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AGRADECIMENTO 
Equipa do Centro Social do Tourigo - IPSS 

 
 
Fomo-nos preparando para o que o COVID - 19 poderia trazer para a instituição e 
sensibilizando os nossos  colaboradores e as/os utentes de Centro de Dia, acreditando que 
iriamos ter mais algum tempo e que a adaptação dos nossos serviços seria mais gradual.  

Não foi. E, desde o dia 13 de março, com a suspensão das refeições escolares e das visitas 
aos(às) utentes, a vida da instituição, mudou.  E, seguiu-se-lhe o dia 14 de março quando 
reunimos extraordinariamente - Direção e todos os colaboradores -  e comunicamos a toda a 
equipa que as instalações do Centro de Dia iriam ser encerradas e os serviços dessa resposta 
social  seriam  domiciliados  o que implicaria, também,  um ajustamento no Serviço de Apoio 
Domiciliário. 

Tudo seria, a partir desse dia,  em catadupa e a direção procurou (e continua): a antecipar 
situações; a proteger e apoiar as equipas e as/os utentes e seus familiares, assim como, as 71 
pessoas mais carenciadas que apoia; a definir rumos de orientação a partir das indicações da 
Direção - Geral de Saúde , da Segurança Social,  da Confederação Nacional das Instituições 
de Solidariedade e de Profissionais da área da saúde e da segurança,  exercendo  a sua 
autoridade com clareza e com a consciência que este tempo não se compadece com 
amadorismos,  experimentalismos sem bases e muito menos com arrogância. Este é,  sem dar 
espaço a interrogações, um tempo muito exigente para  as pessoas, para a instituição e para 
as suas equipas, pelo que o realismo, a união e a solidariedade,  que temos  partilhado tem 
permitido mitigar os problemas deste quotidiano pessoal e institucional, difícil.  

Por tudo isto, agradeço publicamente, aos meus colegas de Direção - Conceição Almeida, 
José Lemos, Eugénio Gomes; à Direção Técnica - Rita Cardoso; ao Encarregado Geral - Mário 
Pereira; à Animadora SócioCultural - Mariana Inácio;  à Cozinheira - Aldina Pereira, à 
Ajudante de Cozinha - Ana Durães;  às Ajudantes de Ação Direta - Helena Pereira, Lurdes 
Almeida, Rosa Gomes, Leonor Sousa, Rosa Ventura, Helena Oliveira; e,  às Auxiliares de 
Serviços Gerais: Alexandra Marques, Milagrosa Lopez e Isabel Almeida. 

Muito obrigada: por toda a vossa colaboração, por toda a vossa disciplina no cumprimento 
das orientações, por todo o vosso trabalho - sei que todos os dias as equipas que estão no 
terreno  vencem o medo - e, acima de tudo, por toda a vossa coragem diária que, acreditem, 
faz a diferença na vida dos que servimos!  

Graças a vocês estamos a conseguir, de forma adaptada, cumprir a nossa missão social de 
apoiar idosos e seus familiares e pessoas mais carenciados.  Um agradecimento, também,  aos 
vossos familiares que todos os dias disfarçam a angústia de vos ver sair de casa para virem 
trabalhar para a nossa instituição quando a orientação é: "Fiquem em casa." 

Acreditem que Todos juntos - e cada um de nós como agente de saúde pública -  venceremos 
estes tempos de distanciamento e contenção social provocados por esta pandemia! 

 
Tourigo, 27 de Março, 2020 
A Presidente da Direção, 

 

 


