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Miguel Costa Gomes: “Olhar por vós é responsabilidade da minha geração”
Cávado

autor

Marta Caldeira
Cerca de cinco centenas de idosos de instituições dos quatro cantos do concelho de Barcelos divertiramse à brava, ontem, à tarde,
naquele que foi o primeiro sarau sénior barcelense, que teve lugar no Centro Paroquial de Galegos Santa Maria. A iniciativa foi
promovida pela Rede Social de Barcelos, com o apoio do município. O presidente da câmara, Miguel Costa Gomes, fez questão de estar
presente no arranque do evento, onde pediu aos seniores para viver esta fase da sua vida com alegria e onde apelou à sociedade em
geral para olhar “com mais responsabilidade” pelos mais idosos.
“Olhar por vós é uma responsabilidade da minha geração”, sublinhou o presidente da Câmara Municipal de Barcelos aos idosos que
participaram na festa, assinalando que “o Dia do Idoso não deve ser vivido apenas hoje (ontem), mas todos os dias, de todos os meses
do ano”.
“Os seniores são o melhor que nós temos, que deram muito ao nosso país e ao nosso concelho e que devem ser respeitados pelos
mais jovens”, apontou Costa Gomes. “Este é um reconhecimento merecido e justo feito em jeito de agradecimento pelo esforço que
fizeram ao longo de toda a vossa vida”.
“Vocês têm ainda muito a dar à sociedade, que tem também muito a aprender convosco”, apontou o presidente da câmara de
Barcelos, indicando que os mais novos têm o dever de cidadania, solidariedade, compreensão e de ajuda. “Nesta sociedade capitalista,
muitas vezes esquecemos estes valores, e este sarau sénior pretende mostrar excatamente isso: que todos têm um lugar na socidade
e que todos têm muito para partilhar”.
O autarca barcelense foi acompanhado nesta visita pela vereadora Armandina Saleiro, que é também responsável pela rede social
barcelense, que falou destes momentos de convívio como “momentos importantes de partilha, alegria, saber e reflexão”.
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“A voss
a vida está repleta de saberes que têm que ser partilhados com
os mais novos”, destacou a responsável, apontando que é essa precisamente uma das mensagens que o papa Francisco tem deixado
ao mundo actual, no sentido de que os mais novos saibam respeitar e honrar os mais velhos.
D. Rosa Oliveira e a D. Maria Amélia eram ontem dois dos rostos mais felizes desta primeira festa sénior, que serviu antes de mais para
celebrar o Dia Internacional do Idoso. “Nós também pertencemos ao mundo e temos o direito de nos divertir”, atirou, do alto da sua
razão, D. Rosa, caracterizandose “muito feliz por estar neste convívio com outras pessoas”.
Para Maria Amélia “este está a ser, sobretudo, um dia muito diferente de todos os outros. Também é bom sairmos de casa e
convivermos”.
Palavras emocionadas que fazem rejubilar a organização desta grande festa sénior, que esteve a cargo da Associação Galo Novo,
Associação Perelhal Solidário, Casa do Povo de Alvito e Espaço Sénior da Junta de Freguesia de Carapeços, no âmbito do plano de
actividades do Grupo Temático SectorVector Idosos, da Rede Social de Barcelos.
Cândido Salgueiro, da Associação Novo Galo e um dos elementos da organização deste primeiro sarau sénior, referiu que “neste
momento a Rede Social de Barcelos está a trabalhar muito bem”, indicou o responsável, apontando que a nível de cuidados a idosos
existem mais de três dezenas de associações a nível concelhio, considerando que a cobertura vai de encontro às necessidades do
terreno.
“Esta iniciativa surgiu porque temos a actividade inscrita no nosso plano de actividades da rede social e nós entendemos que estas
iniciativas dirigidas à nossa população sénior são imensamente importantes porque é uma maneira de os nossos idosos saírem das
instituições para se encontrar e confraternizar com outros e ter um dia cheio de alegria”.

Lar de Idosos Chaves
flavicordia.pt

Resort sénior da Flavicordia Conforto, Privacidade, Segurança.
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