
Jamais esquecerei o dia 3 de Novembro de 2014. Conduzia eu para ir ao 
encontro da minha filha, na cidade da Guarda, e tive um AVC Hemorrágico. 
O lado direito ficou afetado, e, aos 46 anos, a minha vida alterou-se num 
segundo: com uma vida activa, funcionária pública, 2 filhos maravilhosos, 
que adorava caminhar todos os dias, …. 

Recordo muito bem esse dia. Passei o dia no trabalho a chorar, porque tinha 
ficado sozinha: o meu filho, já licenciado, começara a trabalhar, e ela 
iniciara a sua vida académica… 

Essa vida que eu lhe roubei, pois a mãe estava mal e não sabia porquê… A 
minha filha tinha os olhos vermelhos de quem tinha estado a chorar, 
recordo que eu também chorava pois queria ir para casa… Ela deu-me um 
beijo e disse: “Não desistas”!... 

Adormeci, e acordei de manhã toda ligada a máquinas, e pensei para 
comigo: bem, é grave… Queria mexer a perna e ela pesava quilos, o braço 
também, mal conseguia falar, as palavras não me saíam, só tinha muito 
sono; parecia a bela adormecida! 

Só ficava bem quando a minha filha chegava ao pé de mim. À tarde, depois 
das aulas, lá vinha ela… Todos os dias em que estive no hospital, ficava para 
me dar o jantar, deitava-se ao meu lado na cama, que me fez pensar: tu não 
podes ficar um peso na vida dos teus filhos, tens que lutar para teres a tua 
vida de volta! A vida deles estava a iniciar agora, a minha filha perdeu o 
tempo de caloira, o meu filho, longe em Leiria, vinha todos os fins-de-
semana para estar comigo, eu teria que lutar por mim para ficar melhor! 

E aí começa esta minha novela. Internada no hospital, passado 3 semanas 
começo a fisioterapia. Inicio assim a minha luta, luta essa que é possível por 
ter pessoas boas ao pé de mim, posso agradecer aos enfermeiros que 
faziam terapia comigo, e me ensinaram. Depois, uma boa notícia (pensava 
eu que seria rápido): disseram-me que tinham pedido para ser admitida no 
Centro de Reabilitação Rovisco Pais, na Tocha, e que só teria de aguardar 
por uma vaga. 

Enquanto isso, lá ia progredindo. Aos poucos, conseguia quase andar. No 
final do mês de Novembro, nova etapa: tenho alta do Hospital e sou 
transferida para Gouveia. Aí sou confrontada com uma nova realidade: o 
meu primeiro fim-de-semana horrível num centro de cuidados 
continuados… Lembro-me de telefonar para a minha filha para me ir buscar, 
senão eu morria ali. Aquilo não era para mim, uma jovem precisa de outros 
jovens para animar, para falar, e em vez disso tive um pesadelo, pensava 
que tinha sido entregue já a um lar e que já não saia dali… 



Novamente a intervenção dos meus filhos: não queres ficar melhor? À 
semana há mais gente… Lá me convenceram. De manhã fisioterapia, à tarde 
ficava no quarto a ver televisão ou a ler. 

Recebi o meu telemóvel para poder falar com eles, mas com o aviso: não ir 
ao facebook, porque tinha lá muitas mensagens, e teria que ganhar 
coragem para ver o que me tinham publicado! 

Finalmente começo a andar sem o apoio de ninguém: uma vitória para 
mim! E, por minha iniciativa, a ir tomar banho sozinha, a vestir-me, a estar 
o mais independente possível. Começo a terapia da fala e vejo progressos. 

Vem o Natal, e a minha maior alegria: ir a casa! Mas, rapidamente se 
transforma num choque, o querer fazer coisas tão simples e não conseguir 
(aliás, não me deixavam…). Eu queria provar que conseguia, eu tinha que 
tentar fazer, e a frustração começa, o choro, pensei: nunca mais volto a ser 
a mesma… O meu trabalho, o computador, será que consigo? 

Ganhei coragem para ir ao facebook, e chorei muito, porque vemos que 
temos amigos, amigos virtuais que se tornaram amigos verdadeiros que me 
visitaram! 

Sim eu consigo! Consigo escrever num computador, lembrar-me das 
passwords, códigos multibanco, contas e mais contas, que é o meu serviço, 
pois trabalho na divisão financeira da Câmara. Eu recordava tudo, e foi mais 
uma vitória! 

Passado o Natal, regresso ao centro, chorosa, pois é-me difícil ficar longe 
dos meus filhos. Passados 11 dias, veio a boa nova: Tocha, aí vou eu! No 
meu primeiro dia no Centro de Reabilitação, apanho outro choque: quando 
lá entrei, desta vez por não vi idosos, mas sim gente nova, mais nova que 
eu, pessoas em cadeira de rodas, que me levaram a olhar de outra forma 
para essas pessoas. E começa a minha integração, outro método de 
fisioterapia. Recordo a primeira vez que consegui apertar um robe, a 
primeira vez que os meus dedos mexeram, o quanto chorei porque não 
conseguia escrever com a mão esquerda… Fui preparada para a vida, 
aprendi muito e sofri muito, mas era compensada todos os dias com 
mensagens bonitas que os meus filhos me mandavam de manhã, antes de 
começar a fisioterapia. Os terapeutas, médicos, enfermeiros, os amigos que 
fiz, tudo fez parte da minha recuperação. A todos os que passaram por mim, 
devo a minha recuperação, mas principalmente aos filhos, que me deram a 
força! 

Estive 4 meses na Tocha, e aí recomeçou esta minha nova vida. Que leva 
outro embate: dia 10 de Maio, perco o meu filho, falece aquele que me deu 



força, deixou-me agora… Tudo o que recuperei, volta para trás, e tenho 
outro internamento de mais 4 meses, para, dentro do possível, recuperar. 
E tento me levantar todos os dias por ele, por ela! 

Só vou dizer que não foi só o meu AVC: em cinco anos, sofri um divórcio, 
perdi a minha mãe, tive um AVC, faleceu o meu querido filho, e sofro um 
acidente de automóvel. Por isso, amigos e amigas, um AVC não é o fim da 
vida, mas sim o recomeço de uma nova vida! Lutar sempre, porque estamos 
a lutar por nós, e estamos ajudar o que é nosso. O meu filho disse-me uma 
vez: “Mãe, és uma guerreira de Deus, porque Deus só dá grandes batalhas 
aos seus melhores guerreiros!”. 

E deixo as últimas palavras ao meu filho: “Por ti, filho, por aquilo que me 
deste, a mãe regressou ao trabalho passado dois anos e três meses!”. 

Rosa Pereiro 


