
O Covid no meu dia de trabalho.  

Muita, muita gente, esteve e está na “linha da frente” para fazer face a 

este novo quotidiano. Da pandemia, da quarentena e muito 

especialmente do COVID muito foi dito e continuará a dizer. 

Eu estou e estarei, num cantinho chamado Centro comunitário do Bom 

Pastor, que esta também na linha da frente. Hoje vou dar o 

testemunho de como é vivido, o dia-a-dia neste centro, braço forte da 

Igreja Lusitana junto daqueles que em tempos difíceis precisam de 

quem os segure. 

Depois de instalada a pandemia, todo o serviço sofreu alterações. 

Reorganização e higienização do espaço, dos hábitos dos 

trabalhadores, suspensão da cantina, do transporte, e o mais difícil, a 

suspensão do convívio, dos afetos, dos risos e abraços. 

 Esta situação é transversal à creche, jardim-de-infância e ao grupo de 

jovens pés no risco. 

Vamos à luta, é preciso mudar… 

É preciso seguir novos rumos, ficar parado é que não. 

Não é isto que me vai trazer medo… 

E luta começa todos os dias… 

Alterações de ementas, reforço para o fim-de-semana. Rotas de 

distribuição para que ninguém fique sem almoço, rota 1, 2, 3, e por aí 

adiante, tarefa árdua para quem tem a condução e a distribuição a seu 

cargo, não esquecendo ninguém. A cozinha tem de pensar e executar a 

triplicar. 

 Sacos de transporte de refeição, preparados no dia anterior, 

completos com o menu, cuidadosamente verificados para não faltar 

nada na hora da entrega.  



Vai uma volta e volta para nova entrega, sem demora pois alguém 

espera o almoço. A visita das meninas do centro para dar dois dedos de 

conversa e matar saudades. Sempre com um sorriso, alguma distância, 

porque beijos e abraços não podem haver. Vontade não falta, mas o 

covid não deixa. 

Depois do frenesim de tantas voltas e voltas nas carrinhas com as 

refeições, a tarefa está cumprida, cansadas, mas ainda com ânimo, pois 

é necessário acolher mais alguém que precisa de refeição no dia 

seguinte. 

A Camara de Gaia, Junta Freguesia Santa Marinha, serviço Social e 

Banco Alimentar, não se esquecem da instituição, pois há sempre mais 

alguém a precisar de apoio, e sabem que podem contar com o Bom 

Pastor. Das tripas faz-se coração para incluir mais uma família a 

precisar de alimentação. Economicamente os apoios são preciosos, 

alimentos, cedência de veículos e motoristas que estão na luta, com o 

centro. Sinto-os como sendo parte integrante desta família, com a 

mesma vontade de servir. Obrigado. 

Durante o almoço com as funcionárias, do centro/da creche/ jardim-

de-infância, que estão a dar apoio no trabalho desenvolvido, há um 

relaxar do stress, as tarefas estão cumpridas, é hora de alimentar o 

corpo para daí a pouco começar de novo, havendo sempre tempo para 

dois dedos de conversa e partilha de experiências. 

No meu íntimo penso: Estas mulheres são como Marta e Maria, cada 

uma com o seu Dom, mas sempre a mesma causa ”servir”. 

De tarde é essencial telefonar àqueles que estão mais afastados. Tarefa 

difícil, pois ao fim de três/quatro chamadas já as lágrimas querem 

saltar dos olhos de tantas saudades, deles e nossas e a voz, embarga na 

garganta para reprimir a lágrima. 

- Quando vamos; falta muito; se calhar só depois das férias, lá para 

Setembro ou Outubro; tenho tantas saudades; vocês estão bem; 



preciso de umas compras; preciso de medicamentos, sinto falta da 

ginástica, doem-me as costas, a oficina da mente, parece que já nem 

penso, estou a atrofiar, tenho saudades… 

Sentimento difícil de matar com a distância. 

Trabalhos para casa: exercícios mini mental, exercícios físicos, há que 

trabalhar, estar ativo, não perder capacidades. Todas as semanas 

trabalho, trabalho, trabalho…  

E a Julieta, a nossa Juju, conversas por videoconferência, cruza os 

braços como se nos estivesse a abraçar atira beijos e repete, saudades, 

saudades, quero-vos dar muitos beijinhos, sim porque ele é muito 

beijoqueira. 

 A lágrima volta ao canto do olho. 

Saudades, deles e nossas, mesmo até do resmungar, do trautear duma 

canção que não se sabe bem a letra pois a cabeça já esqueceu, do 

colega do lado que ajuda, da anedota que se lê no jornal e se conta de 

forma desajeitada. 

Tudo isto há-de voltar, de forma diferente, mas  eu estarei lá, com 

tempo para abraços e beijos. 

 

Obrigado a todos. 

Teresa Rios 

 

 


