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111 Pais, professores e 
alunos do Colégio Rainha 
Santa Isabel (CRSI) reuni-
ram 400 garrafões cheios 
de tampinhas que foram 
ontem entregues à DOCE - 
Associação Nacional para 
Divulgar e Orientar para 
Combater e Enfrentar a 
Tay-Sachs e outras Ganglio-
sidoses. O gesto, solidário e 
amigo do ambiente, repre-
senta uma ajuda impor-
tante para as 10 crianças 
portuguesas que sofrem 
destas doenças raras. 

“Desta forma ajudamos 
não só uma criança mas 
uma associação que dá res-
posta às famílias que têm 
crianças nesta situação”, 
explicou Sandra Cardoso, 
da Associação de Pais do 
CRSI. 

As tampinhas têm valor 
comercial e são vendidas 
a empresas da região com 
facilidade. Esta não é a pri-
meira vez que o CRSI utiliza 
esta forma de solidarieda-
de. “Temos apoiado uma 
família específica, mas des-
ta forma entendemos que, 
apoiando um projeto, po-
demos chegar a mais me-
ninos”, acrescentou Sandra 
Cardoso.

José Vilhena e Inês Praze-
res são os fundadores da 
DOCE, sediada em Coim-
bra. À filha, Margarida, de 
sete anos, foi diagnostica-
da a doença de Tay-Sachs 
há pouco mais de um ano. 
Deste então, não baixaram 
os braços. Uniram esforços, 
viraram o país, ligaram-se 
ao mundo. 

A 29 de fevereiro deste 
ano, Dia Mundial das Do-
enças Raras, criaram a as-
sociação. “Já encontrámos 
10 meninos em Portugal e 
acreditamos que há mui-
tos mais”, refere José Vilhe-
na, presidente da DOCE. 

15 milhões para 
salvar 70 crianças

“Na Europa, há 70 meni-
nos com Tay-Sachs regista-
dos pelas associações, mas 
o número real pode ser 
quatro vezes maior”, refere. 
Para salvar estas crianças 
é preciso um valor entre 
os 10 e os 15 milhões de 
euros para investir na in-

vestigação. 
O processo é semelhan-

te ao da pequena Matilde, 
a menina que conseguiu 
através da solidariedade 
dos portugueses reunir 
dois milhões de euros para 
comprar o medicamento 
mais caro do mundo. No 
entanto, no caso da Tay-
Sachs os estudos ainda pre-
cisam de desenvolvimen-
to. “Todos os testes feitos 
em animais conseguiram 
reverter a doença, agora 
são necessários testem em 
humanos e a homologação 
do medicamento”, revela 
José Vilhena. “Esta é uma 
luta universal”, sustenta. 

É para ver chegar esse dia 
que a DOCE luta. Em ape-

nas cinco meses de exis-
tência a associação já con-
seguiu integrar o Eurordis, 
o consórcio Europeu das 
Doenças Raras e vai pas-
sar a integrar em breve o 
Consórcio Europeu da Tay-
Sachs. 

Para onde vai o dinheiro?
Todo o dinheiro angaria-

do pela associação serve 
para pagar equipamento, 
investigação, para a for-
mação dos pais e para a 
investigação sendo cana-
lizado diretamente para 
a Universidade de Sevilha 
que faz estudos na área 
nos quais a única criança 
portuguesa que participa 
é a Margarida.

“Esta iniciativa é uma 
mais valia não só que co-
mece como que continue a 
dar as mãos a quem preci-
sa. Faremos tudo o quanto 
está ao nosso alcance para 
minorar o sofrimento dos 
outros”, assegurou a irmã 
Maria da Glória, diretora-
geral do CRSI no momento 
da entrega das tampinhas. 

Para a DOCE o gesto do 
CRSI é “o despertar da 
consciência da sociedade 
civil que está a conseguir 
levantar-se e dizer: Eu im-
porto-me, de uma forma 
muito firme”, disse José 
Vilhena. É uma iniciativa 
que “assenta no ambiente, 
na sociedade e na econo-
mia, os três pilares fun-
damentais da cidadania”, 
afirmou.
| Cátia Vicente

Colégio Rainha Santa junta 400 
garrafões de tampinhas para a DOCE

111 A Feira Popular decorre até 14 de julho, 
na Praça da Canção. A entrada é gratuita, à seme-
lhança das últimas duas edições, graças ao apoio 
financeiro concedido pela Câmara de Coimbra.

Feira Popular Visita guiada na Alta da cidade
Praça da Canção, 18H00Praça da Canção, 20H00

111 “Tradições Académicas e a Canção de Coimbra” é o tema da 
visita que se realiza hoje, numa iniciativa da autarquia. Trata-se de 
uma visita guiada pelas ruas da Alta da cidade dedicada ao Fado 
Hilário. O local de encontro é na Sé Nova (escadaria), às 18H00.
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Iniciativa da Associação de Pais do Colégio Rainha Santa Isabel permitiu a entrega de 400 garrafões cheios de tampas à DOCE


