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AQUECEM-SE A MÃOS, AFINA-SE O PIANISTA
 

URL: http://informacao.canalsuperior.pt/reportagem/20034

 
O piano fez-lhe bem às mãos. Mesmo sem o saber. Diogo estuda piano há dez anos. Aos dilemas de
um rapaz de 15 somam-se os contratempos de uma  doença invisível , de nome Charcot Marie Tooth.
Para aliviar os sintomas desta doença degenerativa e sem cura, um grupo de estudantes do Técnico
criou um par de bolsos térmicos à medida de Diogo.
 
 Para já, a CMT afeta  ligeiramente  a destreza de Diogo no piano e em algumas tarefas como, por
exemplo, abrir  garrafões mais pesados . A doença sente-se no dia-a-dia, mas o jovem frisa:  eu ainda
corro, ainda salto e ando de chinelos. Tenho uma vida bastante feliz nesse sentido .
 
 Com a ideia de ajudar a atenuar os sintomas desta doença  invisível , a JUNITEC - uma júnior
empresa do Instituto Superior Técnico - desenvolveu um par de bolsos térmicos feitos à medida de
Diogo. Fazem o efeito de  caneca quente , brinca o jovem pianista, a quem não falta sentido de
humor.
 
  Eu ponho as mãos nos bolsos e os bolsos aquecem as mãos de modo a poder ter não só o conforto
que é não ter de andar com um sistema de refrigeração ambulante, como ter um melhor desempenho
nas provas. É sempre bom ter uma boa nota no final , diz.
 
 O projeto da JUNITEC foi desenvolvido em parceria com a Patient Innovation, uma rede social onde
pacientes e médicos podem partilhar soluções online, através da qual os estudantes chegaram ao caso
de Diogo.
 
  Percebemos que seria uma grande mais-valia não só ao nível técnico, como também ao nível social,
ou seja, podermos fazer parte deste projeto e beneficiarmos o estilo de vida de outra pessoa , explica
João Beirão, que juntamente com Inês Lourenço deram vida ao par de bolsos térmicos.
 
 Os dois estudantes de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores levaram cerca de um ano a criar
este sistema de aquecimento personalizado e portátil. A ideia inicial era criar um par de luvas, mas as
regras de etiqueta do conservatório obrigaram a um plano B.
 
 Não só a música mas também a escrita  esteve sempre presente  na vida de Diogo.  Fui ensinado
sobre como pegar num livro, como arrumar, como limpar. A leitura e a escrita sempre tiveram muita
importância na nossa família , conta.
 
 No ano passado, lançou o primeiro livro.  Um dia cheguei a casa e comecei a escrever em verso. A
minha espantou-se e foi ao Google verificar a autoria do poema. Ao descobrir que fui eu, deu-me os
parabéns e eu continuei a escrever. Até que cheguei a um ponto em que já tinha alguma acumulação
e decidimos juntar esses poemas e enviar para uma editora , recorda Diogo.
 
 Foi através do livro de poesia, intitulado de  Contrabaixo , que foi capaz de criar a Associação
Portuguesa de Charcot Marie Tooth, uma vez que os direitos de autor da obra revertem para o
projeto.
 
 Diogo não quer pousar a caneta e está a escrever um segundo livro sobre os 15 anos que já viveu.
Quer terminar o 12º ano e ainda não tem certezas do que quer para o futuro. Apenas a de que quer
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ser pianista enquanto lhe  for possível .
 
  Quero descobrir o meu próprio lugar dentro da música , perspetiva o rapaz.  É algo que me faz feliz e
temos de pensar na felicidade e não só no desenvolvimento da doença .
 
 Jornalista - Angélica Prieto
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