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JORNAL CRSI 
“NÃO TENHAIS MEDO! EU SOU O CAMINHO, A VERDADE E A VIDA.” 

EDITORIAL  

MARTA NINA 

Um ano depois 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passou um ano. Um ano desde que as nossas vidas foram viradas 

completamente do avesso por uma pandemia que nenhum de nós poderia 

antecipar ou prevenir. Um ano desde que tudo o que parecia certo e seguro se 

tornou de repente um ponto de interrogação.  

Após umas semanas iniciais de incredulidade e de um certo otimismo, 

percebemos que a desordem chegara para ficar. Instalou-se o caos e pusemos 

todos as mãos à cabeça: e agora? O que fazemos? Tudo parecia 

irrevogavelmente perdido. 

Mas uma coisa não sabíamos: 

Nós somos resilientes. Somos corajosos, criativos e perseverantes e, por 

isso, à semelhança de milhões de pessoas no mundo inteiro, reinventámo-nos. 

Esta capacidade de reinvenção estava certamente adormecida dentro de cada um 

de nós, como um instinto primordial passado de geração em geração para 

enfrentar situações adversas. Quando deparados com esta pandemia, ela surgiu, 

lado a lado com uma esperança inabalável num futuro melhor. Foi-nos 

apresentada uma situação impossível e fizemos o melhor dela. Quebrámos 

barreiras impostas pela distância, pelo inesperado e pelo desânimo. 

E o que nos fica deste ano? Em primeiro lugar, penso ser inegável que 

todos polimos as nossas skills tecnológicas. Para além disso, diria que ficou um 

conhecimento de que somos mais resilientes do que alguma vez pensámos. Uma 

confiança renovada em saber que qualquer que seja o obstáculo aterrador, o 

enfrentaremos sem temor. Sobretudo, fica-nos a certeza de que os laços que nos 

unem são verdadeiramente inquebráveis e de que juntos somos, mesmo, mais 

fortes. Os tempos difíceis podem levantar questões e turvar crenças, mas tornam 

o amor claro como cristal. Nunca foi tão fácil definir o que realmente importa, 

e é esta a certeza inesperada que retiramos deste ano. 
 

Dia da Gentileza 
Ver página 9 
 

Ver página 3 
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Dia de S. José, 60 anos de profissão religiosa Ir. Maria da Glória  

ANTÓNIO VAZ, 12.º ANO 

  Confesso que este foi um momento especial e que, muito provavelmente, fruto da aproximação 

do fim deste percurso, terá sido um dos mais marcantes. Enquanto o “Vem Espírito” se ouvia, fui 

correndo as várias “páginas” e esboçando um sorriso à medida que encontrava caras conhecidas, junto 

dos seus familiares. Esbocei, em particular, um grande e inconsciente sorriso com a leitura do professor 

Abel. É alguém que, desde que me lembro, não falha uma leitura nas vigílias, nas (H)oras com Jesus, 

nas missas de início e final de ano. Por ser já algo tão familiar, não consigo sequer imaginar uma 

celebração do Colégio sem ouvir o eco daquela imponente voz. Mas, enfim, não me quero perder.  

 No dia em que se celebraram os 60 anos de profissão religiosa da Irmã, tivemos oportunidade 

de ouvir vários testemunhos, de perspetivas e contextos variados. O único elo de ligação era a 

necessidade comum que todos sentiam de homenagear a Irmã Maria da Glória. Tivemos oportunidade de ouvir as palavras 

familiares e de ternura da Dona Odete Cordeiro (irmã da nossa querida Diretora-Geral), as palavras intergeracionais e de louvor 

do Professor Fernando Regateiro (ex-presidente da AP e amigo de longa data), as palavras marcantes e a relação histórica da Dra. 

Mariana Piçarra (primeira Presidente da Associação de Estudantes), as palavras interculturais e europeístas de Roseline Moreau 

(presidente do GERFEC), as palavras de reconhecimento e agradecimento do Professor Artur Bessa e, por último, as palavras 

sentidas e de companheirismo da Irmã Maria da Esperança. Parafraseando o Professor Regateiro, é, de facto, incalculável o 

número de pessoas que foram tocadas e influenciadas pela Irmã ao longos destes 60 anos e penso que a mais de centena e meia 

de participantes do zoom representa uma pequena parte disso mesmo. Várias gerações e ilustres figuras que passaram por esta 

cidade, hoje espalhadas pelo mundo, foram tocadas de forma indelével pela mente e pedagogia Cluny da Irmã.  Sinto também 

uma enorme bênção por, junto de outros tantos milhares de alunos, fazer parte desta família de opção da Irmã. Todos os pequenos 

pormenores de boa educação que nos foi enraizando, as subtis abordagens nos corredores e, por vezes, as pouco desejadas mas 

sempre oportunas chamadas de atenção assumem uma importância definitiva na construção do nosso eu adulto. 

