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12 de Outubro 
 
¡Olá, amigo! 
 
Olá, Federico!  
Tudo bem por aí?  
 
 
Estou chateando você nova-
mente é que realmente hoje 
especialmente aqui no Brasil é 
dia de nossa padroeira Nossa 
Senhora de Aparecida e vivi 
uma situação muito triste com 
a minha mãe e senti vontade 
de falar com alguem que pu-
desse realmente compreender, 
pois muitos que não vivem 
com os portadores de Alzhei-
mer não compreendem.  
 
Fui com a minha família a uma 
festa no clube, pois também 
comemora-se o dia da  
criança não sei se aí também e 
lá participamos de uma linda 
missa em homenagem a Santa 
e infelizmente a minha mãe 
não conseguiu participar de 
nada, nem mesmo da missa. 
Como é difícil essa situação a 
gente acaba se sentindo tão 
impotente perante a vida, pois 
tão pouco conseguimos fazer.  
 
Me diga Federico como era o 
dia-a-dia do seu pai? Como ele 
passava o dia? Você tem ir-
mãos? Eles os ajudavam a cui-
dar de seu pai?  
 
Me desculpe Federico tantas 
perguntas, mais na verdade há 
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Helen Miranda , 
Rio Preto, São Paulo, Brasil.  

horas que me sinto tão triste e 
sozinha, não tenho familiares 
aqui em Rio Preto, pois estão 
todos  
em minha cidade natal San-
���;1��������
������ ���ã que 
mora um pouco aqui e um 
pouco na capital São Paulo, 
mais ela não aceita muito a 
situação da minha mãe. Ela 
tinha muitas divergências com 
minha mãe e ainda hoje isso 
permanece.  
 
Sabe Federico a minha mãe 
diz que sente vontade de fu-
gir, de morrer, e eu percebo 
que há um grande desespero 
que a acompanha, ela não tira 
proveito de  nada que faz, na-
da mais a agrada e tem horas 
que não sabemos nem mes-
mo o que venha a ser o me-
lhor.  
 
Amigo, desculpas tanto desa-
bafo e perguntas, mais saber 
o que outros viveram nos aju-
da a ter forças, pois a horas 
que tudo é tão doloroso...  
 
 
Obrigado !  
 
 
Um abraço.  
 
 
Helen Miranda - Rio Preto /Sp  
 
 
¡No se esqueça daqueles  
que já não podem recordar...!  

Imágenes de São José  
do Rio Preto , Brasil. 
Imágenes de São José  
do Rio Preto , Brasil. 

• En portugués 


