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Opinião

Numa iniciativa do Ser-
viço de Pediatria do Centro
Hospitalar de Gaia, cerca de
20 crianças na sua maioria
acompanhadas pelos pais,
passaram um dia diferente,
de convívio saudável em con-
tacto com a natureza no
Centro Hípico de Serzedo.

Uma característica co-
mum a todas estas crian-
ças, o facto de terem Diabe-
tes tipo 1 na maior parte dos
casos diagnosticado recen-
temente.

A acompanhar estas
crianças a nutricionista Ana
Vieira, do referido serviço,
responsável pela iniciativa
que permitiu a muitas delas
um primeiro contacto com
cavalos. Todas experimenta-
ram uma «caminhada», já
que a ideia “passa por mos-
trar a todos que embora
esta seja uma doença
crónica, podem ter uma
vida absolutamente nor-
mal, com os devidos cui-

Crianças com diabetes
Foram ao centro hípico

dados com destaque para
uma alimentação saudá-
vel e equilibrada.”

É também uma forma de
pais e crianças trocarem ex-
periências até porque, todos
admitem “a partir do mo-
mento em que é diagnos-
ticada a doença há gran-
des mudanças nas rotinas
estabelecidas numa famí-
lia.”

Esta doença auto-imune
tem aumentado e com ten-
dência a aumentar, nas
crianças, Ana Vieira chama
a atenção para a dificuldade
“no mundo de abundân-
cia em que vivemos, con-
trolar a alimentação das
crianças.” Elas mesmas
que já aprenderam a prestar
atenção a alguns sintomas
como fome, dores de cabe-
ça e tremores, pedindo aju-
da sempre que tal aconteça.

Augusto Leite tem uma
filha com três anos a quem
foi diagnosticada em Outu-

bro do ano passado a diabe-
tes. Fala de surpresa inicial
“associamos esta doença
a pessoas com mais ida-
de”, de alguma aflição, mas
logo chegou a serenidade:
“temos a consciência de
ser uma doença «chata»
é assim que a vemos, mas
com o acompanhamento
dos profissionais de saú-
de, com os cuidados devi-
dos, como o horário rigo-
roso das refeições, por
exemplo, faz-se uma vida
perfeitamente normal.”

Exactamente como to-
dos se sentiam no Centro Hí-
pico de Serzedo, crianças
normais num dia de brinca-
deiras diferentes. Não fos-
sem as chamadas de aten-
ção da nutricionista para que
fossem lanchar, assim que
entendia ser a altura, es-
tariam tão entretidas a andar
a cavalo que nem se lembra-
riam, no momento, da doen-
ça.

ACERTAR E PREVER

E é uma realidade, meu caríssimo leitor, o dia a dia

da nossa vida social vai-nos trazendo cenas que oscilam

entre acertar no que é simples e prever o inimaginável.

Expectáveis foram os mais recentes distúrbios ocorridos

no concelho de Loures, mas já terão sido inimagináveis

as cenas que tiveram lugar ao longo da mais recente

reunião do Conselho de Justiça da Federação

Portuguesa de Futebol.

Aqueles seriam sempre expectáveis, dado que são

a naturalíssima consequência de se viver, nos dias que

passam e já desde há muito, num Estado

verdadeiramente fraco. Uma fraqueza que se torna

naturalmente indutora de todo o tipo de desmandos,

invariavelmente sem as respostas mais adequadas,

sejam no plano preventivo, sejam no da intervenção

da força pública, sejam no modo como os mesmos

acabam por ser tratados ao nível dos Tribunais.

Os segundos constituíram-se, indubitavelmente, em

algo de inimaginável, porque vieram mostrar à

evidência o grau de apodrecimento de instituições que

são essenciais para credibilizar o mundo do futebol.

Cenas que, contudo, mostram muitíssimo mais do que

apenas o que decorre naquele domínio, sendo uma

excelente estimativa do estado de degradação do

funcionamento de  toda a nossa vida em sociedade.

De tais terríveis acontecimentos há uma conclusão

que pode hoje tirar-se e já com grande certeza: o

funcionamento da generalidade das nossas instituições

está profundamente degradado, não havendo garantias

de que os seus resultados sejam intimamente aceites

pela grande maioria dos portugueses.

Note-se, contudo, que este mesmo panorama se

encontra igualmente presente por essa União Europeia

fora, até já mesmo por outras partes vastas deste nosso

Mundo decadente. Uma decadência que é o reflexo de

se andar, à conta de um falso pensamento modernista,

à procura do que simplesmente não funciona ou mesmo

não existe.

Cada dia mais acaba por se nos impor ao pensamento

e à consciência que algo de muito mau e doloroso

poderá chegar nos tempos que se avizinham. De resto,

já não é preciso ser-se profeta para se perceber que o

futuro que se aproxima não poderá trazer nada de bom,

nem mesmo de apenas razoável, antes um sofrimento

que já começou a mostrar-se-nos a um alucinante e

inimaginável ritmo diário. Um ritmo que nos traz

novidades diárias oscilando entre certeza e previsão.
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Um dia diferente para a
pequena Beatriz e para

todas as outras crianças...

A nutricionista, pais e crianças no
centro hipico de Serzedo...