 Para concluir, gostava ainda de acrescentar que o facto de a celebração ter sido realizada no dia 19 de março - dia de S. 

José – torna-a, a meu ver, ainda mais bela e expressiva, pelo sentimento de uma exemplar ‘paternalidade’ que toda a Comunidade, 

entre pais, alunos e professores, reconhece na Irmã Maria da Glória, a quem presto aqui a minha mais sincera homenagem. 

“O teu futuro importa” 

CONSTANÇA RODRIGUES, 12.º ANO 

Como aluna do 12.º ano, uma questão que preenche a minha mente frequentemente é “O que seguir no meu futuro 

académico e onde fazê-lo?”. As palestras com membros da AAC, organizadas pela nossa Associação de Estudantes no dia 13 e 

14 de março, mostraram-se uma ajuda fulcral. Para além de me terem “aberto os horizontes” em relação aos temas abordados em 

cada curso e para a forma como são lecionados, ajudaram-me também a perceber o funcionamento de toda a vida académica da 

nossa “Cidade dos Estudantes” e a apaixonar-me pela mesma ainda antes de a viver. Posso dizer, sem sombra de dúvida, que 

todos os testemunhos se revelaram uma ajuda crucial para a escolha do meu futuro académico. 

Encontro de Reflexão de 10.º ano 

JOANA REIS, 10.º ANO 

 Os alunos do 10º ano tiveram dia 15/01/2021 o encontro de reflexão. 

Contudo, foi um encontro de reflexão diferente devido a esta pandemia pela qual o nosso país e o Mundo estão a passar. 

Assim, os Diretores de Turma de cada turma em conjunto com os Membros da Direção não deixaram passar este dia em branco 

e realizaram-no via zoom. Este encontro permitiu reunir todos os alunos e levar os mesmos ao seu momento de reflexão, tanto 

individual como em conjunto com os outros colegas. Neste encontro, os alunos realizaram diversas atividades, como cantarem 

cânticos, dialogarem sobre a importância de cada um de nós peregrinar em conjunto com o Senhor e, ainda, preencherem uma 

ficha sobre essa peregrinação, com perguntas lúdicas e reflexivas. De um modo geral, os alunos consideraram a atividade bastante 

interessante e alimentam a esperança de dias melhores para que possam realizar o tão esperado encontro de reflexão “normal”. 

Em suma, apesar de todas as adversidades que todos estamos a enfrentar, o Colégio, mais uma vez, não deixou passar estas 

atividades em branco e tentou proporcionar novos momentos bastante enriquecedores aos seus alunos. 
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Cidadania 11.º A2 

MARTA NINA, 11.º ANO 

Vivemos tempos incertos, mas sobretudo inesperados, em que o medo parece dominar 

todas as nossas ações. Para além dos receios pré-existentes, somos agora assoberbados por 

novos medos com os quais nunca pensámos ter de nos preocupar.  

É preciso espantar estes medos aterradores e trocá-los pela coragem, mas sobretudo, pela 

esperança de dias melhores! Com isto em mente, assim como o tema cultural deste ano (Não 

Tenhais Medo!) na terça-feira, dia 12 de janeiro, a nossa turma, 11ºA2, encorajada pela 

Diretora de Turma, a professora Isabel Saraiva, decidiu começar o dia de forma diferente. Na 

aula de Cidadania e Desenvolvimento, dirigimo-nos aos jardins do Colégio (ao pé do 

laboratório de química), onde partilhámos uma oração ao ar livre. Para iniciar, fizemos uma 

pequena cerimónia em que queimámos papéis onde tínhamos previamente escrito o que nos 

aterrorizava. Esta ação simbolizou a nossa libertação das correntes do medo, que nos prendem e 

paralisam. Já um pouco mais leves, dirigimo-nos aos jardins das Irmãs. Lá, testemunhámos o 

milagre da criação e demos graças pela mesma, assim como pelo momento que vivíamos em si, 

que demonstra como, mesmo em tempos escuros, a felicidade encontra formas de aparecer.  

