
E eis que o Covid chegou… e toda uma equipa se transformou! 

A velocidade com que o SARS CoV-2 entrou dentro das nossas instituições não nos 
apavorou. No terceiro setor, estamos habituados a alterar a planificação regularmente 
e concretizar as mudanças no imediato benefício do utente. Facilmente percebemos 
que as alterações tinham de acontecer, e que mais um desafio tinha acabado de 
chegar!  

Com a motivação que tanto nos caracteriza, entregamo-nos à legislação, procurámos 
suporte e informação junto das entidades competentes, e concretizámos as 
orientações. 

Perceber que a incerteza tinha vindo para ficar e que as alterações eram diárias, que o 
ritmo alucinante a que trabalhávamos não garantia a segurança dos nossos utentes, 
dos nossos colegas e das nossas famílias, trouxe alguns momentos de frustração. O 
pânico também percorreu os nossos corredores e, entre equipas repartidas, alterações 
nos procedimentos, o objetivo era manter o bem-estar dos nossos utentes!  

É aqui, que o GOS tem um papel tão importante nesta pandemia, o programa que 
tínhamos iniciado não parou, ajudou a trabalhar ferramentas, crescemos com as 
dificuldades uns dos outros, e acima de tudo encontrámos soluções otimistas e 
eficazes, soluções estas que se erguiam muito além das nossas quatro paredes. E é tão 
bom quando o setor social converte uma pandemia em oportunidade de melhoria, 
fizemos e faremos coisas novas, reinventamo-nos hoje, com muito menos sofrimento.  

Falamos de muito mais que um plano de contingência, falamos de um clima de 
incerteza onde temos que garantir a felicidade dos nossos utentes. Fomos desafiados a 
privar os nossos utentes, dos sorrisos, dos abraços familiares, da sua autonomia, da 
sua liberdade de escolha, tivemos que explicar que a máscara e todos os EPI´s eram 
para sua proteção, e ainda assim recebemos GRATIDÃO! 

Trabalhamos com um público extremamente corajoso, pessoas com uma riqueza 
interior inquestionável, pessoas com incapacidades físicas e cognitivas, demências que 
os impossibilitam de perceber o que fazem tantos “mascarados” à sua volta, e ainda 
assim, confiam em nós todos os dias. Quando trabalhamos para superar as 
expectativas dos nossos utentes, adquirimos a capacidade de transformar dificuldades 
em oportunidades, o cansaço transforma-se em motivação e a carga laboral converte-
se em adrenalina.  

Tudo isto só é possível em EQUIPA.  

A equipa de quem cuida e a equipa de quem tem a coragem de se entregar a 
profissionais que todos os dias se esforçam para espalhar fé, alegria, animo e 
esperança, com muito respeito por quem vive todas estas privações.  

Toda esta transformação fez-se acompanhar de muitas dores de crescimento, mas foi 
com perseverança que encarámos os últimos meses. Somos hoje profissionais muito 
mais capazes, motivados e equilibrados. Não sabemos se estamos realmente 



preparados para o futuro, mas estamos muito gratos com todas as lições que o vírus 
nos ensinou, e com a certeza de que o cansaço não nos vence e que continuaremos a 
trabalhar em benefício dos nossos utentes e muito para além das nossas quatro 
paredes!  

 
Daniela Canastra 
Diretora técnica  
Centro de Solidariedade Social Padre José Filipe Rodrigues  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Um diário repleto de histórias sobre um vírus que entrou na nossa vida sem aviso prévio.  

Muitas mudanças tiveram de ser feitas a um ritmo alucinante, o medo surgiu e teimou 

em ficar. Mas nem tudo foi mau, descobrimos que todos nós crescemos com esta situação 

e que a superação, a coragem, a motivação e a força fazem agora parte dos nossos dias.  

Somos pessoas mais fortes e sabemos agora que, venha que vier, estaremos aqui, unidos 

numa só voz, porque somos PESSOAS A CUIDAR DE PESSOAS. 
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O INÍCIO DE TUDO …. 

Família 

Assim como esta coisa que anda espalhada pelo Mundo todo, nunca tinha passado por 

isto. Havia constipações, uma coisa que passa, uma dor que passa mais devagar mas 

nunca isto. Doenças que tivéssemos que estar assim separados ou ter mais cuidados por 

causa de não pegar, graças a Deus nunca passamos por isso. 

Eu estou bem! Sinto falta da minha família, não é? Mas de resto estou bem. Sinto-me 

bem e gosto de aqui estar, porque isto é uma família! Gosto de onde estou e com quem 

estou… Sei que a minha situação é esta e mesmo que eu queira não pode ser outra.  

