22 LOCAL
RVJornal

Quinta-feira
10 de dezembro 2015

3ª Gala Rádio Vizela abraça
a causa da construção da nova ala
pediátrica do Hospital de S. João
A construção da nova ala pediátrica do Hospital de S. João do Porto é a causa social que a Rádio Vizela abraça,
na realização da sua 3ª Gala, a 23 de janeiro de 2016, no Eskada Vizela. Nesta missão solidária conta com o apoio do Rotary
Club de Vizela e dos seus Kids que já há algum tempo conhecem o projeto que pretende “Um novo Lugar para o Joãozinho”.
A Rádio Vizela também já conhece o Joãozinho e esteve de visita à Pediatria do Hospital de S. João, no Porto, para conhecer
melhor a realidade e os propósitos deste projeto, cuja concretização deve ser de todos.
Além de requalificar as
infraestruturas e proporcionar
melhores condições de humanização,
o projeto “Um Lugar para o
Joãozinho”
pretende
infraestruturas condignas para o
atendimento da criança e do
adolescente, assim como ter espaços
lúdicos e de ligação da criança ao
seu mundo, à sua família, à escola e
aos amigos, dedicados por área
clínica, criando condições condignas
a pais e familiares. Ser uma unidade
hospitalar de referência a nível
nacional e internacional são também
metas a alcançar na plenitude a
curto prazo.
O Joãozinho é o símbolo da
esperança. Da esperança de
concretização de um projeto que irá
traduzir-se em melhores condições
para as crianças que lutam pela vida
naquela unidade hospitalar e da
esperança de que tudo irá ficar bem
no mundo de cada criança, que vai
mimando a cada uma das suas visitas.
Visitas inesperadas mas sempre
aguardadas com muita ansiedade e
expetativa pelas crianças que,
mesmo doentes, dão vida aos
corredores daquele espaço.
A 3ª Gala da Rádio Vizela realiza-se a 23 de Janeiro de 2016, dia em que terá oportunidade de contribuir para este projeto

“Já não se contam
histórias de encantar e
vivemos numa
realidade dura”
“O desafio que o Hospital de S.
João lançou à sociedade civil para a
sua comparticipação na construção
da nova Ala Pediátrica, é uma forma
de suscitar o dever cívico de cada
um na manutenção dos serviços de
saúde”, começou por dizer ao
RVJornal, Ana Príncipe, Assessora do
Presidente do Conselho de
Administração do Hospital de S. João.
Onde existem crianças, existe
a alegria da inocência, mesmo
quando o cenário clínico não é o mais
otimista, e a Ala Pediátrica, segundo
Ana Príncipe, “é, de todos os
serviços, aquele que mais cativa,
todo este ambiente atrai as pessoas

e ajuda a que estas possam colaborar
e participar, sendo parte de uma
obra tão importante”. Hoje em dia,
mais do que nunca, “é necessário
unir esforços”: “Fazê-lo em prol da
paz e os melhores instrumentos que
temos são as crianças que hoje estão
a crescer e que dependem de todo o
amor e dedicação que lhes dermos,
nomeadamente às que estão
doentes, que têm a companhia dos
pais”. E aqui, a responsável quis
vincar a parte dos progenitores,
também eles com a dura tarefa que
manter os seus filhos agarrados à
vida, contra os prognósticos, muitas
vezes, terríveis com escassez de
esperança. “Queremos dar-lhes [aos
pais] condições para que sejam
felizes e para que nunca se demovam
da esperança de que tudo vai correr
melhor”, disse Ana Príncipe.
“Um Lugar para o Joãozinho” é
um projeto grandioso, enquadra
valores avultados na construção do
futuro que “é esse homem novo que
todos nós desejamos e que a criança
que hoje está doente possa vir a ser
alguém saudável e humanamente
saudável para que o mundo se
construa em histórias de encantar”.
Para a responsável, “já não se
contam histórias de encantar”:
“Vivemos numa realidade dura e isso