Seguimos para as aulas do dia com o coração cheio e sem dúvida que um bocadinho mais 

corajosos, acalentados pela força anímica que recolhemos desta oração e uns dos outros. 

 

Dia da Gentileza 

FRANCISCO SOARES, 11.º ANO 

 A iniciativa de reservar um dia para a celebração da importância de se ser gentil 

surgiu pela mão dos Voluntários Cluny no ano letivo 2019/2020, tendo sido este ano 

abraçada também pela Associação de Estudantes do Colégio. A efeméride é habitualmente 

celebrada a 13 de novembro e estava prevista para essa data, mas a pandemia da CoViD-19 

opôs-se à concretização das atividades na altura. No entanto, os alunos Cluny não têm por 

hábito baixar os braços face a obstáculos, tendo o seu espírito de trabalho e superação de 

dificuldades permitido a consumação da iniciativa no dia 11 de janeiro de 2021.  

Assim, durante a manhã dessa segunda-feira, os alunos promotores da iniciativa 

passaram pelas salas dos alunos dos diversos ciclos, oferecendo marcadores de livros, fitas, 

pequenos posters, todos com a mesma mensagem: “Ser gentil nas palavras, gestos e atitudes, 

pois gentileza gera gentileza”. Construiu-se a “Árvore da Gentileza”, que foi colocada no 

recreio de S. José, e neste espaço foi ainda colocada uma fita por turma onde se destacavam 

os predicados que cada um considerava necessários para se ser gentil. Para além disso, na 

“Hora do Conto”, os alunos do Secundário leram um conjunto de histórias infantis aos mais 

pequeninos da Pré-escolar, seguindo-se a ilustração das respetivas personagens por parte dos 

alunos mais novos. Por último, e uma vez que a gentileza é para todos, cada professor 

recebeu uma carta personalizada em que os alunos puderam agradecer as particularidades 

gentis de cada professor, o que os deixou genuinamente sensibilizados. 

Este foi, sem dúvida, um nobre projeto e uma excelente oportunidade para lembrar os alunos de que se deve ser gentil todos 

os dias e a toda hora. Só assim poderemos ser capazes de seguir o exemplo da nossa Madre Fundadora, estando «em toda a parte 

onde há bem a fazer e sofrimento a aliviar». E pouco há mais belo do que isto! 

(H) ora com Jesus de 12.º ano 

BÁRBARA TEIXEIRA, 12º ANO 

A (H)Ora com Jesus é o momento de paz e de conexão com Deus.  

Como aluna deste Colégio há 12 anos, posso afirmar que as horas com Jesus são momentos mágicos, são momentos para 

parar e pensar, tanto sobre nós como sobre o mundo. São momentos para pensar em tudo o que está à nossa volta e em como 

ajudar o outro. Estes momentos de oração têm um carinho especial no meu coração, e sei que me vão acompanhar o resto da 

Vida. Devido a esta situação de pandemia que vivemos hoje, a (H)Ora com Jesus deste ano foi diferente. Foi feita por via zoom, 

atrás de um computador, mas esta condição não a tornou menos especial, muito pelo contrário: estivemos juntos mesmo estando 

distantes. Nestes momentos de oração, somos todos um, pois os nossos corações tornam-se um só: num só coração e numa só 

alma.  

A (H)Ora com Jesus é e vai ser sempre um evento anual característico do nosso Colégio, o qual pude, felizmente, 

vivenciar. Obrigada. 
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“Tenho um sonho…” 

MARIANA FERNANDES, 4.º ANO 

O meu sonho é um sonho grande, gigante, com muitos desejos lá dentro… 

Sonho crescer e aprender imenso, para um dia escolher uma profissão de que goste, talvez pintora ou bailarina. Gosto de 

aprender coisas novas e por isso a minha escola é tão importante para mim. O meu sonho é também poder viajar sem fim, conhecer 

o mundo em que vivo. Gostava de ter asas e voar, descobrir outros países e outros povos e saber como eles vivem e o que fazem 

diferente de nós. No meu sonho, estão também os meus amigos e especialmente os melhores amigos, com quem desejo continuar 

a brincar e a divertir-me. Eu sonho fazer muitos e novos amigos e organizar convívios e festas espetaculares com todos eles. Outra 

parte muito importante do meu sonho é a minha família, especialmente o meu pai e a minha mãe, de quem eu gosto muito. Com 

eles sonho fazer experiências novas e divertidas: sorrir, conviver, conhecer sítios diferentes, brincar com os primos, e muito mais. 

