
Há um ditado que diz “a quem meus
filhos beija minha boca adoça”. Eu
diria: quem faz bem aos meus filhos,
no meu coração ficará para sempre.

Hoje falo do apoio informal, isto é, da rede, da al-
deia, que a minha filha, portadora de uma doença
rara, tem e pela qual não poderia estar mais grata. 

O pai licenciou-se em ensino do Primeiro Ciclo
e fez uma pós-graduação em necessidades edu-
cativas especiais. Eu, mãe, realizei, durante a mi-
nha licenciatura, um curso de língua gestual por-
tuguesa. Qualquer um de nós pensou completar

a sua área de formação. Nunca pensámos utilizar
estes conhecimentos em termos pessoais, com
um filho nosso. Como todos os casais imaginá-
mos uma vida perfeita sem grandes sobressaltos,
mas aprendi que a vida é feita de imperfeições e
é aqui que reside a verdadeira perfeição. Um per-
curso feito de choro, grito, revolta, aquilo que a
psicologia chama de “negação”, que só depois
dá lugar à “aceitação” da realidade.

Muitos dizem: “A tua filha teve a sorte de calhar
nuns pais especiais”. Muito pelo contrário. A mi-
nha filha tornou-me especial, ela faz com que os

outros sejam especiais, ela faz com que os outros,
ao se manifestarem, sejam ou procurem o me-
lhor de si. Esta sua capacidade criou uma aldeia… 

À auxiliar de acção educativa, que recorta dia-
riamente à saída da escola um coração, e por
isso temos corações de todas as cores, de todos
os tamanhos e materiais, porque acredita que
através do amor ela terá um desenvolvimento
igual à de uma outra criança da sua idade; à vizi-
nha que sabe tudo sobre “make-up”, verdadeiro
manual de boas maneiras; à outra vizinha que
conduz a sua mota a uma velocidade super só-
nica como mais ninguém deixando um sorriso
largo e que lhe faz um cesto com alças improvi-
sadas e repleto de tangerinas que colheu só para
ela do seu quintal; à cadela que espera paciente-

mente do lado de lá da janela para a avistar
quando ela passa ao fim da tarde pela rua; à pro-
fessora de yoga, uma guerreira com um sabre de
luz, parece retirada de um conto de fadas, onde
todos os seres são seres de luz que ao anoitecer
adormecem no centro da terra aconchegados e
protegidos pela mãe natureza; à senhora do café
que faz o melhor leite creme só para ela; aos trei-
nadores do irmão que a deixam entrar em campo
e todos se envolvem para que não seja atacada
por nenhuma bola; à sua professora e aos tera-
peutas, também eles especiais. A todos os que
ela toca, a todos os que encetam com ela esta
cruzada, o meu obrigada!|

Neuza Lourenço
Mãe da Constança

Com o advento da liberdade e da de-
mocracia que o 25 de Abril nos pro-
porcionou há quarenta e cinco anos,
instalou-se entre nós a certeza de que

o Estado nunca mais nos voltaria a falhar. Não
que nos proporcionasse o que quer que fosse
sem o nosso esforço, mas que criasse as condi-
ções para que, independentemente da sua ori-
gem, etnia, classe social, todos pudessem adquirir
as competências que lhes permitissem ter em-
pregos condignos propiciadores de qualidade de
vida e distanciadores da pobreza envergonhada
que muitos viviam no período da ditadura; que
garantisse a nossa proteção nos momentos de
infortúnio que sabíamos nos poderia atingir, nos
assegurasse assistência na doença, no desem-
prego, nos proporcionasse merecido descanso
depois de uma vida honrada de trabalho; que
fosse muito além da sugestão de Kennedy de
que deveríamos perguntar não o que o nosso
País podia fazer por nós, mas o que poderíamos
fazer pelo nosso País, conjugando vontades e es-
forços coletivos para garantir o bem-estar dos
cidadãos. Independentemente das ideologias que
moldariam a forma de lá chegar, esta seria a am-
bição legítima de qualquer português confron-
tado com a Revolução dos Cravos.

A realidade tem-se mostrado um pouco dife-

rente. Confrontado com custos crescentes, im-
possibilitado por razões puramente ideológicas
ou preocupações imediatas com períodos elei-
torais, rendido ao poder de grupos de pressão
ou à pretensa vox populi das redes sociais, o Es-
tado recua na proteção dos cidadãos. Assim é no
capítulo da segurança, onde as polícias têm vindo
a deixar espaço para uma indústria privada cada
vez mais forte da proteção de bens e pessoas,
abdicando, assim, o Estado de uma das suas mis-
sões principais, com prejuízo particular dos mais
fracos, incapazes de recorrer a mecanismos al-
ternativos, e onde as forças armadas são salvas
apenas pela atuação de um punhado de forças
especiais, cujo papel internacional importa des-
tacar, mas sem correspondência no corpo geral,
demasiado pequeno e mal equipado para ga-
rantir a defesa nacional. Assim é na Proteção
Civil, onde acontecimentos trágicos demonstra-
ram a incapacidade dos organismos oficiais para
proteger os cidadãos, mas também a irrespon-
sabilidade que a negação constante em procurar
causas ou a sua desvalorização permanente,
numa tentativa ininterrupta de “sacudir a água
do capote” acentuam.