Não vejo notícias porque passam sempre situações que fazem comover as pessoas, por 

isso não gosto de ver… 

Quando isto tudo acabar a primeira coisa que gostava de fazer era ver a minha família, 

eles que viessem cá ou eu ir lá. Nestas alturas assim e o que a gente gosta! 
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Primeira Vez 

Por causa da doença que anda aí não podemos sair, há bocadinho eu ouvi na televisão, 

e até disseram umas coisas que eu não sabia nada, que isto ainda está para vir pior… 

Não sei explicar o que sinto ao ver as notícias, sinto nervos, sinto medo, e há lares já, que 

não me lembro onde é, onde já morreu gente e outros que estão quase a morrer. Nós 

estamos aqui no cantinho do céu, até hoje!  

Um dia destes a minha sobrinha ligou-me, ela também tem um larzinho, e também me 

disse que tem todas as precauções, naquela altura não me disse se tinha alguém doente, 

mas é mais ou menos como aqui, os outros lares também, mas quer dizer é o destino… 

É a primeira vez que passo por uma situação destas, lembro-me quando era pequenita, 

de ouvir dizer que tinha acontecido, antes dos meus pais nascerem talvez, uma coisa 

assim parecida com isto, chamavam-lhe a Pneumónica. 

Nesta altura não sinto falta de nada, acho que foi a melhor coisa que fiz na minha vida 

foi vir para aqui, porque estava sozinha, tenho pouca família, eles têm a vida deles e 

também já não são crianças, foi a melhor coisa que fiz foi vir para aqui! 
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Saudades 

Estamos aqui todos e não podemos sair por causa de uma doença que anda lá fora.  

Com esta idade que tenho acho que nunca tinha passado por uma coisa destas. Não me 

lembro bem, mas acho que não! 

Quando vejo as notícias fico triste e tenho pena daquela gente toda que anda para lá a 

sofrer e tenho medo que venha para cá também. 

Sinto falta de tudo neste momento, da minha família, de tudo! Mas quando isto tudo 

acabar a primeira coisa que quero fazer é sair daqui e ver aquilo tudo lá fora, a minha 

casa e a minha família toda! 
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Um vírus chegou… 

Ora o que estamos a passar é a infelicidade de cá chegar um vírus, que segundo as 

inteligências vem da China. Por isso tem de haver muito cuidado, tem de se obedecer às 

leis e temos de ter muita paciência, pois as pessoas têm de estar em casa o mais tempo 

possível e não se exporem muito nos aglomerados de pessoas, como por exemplo, até ir 

à missa. 

Vejo esta situação de forma perigosa porque eu já passei por uma coisa mais ou menos 

parecida que foi a epidemia da tuberculose quando eu tinha 14/15 anos, que também foi 

uma coisa muito horrorosa. Morreu muita gente, principalmente jovens. Na Zibreira 

morreram uns poucos. 

Nessa altura tínhamos muitos cuidados, tínhamos indicação dos professores e familiares 

para se víssemos alguém a cuspir para o chão para sairmos logo dali, porque através da 

saliva era o maior perigo. 

Estamos a passar outra vez por esta situação, mas nós felizmente estamos aqui 

recolhidos, com muitas cautelas, tudo muito desinfetado e antigamente não havia estes 

novos produtos para desinfeção, por isso era pior do que agora. 

Eu compreendi logo, quando as funcionárias apareceram todas equipadas, que era para 

prevenção e não havia outro remédio. 

Sinto falta da minha família, mas a minha filha liga para cá muita vez, vejo-a no 

telemóvel e falo com ela, portanto dessa parte estou muito bem protegida. 

Gostava de deixar uma mensagem para que todos tenham muito cuidado, que não vos 

pareça uma história fora do vulgar o que o governo nos exige porque é para nosso bem 

e dos outros. 
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Uma nova situação… 

Que eu me lembre, nunca tinha passado por uma situação destas. Passei muito quando 

era criança, sofri muito, passei muita fome, o meu pai era alcoólico e a minha mãe faleceu 

cedo, por isso ficámos desamparados pois eramos quatro filhos. 

Assim que comecei a trabalhar, fui ganhando para mim e tive sempre uma vida mais ou 

menos estável. 

Estive em África, alguns 30 anos, e o que lá tinha, lá deixei. Mas cheguei a Portugal com 

saúde e fiz uma padaria na minha terra. Trabalhávamos de noite e dia, eu ia para a 

venda e a minha mulher ficava ao balcão e a fazer limpezas. 

Não ligo muito ao estar aqui fechado porque sempre fui uma pessoa muito só. 

Acho que é uma pena viver-se assim, oprimidos como vocês estão. Vocês têm de trabalhar 

para a gente, e a gente estamos só aqui nos comes e bebes, já não é nada mau. Desejo 

que tenham muita saúde para poderem orientar a gente. 

