
Mais tarde, esta casa vê-nos regressar, 

o Centro de Convívio é a porta de entrada, 

começamos pelas excursões, comer e dançar, 

mas já mostramos trazer pouca pedalada. 

 

Mais uns meses ou anos passados, 

o mais certo é cá continuar, 

de barriga, pernas e pés inchados, 

o nosso próximo destino será o Lar. 

 

Há quem entre com ar mais arrebitado, 

ainda não quer dar o braço a torcer, 

mas também há quem chegue atrasado, 

e não faz outra coisa senão gemer! 

 

Para trás ficou toda uma vida, 

tanta história que tinha para contar, 

mas já lá vai, já foi vivida, 

agora o remédio é esperar. 

 

Só não gememos à refeição, 

pois esta hora é sagrada, 

se não for de faca e garfo é à mão, 

quer seja peixe, carne ou salada… 

 

Deixamos a casa, os filhos e os netos 

resta-nos o amor e o carinho desta gente, 

não vale a pena recordar os nossos tarecos, 

e encarar esta vida de forma bem diferente. 

 

Eles fartam-se de nos avisar: 

tenha cuidado, olhe a sua tensão! 

mas não conseguimos evitar, 

e lá vem mais uma indigestão. 

 

A todos quantos aqui trabalham, 

fica a nossa imensa gratidão, 

sois vós que nos acarinham e agasalham, 

e aquecem o nosso coração. 

 

Cada vez é maior a nossa agonia, 

temos que pensar no futuro, 

talvez um lugar no Centro de Dia, 

que deve ser o local mais seguro. 

 

É com esse sentimento de gratidão e amizade, 

que nos despedimos de quem tão bem nos tratou, 

desejando que, quando chegarem à nossa idade, 

encontrem quem cuide de vós, como de nós cuidou. 

 

Ó Dália, arranjas-me lá um lugar? 

mas olha, a minha reforma é uma “desgracia”, 

a do estrangeiro mal dá para eu passar, 

e a daqui mal dá para a farmácia. 

 

Depois, já não há qualquer segredo, 

o nosso destino está traçado, 

nem vale a pena ter medo, 

é só levarem-nos para o outro lado. 

 

Este é o ciclo da vida à volta do Conselho de Moradores, 
nele crescemos, aprendemos, trabalhamos, vivemos e terminamos, 
por isso peço a toda a população, a todos vós, Senhoras e Senhores, 

para darmos as mãos e não deixar cair a casa de que todos necessitamos.   
 

José Coelho, 24 de Setembro de 2011 

Sessão Solene, 32º Aniversário do Conselho de Moradores de Borda do Campo 
 

         

Uma vez feitas as apresentações dos convidados pelo Sr. Presidente da Direcção,  
José Gonçalves, é meu dever na qualidade de Vice-Presidente, 

 saudar-vos e também agradecer a vossa presença.  
Com o mesmo sentido de gratidão me dirijo a todos vós. 

Nesta minha intervenção, onde também incluo o Apoio Domiciliário,  
pretendo descrever o papel das várias valências da nossa Instituição que,  

quase abrem e fecham todo o ciclo da nossa vida.  
De facto, nós damos início a esse ciclo na Creche, passamos pelo Jardim-de-Infância e ATL,  

depois levantamos voo para outras realidades,  
formamo-nos, trabalhamos, constituímos família, etc, etc. 


