LHES UMAS AULAS DE 
CILCISMO E PINTURA? 
Bem Hajam os Senhores por estarem a tentar fazer algo por nós. 
Um Abraço amigo 
DESTE SIMPLES E HUMILDE CIDADÃO 
José Henrique 
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