Eu por acaso falo com a minha família, a minha filha telefonou-me para cá a dizer que 

a minha mulher tinha caído e que partiu um braço, agora anda com o braço ao peito e 

eu ainda há pouco consegui falar com ela. Como não há outra maneira, tem de ser assim 

por telefone. 
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Vivências e epidemias… 

Desde pequeno, nos habitámos a grandes dificuldades e grandes crises, com predomínio 

da pobreza generalizada. Durante a 2ª Grande Guerra, 1939 a 1945, ou seja quase toda 

a minha adolescência, vivemos a falta de alimentos, que, por não ter dinheiro, ou porque 

não abundava no mercado, fomos privados deles. Sito, como exemplo o açúcar, levando 

as pessoas, à substituição por rebuçados no café, ou mesmo no leite colhido, nas nossas 

cabras ou ovelhas, o qual, por ignorância e descuido, nem sequer era fervido. 

Pouco depois, vivemos, a presença da tuberculose, que devastou grande parte da nossa 

melhor juventude. Só na Zibreira, morreram mais de uma dúzia de rapazes e raparigas; 

alguns resistiram, de tal modo que ainda vivem.      

Passei, entre outras, situações difíceis, em terras do ultramar, sobretudo em Angola, nos 

anos de guerrilha, onde em cumprimento do dever, e colaboração, em equipa, carreguei 

e descarreguei, milhares de toneladas de materiais, entre os quais muitos corpos sem 

vida. Era impressionante, como tantos perdiam a vida, em acidentes, emboscadas e 

descuidos. Tínhamos de os recolher, estivessem, onde estivem, muitas vezes em situações, 

extremamente difíceis e horrorosas. Uma das últimas ocorrências, foi a morte do 

segundo comandante e meu grande amigo, Major Ramiro, num acidente de caça. Muitas 

vezes, me visitava, no meu local de trabalho, pois sabia bem, as grandes dificuldades que 

toda a unidade passava, naqueles duros anos da criação do aeródromo, feito de raiz, em 

plena mata, por desbravar. Hoje é um dos melhores aeroportos de Angola e, até da 

África.  

Veio entretanto, o período a que chamam de quarentena. Devido ao grau que assumiu, 

tornando-se crise mundial, cujos, embaraços, tem causado, a todos os níveis e em todas 
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as atividades. Basta, olhar, para a indústria, quase parada em todo o mundo; as urgentes 

medidas de adaptação, aos novos locais de trabalho, e modo de viver de muitos milhões 

de trabalhadores e não só. As alterações de tantos milhões de famílias, com a sobrecarga 

dos filhos, impedidos de estudar, de viver, o presente e o futuro. O pesadelo, das famílias, 

terem, de viver separadas, a pontos, de quase, não poderem velar e enterrar, os seus 

muitos milhares de pessoas, vítimas desta e de outras doenças. Tudo isto pesa, e está 

presente na humanidade neste século. 

É verdade, que o vírus Corona, já existe há muito e já é conhecido e estudado há mais de 

50 anos. O nome tem origem, em nomes relativos à Grécia, mas até podia estar 

relacionado, com nome Português, pois existe no Alentejo, uma ribeira com este nome. 

Não consta que durante estes anos de vida e das suas diversas transformações, este vírus 

tenha infetado, humanos, mas somente animais. No ano de 2019, verificou-se, que o 

mesmo passou a verificar-se em pessoas e foi-lhe dado o nome de Covid-19. Certamente 

andou encubado, diversos meses e só este ano, se manifestou abruptamente, na China e 

propagou-se, rapidamente, por todo o mundo, com maior incidência, na Itália, Estados 

Unidos da América, Espanha etc. 

É este o cenário que vivemos, apelando a tudo e a todos, uma solução viável e sustentável. 

É por isso, que todo o mundo científico, procura urgentemente vacinas de modo a travar 

o seu desenvolvimento, e a sua contaminação. Toda a classe médica, e afins, procuram 

num extraordinário esforço, minimizar os danos. Em, todo o mundo se verificam, 

esforços, sobre humanos para, nos manter alimentados e vivos. Basta olhar-mos, para o 

esforço, despendido, pelas pessoas, que nos apoiam, tratam e alimentam, com prejuízo, 

do seu descanso e até com ausência, no seu seio familiar. A todos um bem-haja, e Deus 

os recompense. Na minha, modesta opinião, é a maior de todas as crises que já assisti, e 
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penso que posteriormente, podemos ter de nos confrontar com outras semelhantes. 

Vamos todos, com generosidade, ajudar os mais intervenientes, nesta causa. 

