
  

 

FOLHA CULTURAL DE RESIDENTES DO CAS OEIRAS PARA OS RESIDENTES DO CAS OEIRAS E NÃO SÓ 

Número 2 SETEMBRO 22 

Histórias do aCASO                                                      Por : Margarida Presumido 
 

Este ano, uma residente, a D. Maria de Jesus Inácio, resolveu alindar um 

recanto do jardim.  

A D. Ana Sande, tendo ali à mão um triangulo de terra, fez o mesmo. 

Eu, dediquei-me ao retângulo junto ao lago. 

A D. Jesus, além de flores, cultiva plantas medicinais e hortícolas. A D. Ana, 

aproveitando o que já existia, continuou com os cheiros: hortelã, salsa, 

poejos, coentros, além das flores. Eu fiquei-me pelas flores no meio das quais 

os pássaros alegremente se passeiam. 

Curiosamente e só no canteiro das plantas medicinais instalou-se um 

formigueiro.  A colónia de formigas abriu galerias no canteiro. 

Pode vê-las de cá para lá, transportando os alimentos, em grande azáfama, 

armazenado para o inverno. 

Imaginando                       de: Rosa Barros 

Sentada na minha cadeira eu viajo 

Faço longas caminhadas 

Conheço o meu país de lés-a-lés 

Sonhando, percorro as estradas 

O Alentejo lindo e perfumado 

Cheirando a trigo quando é verão 

À sombra do sobreiro 

Admirei o trigo a ser ceifado 

Sempre sempre imaginando 

Na ilha da Madeira me encontrei 

Um encanto, o carvalho, o cedro, as “vergadeiras” 

Foi Deus que ali passou certamente 

Por ter criado o Curral das Freiras 

Mais longe, sempre, sempre a sonhar 

E no Alasca, com um frio de estremecer 

Pensei que se o mundo fosse congelado 

Ninguém estaria a sofrer 

Sempre imaginado,  

Na Ilha de Cuba fui parar 

Essa beleza rara 

E lá dancei à luz da lua 

 O Bolero do Comandante Che Guevara 

 

Rosa Barros 

Para Ti  
de: Nina (Mª Alexandrina Luz) 

 

Oh! Como eu gosto do vento! 

Vem brincar comigo 

Com beijos de amor 

Diz-me ao meu ouvido 

Palavras sem dor 

 

Eu sei que é sonho! 

Mas nessas carícias 

Eu chamo por ti 

Chamando-te amor 

 

Esse amor sereno 

Tira a minha dor 

Tudo em ti transformo 

Numa linda flor 

 

Aceito a magia 

Quero o teu amor 

Nesse teu encanto 

Só deixas a flor 

 

Mas eu sou feliz 

Quero acreditar 

Que só há magia 

Nesse teu olhar. 

 



 

 

 

 
 

RECORDAÇÕES          Por: Ana Sande 

 

Como eu gosto de animais 

Eles também falam. 
Durante anos o meu marido ia para 

 o serviço e os meus filhos iam para a  
escola, eu ficava em casa com a  
companhia do meu cão que se chamava 
 Yanque e que viveu 15 anos. Era um animal muito inteligente, só 
não falava a nossa língua, de resto ele percebia o que se passava 
naquela casa. 

Quando precisávamos de ir a qualquer lado, não podíamos 
falar diante dele porque meu cão ia esconder-se debaixo das 
camas pois não queria ficar na marquise. 

O meu marido tinha por hábito levá-lo todas as noites à rua 
sempre há mesma hora, a hora do programa de TV do “Vitinho ir 
dormir”. Só que o dono também se deixava dormir, mas o meu cão 
não perdoava e não deixava de ir à rua na hora que mandavam o 
“Vitinho” ir dormir. Dava 2 ladros fortes ao dono que era obrigado 
a sair do sofá para ir com ele à rua. 

Quando o meu marido partiu arranjei uma gatinha bebé, a 
Nôno, visto já não ter o meu cão, para minha companhia. Ela 
cresceu e fez-se uma gata muito bonita e inteligente, mas muito 
mazinha. Há 2 anos e meio que não está comigo, mas quando vou 
a casa da minha filha e ela me ouve a voz, imediatamente vem ter 
comigo a roçar-se nas minhas pernas e a miar como se me 
dissesse: - “Tenho saudades tuas” 

Como vemos, os animais também falam. 

Soluções : quando a conta está errada; o lançamento do disco;  a 
silaba GA 

 

Tenho grandes amores na minha vida, 

De quem eu também sou querida, 

Eu tenho o vento que passa 

A chuva que bate na vidraça 

O azul infinito do céu e do mar 

Que eu nunca me canso de 

contemplar. 
 

Eu tenho os passarinhos 

Que passam a voar e a cantar a sua 

alegria 

Alguns poisam perto da minha janela 

E nos seus trinados me cantam e 

encantam 

Com a sua melodia 

Que é tão pura, tão bela. 
 

Eu tenho a lua 

Que lá da rua 

Me espreita pela janela, 

Vem ver se eu estou dormindo 

Me dá um beijo  

E quantas vezes eu vejo 

Que ela de mansinho 

Se afasta sorrindo 
 

Eu tenho o Céu 

Que é tão lindo 

A ouro e prata bordado 

No seu rendilhado 

Tecido pelas estrelas. 
 

Um dia também eu 

Serei uma estrelinha 

Pequenina que brilha lá no céu 

E que sabe senão será verdade. 

Eu tenho as flores 

Tão lindas, tão perfeitas 

E de tantas cores. 
 

Bendito e Louvado sejais meu Deus 

Por pores a luz nos olhos meus 

Para eu ver com clareza 

Como é linda a natureza. 
 

Tantas vezes eu digo  

Para comigo, 

Como é lindo e profundo 

Este nosso mundo 

Que todos devemos amar 

E respeitar 

 

Maria de Jesus Inácio 

 

 

RECORDAÇÕES 

Homenagem a dois amiguinhos de 4 patas 

Por: Judite Santos 

Olivier e Jony eram dois grandes amigos de 4 patas. Herdei-os 
do meu querido filho que faleceu. Eram 2 Pugs leais e amigos. Eles 
liam os meus pensamentos e sabiam quando eu estava triste ou 
alegre. 

Quando alguém batia à porta estavam sempre em alerta para 
me protegerem. 

Eu, com eles, não sentia solidão, estavam sempre ao meu lado 
sem pedirem nada em troca. Mesmo eles não sabendo falar, só 
com o olhar mostravam a sua gratidão. Eu amava os meus 
amiguinhos. O Jony e o Olivier que me ajudaram, na perda do meu 
filho João 

Contribuíram para esta folha: 

Ana Sande;; Judite Santos; Luísa Nass; Margarida Presumido; Maria 

de Jesus Inácio; Rosa Barros; Alexandrina Luz,  

Com o apoio da Unidade de Terapia Ocupacional (Ana Cristina 

Farinha) 


