Por Ti Isabela
www.isabelahope.org
Caros amigos (as) e colegas
A vida prega-nos certas partidas quando
menos esperamos. Nem todos reagimos da
mesma forma, mas a mais justa é tentar
lutar sempre pelo melhor, como é o caso
da Isabela.
Infelizmente, um acidente de mota no
cruzamento do Museu dos Coches em Maio
de 2006 levou-a para uma cadeira de
rodas, uma luta longa e dolorosa não só
para ela, mas para todos que a
acompanham desde o primeiro dia.
Mas a esperança renasceu ao fim de 1 ano e meio com a hipótese de um
tratamento com o propósito de ter melhor qualidade de vida, mais autonomia, mais
liberdade. A esperança existe, mas, tem preço. O tratamento em questão, no total
custará aproximadamente 30.000€, será realizado no CIREN – Centro
Internacional de Restauración Neurológica em Cuba.
Como muitos de vocês sabem, a Isabela não tem posses para financiar a sua
esperança, e é por isso que apelamos à vossa solidariedade, companheirismo,
amizade, simpatia quer conheçam a Isabela pessoalmente ou não.
A Isabela já esteve presente nas seguintes reportagens:
RTP2 – Maio de 2008
TVI – Programa da Júlia Pinheiro – Outubro de 2007
SIC – SIC Notícias - Festival Motard Oeiras – 16 de Setembro de 2007
Estas reportagens podem ser vistas no site www.isabelahope.org

Não dói ajudarmos quem mais precisa e neste caso apelamos à vossa bondade,
solidariedade seja ela da quantia que for e ajudem a Isabela nesta caminhada até à
esperança. Isto pode acontecer a qualquer a um e certamente que todos gostariam
de poder contar com ajuda. Passe esta mensagem adiante.
Para quem não possa estar presente em nenhumas das actividades que irão se
realizar para angariar fundos para a operação, poderá fazer a sua doação para o
seguinte NIB

NIB: 0007 0007 00643020001 64
Banco Espírito Santo – BES
Agência Agualva/Cacém
Nº Conta 0076 4302 0001
Para mais informações consultar o site www.isabelahope.org
NOTA: Agradecemos que quando fizerem a vossa doação enviem por e-mail (isabela@isabelahope.org) o
vosso nome e montante transferido (se possível, anexem o comprovativo da transferência) a fim de
sabermos quem efectuou a doação.

Informações médicas:
O que provocou a paraplegia foi o fracturamento da vértebra D-12.
Uma das hipóteses consiste numa cirurgia para despressurizar da zona da medula afectada, e também
para retirar fragmentos de ossos que estão alojados (cravados) na medula, bem como tratamentos de
fisioterapia dedicada, onde são efectuados 7 a 8 horas por dia de fisioterapia intensiva.

Muito obrigado a todos.
Amigos da Isabela. (Se ela própria não desiste, porque haveríamos nós de o fazer?)
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Seja solidário, passe esta mensagem adiante, não a deixe parar.