Procurando, cada um de por si cumprir e respeitar as leis e determinações, mesmo que 

nos pareça desajustado e desagradável, fazendo sempre o melhor possível para o bem 

de todos, com alegria e vontade de viver. São os meus votos bem sinceros. 
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O DESCONFINAMENTO  

 

Boa esperança 

Atualmente está melhor, já recebemos visitas, já a nossa mentalidade está virada para a 

boa esperança de voltarmos ao nosso tempo e ao convívio que tínhamos antes, porque 

tenho saudades. E sinto-me convencida que isto tudo vai passar. 

A primeira vez que vi a minha filha, através do vidro da janela lá de baixo, foi uma 

alegria muito grande. Acho que foi uma ideia muito forte e muito boa, não me importo 

que seja pelo vidro, pois sei que é para evitar o contágio do vírus. 

 

Boas Noticias 

Houve um alto individuo que diz, que isto estava a passar e que estava a desaparecer, 

mas depois nunca mais disseram nada. Tenho estado sempre à espera que digam o 

desenvolvimento, mas nunca mais. Fiquei tão satisfeita, mas olha, o que é que eu posso 

sentir? Estou aqui isolada, não saiu daqui, e não há visitas, não há movimento, algumas 

pessoas vê-se que estão a sofrer muito, quanto mais visitas tinham, mais estão a sofrer. 

Eu tenho aceitado, não se pode fazer nada, é a Lei da Vida! 
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Vida cheia de amigos 

Talvez por ter sido filho único, sempre desejei e procurei, conviver com outras, crianças, 

jovens ou adultos. Na rua onde nasci e vivi mais duma dezena de anos, no percurso de 

100 metros, havia famílias numerosas. Na casa ao lado da minha, viam os Baléus, mesmo 

em frente, viviam os Tiras. Cada uma destas famílias, tinham o privilégio e a riqueza de 

possuir 8 filhos. Havia ainda outras famílias numerosas, na mesma rua. Havia sempre 

com quem brincar, correr, jogar e gritar. Na escola, entre os companheiros encontrei 

amigos. Ainda no período escolar, lembro de entre os diversos jogos, brincar ao eixo. Na 

escola havia nesse tempo, separação de sexo, nos largos ou ruas, isso não acontecia, 

rapazes e raparigas, participavam com alegria, em qualquer divertimento. No caso 

concreto, todos eram executantes. Formava-se fila indiana, em que o 1º da fila, amoxava, 

isto é, dobrava-se no sentido da fila e mantinha a posição até que todos saltassem como 

se fosse um trampolim. Quando era a vez duma menina, a situação, podia complicar-se 

devido às saias, não permitirem a mesma liberdade, então elas subiam a saia antes de 

apoiar as mãos nas costas, mas tudo se resolvia facilmente pois eram muito 

entusiasmadas. Só que ao saltarem com as saias subidas, mostravam a roupa intima, as 

cuecas, quando existia, visto que por vezes, tinham ficado em casa para lavar. Nessa 

altura ouvia-se um grito, <vi Lisboa sem pagar>. Tudo era normal e fazia parte da 

brincadeira. 

Os anos iam passando, e por entre bailaricos e namoricos chegou a ida à inspeção, ato 

obrigatório na época para os mancebos. Quem ficasse apurado, era integrado nas forças 

armadas. O primeiro passo, era a recruta geralmente de 4 a 6 meses. Fui indigitado, 

para Lisboa, no Lumiar, que não conhecia, mas gostei muito e por lá passei bons fins-

de-semana. Tinha lá família, incluindo minha avó, tios e vários primos. Conheci 
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relativamente bem, a zona do Lumiar ao terreiro do Paço, Campolide e a Graça, o que 

constituía uma novidade. Aí deixei, alguns amigos. Como estava, destinado à Força 

Aérea, deram-me guia de marcha, para me apresentar no então Secretariado da Força 

Aérea na avenida da Liberdade, onde me indicaram, a ida para a Base Aérea 4 na ilha 

Terceira nos Açores, onde aterrei no início de Agosto de 1955. 

Era base de muito trabalho e dedicação. Procurei aproveitar o tempo e as oportunidades. 

Procurava cumprir as missões atribuídas e estudar qualquer coisa, visto não o ter feito 

anteriormente. Continuei a criar amizades, que ainda hoje mantenho com saudades. 

Neste período de descompressão, desejo veemente, encontrar-me com pessoas que têm 

feito o favor de ser amigos. Lembro e sinto mágoa dos momentos agradáveis de convívio 

passados aqui no Centro, ainda que fosse apenas a jogar á sueca ou outros. Já tenho 

recebido, algumas notícias de alguns companheiros, mas, não é a mesma coisa. Desejo, 

ardentemente, que todos continuem bem, e que o desconfinamento surja rapidamente 

e todos nós vamos, ser responsáveis e adaptados á situação que de momento se deparar. 

 

 