traduz-se em medos e sustos que faz
com que as crianças se transformem
em adultos muitas das vezes
agressivos”.
O patamar da Pediatria do
Hospital de S. João é já elevado, não
condizem com as infraestruturas que
apresenta. “Mas vai ser, com
certeza, a melhor do mundo porque
nunca tanta gente e tantas vontades
foram congregadas para que ela se
construa. Trará em todos os
alicerces dedicação e carinho, que
todos nós demos edificada em
valores humanos e cívicos”,
adiantou.
A obra arrancou em novembro e
decorrerá nos trâmites normais,
envolve muito dinheiro mas terá que
ter um fim para que o serviço
continue a liderar o ranking nacional.
A promoção do projeto está a ser
feita até além-fronteiras, segundo
Ana Príncipe, e o Joãozinho já não
passa despercebido onde quer que
se encontre. “Ele fez um périplo pela
Europa, unindo algumas pediatrias
como símbolo de fraternidade
universal. O Joãozinho, com todas
estas caraterísticas, tornou-se um
símbolo de fraternidade universal
que culminou no Dia Mundial da
Criança, com a inauguração de uma
exposição onde estiveram 28

pediatrias representativas dos 28
países da União Europeia”. No Natal,
a exposição estará patente em
Madrid e, a representar Portugal
estará a Pediatria do Divino Esprito
Santo, dos Açores. Seguirá depois
para Paris.
O ideal é que se consiga com
esta exposição de desenhos revelar
que não temos apenas o euro a unirnos, mas muito mais que isso (…) e o
Joãozinho não vai faltar”, revelou
Ana Príncipe.

Brincar para
atenuar a dor
Cristina Pinheiro e Isabel Mota
são educadoras de infância. A elas
cabe a difícil tarefa que transformar
um mundo por vezes obscuro em corde-rosa. O desafio pelo qual se

debatem diariamente passa por
proporcionar “os melhores
momentos possíveis, desmistificando
o internamento e as suas razões”.
“Tentamos sempre tornar a estadia
da criança o mais agradável possível.
Depois da primeira abordagem,
sempre difícil para as crianças,
queremos dizer que, apesar de nos
vestirmos com bata branca, vamos
proporcionar-lhes bons momentos de
animação”,
adiantaram
as
responsáveis. A missão fica
cumprida, acrescentaram, “quando
os utentes têm alta e já não querem
ir embora”.
Para além de focarem atenções
nas crianças, os olhos estão sempre
postos nos pais delas, que muitas
vezes abdicam de tudo para
acompanharem os filhos na doença:
“Os pais colaboram connosco e
muito, principalmente nesta época
de natal. Fazem decoração para esta
zona e outra para levarem para
casa”.
A comunidade tem as portas
abertas para visitar as instalações
de Pediatria do Hospital de S. João.
“Podem vir cá, conhecer a realidade
com estes meninos doentes. Muitas
vezes vêm grupos, escolas,
escuteiros, palhaços, temos a hora
do conto, da música e depois
atividades pontuais”, referiram as
educadoras, ao RVJornal.
E o Joãozinho costuma andar
por cá? “A visita dele é sempre
especial. É uma alegria redobrada e
os meninos estão sempre a
perguntar por ele (…) é o símbolo do
novo hospital, da alegria destas
crianças”.
Quem melhor do que os
profissionais da unidade hospitalar
para reconhecer a importância da
requalificação e de renovadas
instalações daquele espaço. “Este
Hospital vai ser muito importante,
terá um melhor espaço para as
crianças e para os pais e a sociedade
civil tem uma palavra a dizer”,
remataram.
A 3ª Gala da Rádio Vizela realizase a 23 de Janeiro de 2016, dia em
que terá oportunidade de contribuir
para um projeto que é de todos - a
construção da nova ala pediátrica
do Hospital de S. João, no Porto.
“Um Lugar para o Joãozinho”,
um lugar para as crianças que lutam
com coragem e bravura por dias
alegres e cheios de esperança.
Junte-se a nós a 23 de janeiro, no
“Eskada Vizela” e faça parte desta
história.

