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Ataxia de Friedreich: Realiza-se hoje, ao final da tarde, o lançamento do livro «É
possível»
A doença que tem acompanhado o Rui Bernardino, a ataxia de Friedreich, limitou-lhe os movimentos e prendeu-o
a uma cadeira de rodas, quando este tinha apenas vinte anos de idade. Porém, nunca conseguiu limitar-lhe a
capacidade de sonhar. Hoje, com 36 anos de idade, o Rui continua a acreditar que “é possível”. O livro que é hoje
lançado é a prova disso mesmo.
De acordo com a editora, a obra "relata episódios verídicos, mais ou menos caricatos, de um percurso de vida,
desde o nascimento até aos dias de hoje. O livro partilha a alegria e a tristeza. Mostra que ser feliz só depende da
nossa atitude, além de motivar todos os leitores a encontrarem o que de melhor têm para dar aos outros. "
Sinopse:
A personagem principal é Rui Bernardino. Dotado de uma personalidade fortíssima, embora por vezes ingénuo, Rui revela a
forma muito própria como vem lidando com uma vida condicionada pela cadeira de rodas. O livro destaca os pilares
principais deste percurso: o tio Tó, também portador de ataxia de Frierdeich e a principal referência do Rui, Miguel
Abrantes, o melhor e fiel amigo até aos dias de hoje, e a esposa Michelly Abreu. "Como os últimos são os primeiros", ela é
sem dúvida a sua maior força.
Todo o caminho do Rui é cheio de "coisas" diferentes. Hoje com um grau de incapacidade de 95%, sente as suas forças
renovadas pela filha e pelos "ares" da cidade. O melhor ainda está, certamente, por vir!

A sessão de lançamento do livro "É possível" tem lugar hoje, ao final da tarde, às 19h15, na Desassossego –
Livraria|Bar|Café Literário, na rua de São Bento, em Lisboa.
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