
Conclusão 
 
Em jeito de despedida gostaria de dizer o seguinte: 
 
Entrei para esta aprendizagem por ter sido desafiado pelo meu médico, que 
em plena consulta, depois de termos falado em mil e uma coisa, disse-me: 
“Tem de voltar para a escola” 
Surpreendido, pensei:  
Será que meti água em alguma parte do meu discurso e ele acha que devo 
voltar à escola para aprender? 
“Você é capaz de mais.” 
Ok. Então é isso, pensei já mais aliviado. E respondi-lhe: 
 
“É lá!? Não será muita areia para a minha camioneta?  
Cinquenta e quatro anos depois?”  
Alguns segundos decorridos a pensar, acrescentei:  
“Porque não? Não perco nada, pelo contrário muito irei aprender, tudo que 
vier vai ser trigo limpo farinha Amparo como se costuma dizer!”   
 
E assim irei estar entretido com coisas úteis em vez de me posicionar 
estacionado frente a um canal qualquer de TV. a engolir programas que só 
embrutecem e alienam as massas, transformam as pessoas em robôs 
automatizados, que apenas executam tarefas para as quais foram 
programados, pensei. 
 
Foi numa onda desportiva, descontraída, de compromissos desprovida, que 
me deixei envolver, porque já reformado não preciso desta certificação 
para futuramente jogar como trunfo numa evolução laboral mais favorável 
como muitos precisarão.  
Avancei e cá estou nesta posição de aluno serôdio. 
Gostei muito dos meus colegas e também dos professores formadores, 
todos contribuíram para gerarem uma atmosfera agradável.  
Todos os formadores devido ao seu elevado profissionalismo se esmeraram 
em explicarem, em tornarem fácil o que parecia ser muito difícil.    
Uma grande parte das matérias que nos foram apresentadas para estudo - 
falo por mim - mas penso que não me engano se disser que todos nós já 
tínhamos tido contacto quer vendo, falando ou ouvindo numa altura 
qualquer da nossa vida.   Porque muita tornou-se polémica e gerou debate 
na opinião pública, por exemplo a eutanásia, a xenofobia, a discriminação, 
o racismo    e o aborto que foi referendado.   



Mas por algum desleixo, ou porque outros assuntos e afazeres se 
intrometeram, nas nossas stressantes e muito preenchidas vidas, estes 
tratados nesta aprendizagem, foram sendo parcialmente cumpridos, ou 
ficando arrumados nos caixotes do sótão dos esquecidos.  
E agora foram trazidos ao mundo atual, relembrados, arejados, olhados, 
pelos fatores ou variantes que o passar do tempo lhes foi moldando ou 
acrescentando. 
Por isto, e por muito que certamente fica por dizer, sinto-me muito feliz por 
ter sido parte integrante e ativa destes momentos que muito 
acrescentaram ao meu estado atual de felicidade. 
Felicidade e riqueza, porque agora sinto-me mais satisfeito, mais 
preenchido com o que relembrei e aprendi. 
E também sei que agora não cabem desculpas, agora tenho que ser mais 
responsável, mais cuidador e cumpridor das várias vertentes, sociais, 
ambientais, e de cidadania. 
 
A todos que contribuíram na preparação e me acompanharam nesta 
viagem de tão saborosa aventura, aqui deixo o meu obrigado. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