Na proteção social, onde continuamos a ser
dos países que menos cuidam dos mais despro-
tegidos, que atingem números que deveriam en-
vergonhar quem entende pertencer à elite eu-
ropeia. Na investigação criminal e na adminis-
tração da justiça, onde a crónica falta de meios
impede uma ação resoluta e nos tempos que
seria razoável utilizar para completo esclareci-
mento dos casos que não deixam de nos assolar
permanentemente. Que dizer da saúde, com a
cada vez mais acentuada criação de cidadãos
de primeira, de segunda e de terceira, de acordo
com os rendimentos de que dispõem, os planos
de saúde que lhes são oferecidos pelas entidades
patronais, incluindo o próprio Estado, com pes-

soas incapazes de aceder em momento opor-
tuno aos tratamentos que esperariam receber
pela sua condição de cidadãos de um País or-
gulhosamente pertencente à União Europeia. O
mesmo na educação, que deveria ser uma das
fontes principais de inclusão social e de promo-
ção da igualdade de oportunidades, e que dege-
nerou em enorme separação entre os filhos das
classes mais favorecidas e os da restante popu-
lação, contribuindo para aumentar o fosso exis-
tente, em lugar de o diminuir como se exigiria,
fruto da falta de concentração nos que deveriam
ser os verdadeiros alvos da intervenção, os es-
tudantes, sobre quem se deveriam concentrar
todos os esforços e a favor e quem se deveriam
alocar os recursos. Mas também na mobilidade,
palavra tão moderna como as intenções sempre
manifestadas e nunca concretizadas, com anún-
cios permanentes de futuros risonhos, mesmo
mirabolantes, nunca concretizados, enquanto
se deixa que o presente se degrade para lá de
qualquer razoabilidade; no planeamento, con-
centrado na resolução dos problemas de curto
prazo e não no futuro que deveria, pela sua pró-
pria natureza, precaver.

Nada está garantido. Acorremos ao fogo, já ele
lavra, para o apagar, não o prevenimos. Resolve-
mos os problemas criando comissões, cujos pa-
receres não escutamos, concebendo organismos
cujas jurisdições se sobrepõem às de outros que
já existem, nomeando pessoas para cargos sem
que tenham demonstrado outra competência
que não a de fazerem campanha pelo “chefe”,
com os desastrosos resultados que têm sido tão
amplamente divulgados.

E, entretanto, o que tínhamos de garantido vai
desaparecendo no mar de compromissos pon-
tuais, de cedências a quem tem maior poder nas
ruas, na comunicação social, nas redes, nos votos.
Não estão melhor organismos não estatais. Esta

semana comemorou-se o 1 de Maio, o dia do
trabalhador. Altura sempre aproveitada pelos sin-
dicatos para marcarem a sua presença. E a sua
força. Que sindicatos? Que força? São as questões
que se podem colocar. E cuja resposta demonstra,
uma vez mais, que nada está garantido também
neste mundo.

A estabilidade que as confederações existentes,
CGTP e UGT, conferiram em tempos desapare-
ceu. Por culpas próprias, quando se deixaram
absorver pelas lutas partidárias, constituindo
muitas vezes correntes de transmissão na pro-
moção de lutas que só vagamente eram pedidas
pelos trabalhadores. Esta postura foi manifesta
no período do governo da geringonça, em que
sindicatos se deixaram amordaçar ou diminuí-
ram a intensidade das suas ações em nome da
pretensa estabilidade governativa. Só com a apro-
ximação das eleições ressuscitaram para a vida.
Mas também porque não perceberam a mu-
dança na sociedade, o crescente individualismo
em detrimento da solidariedade, o valor atribuído
ao contrato individual por oposição ao coletivo.
A preocupação com o homem, que não com o
Homem. Esta alteração parece ter apanhado de
surpresa o movimento sindical em todo o
mundo, de tal forma que não esboçou senão a
resposta clássica. A crise mostrou ainda uma ou-
tra faceta do movimento: a preocupação exclu-
siva com quem tinha emprego, mas não com os
que o tinham perdido.

Da desilusão nasceram os novos sindicatos:
nos professores, nos enfermeiros, nos camionis-
tas. E o que tínhamos por garantido despareceu
também aqui.

Nota final: afinal as eleições de Maio são euro-
peias? É que não se ouve discutir a Europa. |
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