O meu sonho é tudo isto, é crescer, aprender e ser feliz.  

 
JOÃO GÓIS, 6.º ANO 

Um sonho é uma expectativa que possui vários significados...  

Muitas das ideias mais famosas do mundo foram vistas pelos seus criadores em sonhos, o que mostra que dormir bem é 

importante porque reativa a nossa mente. Já Aristóteles, por volta de 350 a.C., escreveu o ensaio “Do sono e da insónia”, 

interrogando-se sobre o que fazíamos (e porquê) durante o tempo em que dormimos. O mesmo Aristóteles fazia sestas curtas para 

voltar a pensar e a refletir. Neste tempo que estamos a viver, a maior parte de nós sonha com o fim da pandemia, da fome, da 

guerra... sonhos que esperamos poder realizar. Mas, o que é na verdade um sonho? Porque sonhamos? O nosso cérebro produz os 

sonhos de acordo com a nossa personalidade, os nossos gostos e medos, mas também de acordo com o nosso desejo de mudar. 

Muitos poetas falam de sonhos nos seus poemas, o que mostra que os sonhos são fontes de inspiração. Para realizarmos os nossos 

sonhos temos de, primeiro, enfrentar os nossos medos. Ao superá-los, conseguimos ir mais além! Este tempo em que vivemos 

não é o melhor para realizar os nossos sonhos pessoais. Vamos primeiro enfrentar o nosso pesadelo comum: a pandemia. Vamos 

enfrentar o coronavírus e vamos vencê-lo, todos juntos! 

Só descobrimos a pista seguinte se compreendermos a primeira.  

 
MATILDE FIGUEIRA, 9.º ANO, COM ILUSTRAÇÃO DE TERESA CARDOSO, 9.º ANO 

Toda a gente tem sonhos que não passam disso mesmo. Coisas que sabemos que nunca irão 

acontecer, mas que são reconfortantes apenas por estarem ligadas à parte do cérebro que nos deixa 

imaginar em algo grande. 

Eu quero poder viajar para onde quiser sem ter de pagar e poder passar o dia estendida ao sol 

sem apanhar escaldões. No entanto, na vida real, todos temos um sonho comum: ser feliz. Embora 

tenha um significado diferente para toda a gente, este é um sonho com muitos obstáculos se quisermos 

dificultá-lo. No meu caso, o meu sonho engloba o meu futuro e parece simples: tirar boas notas, entrar 

no curso que quero, ter um emprego que me sustente, ter um cão, uma casa e nunca me faltar dinheiro. 

Este sonho torna-se diferente quando eu percebo que o que me faz mais feliz são os sorrisos e abraços 

que agora não podemos dar. 

Assim, o meu estado de completa felicidade continua a ter a parte financeira e até luxuosa, mas 

baseia-se em continuar a ter a possibilidade de viver num ambiente no qual eu me sinto bem e de viver 

rodeada de pessoas que me ouvem e que me fazem rir. Este é o meu sonho.  

 
LUÍSA CUNHA, 12.º ANO 

Conseguir realizar um sonho! Conseguires algo que sempre desejaste, como viajar, o que, para ti, sempre foi algo a cumprir, 

que, quando alcançado, te sentes realizada. Ao longo desta minha curta existência (que desejo que seja longa, pois há muito que 

desejo realizar), apercebi-me de que um sonho não é só um sonho e não acontece só porque pedes muito. Pelo contrário, muitos 

sonhos só são realizados através do fruto do nosso trabalho. A única solução para conseguires realizar o que queres, é trabalhando.  

Sonhos, para mim, são desejos que gostava de ver cumpridos. Mas, por vezes, já percebi que nem sempre se concretizam 

como queremos ou quando queremos. Desde que se cumpram e que sejam no momento certo, tudo bem para mim. Sou aquele 

tipo de pessoa que pergunta: “Qual é o teu sonho?”, “Tens algo a cumprir para o teu futuro?” Ter até tenho. Fico completamente 

à nora, sem saber o que responder, e estando no fim do secundário, prestes a tomar uma decisão que considero bastante importante 

para a minha vida, o que mais ouço são perguntas deste género... Devo dizer-vos que fico sempre um pouco irritada, porque não 

sei ou simplesmente não quero responder. Acham que já devíamos nascer preparados para responder a este tipo de perguntas? Eu 

nem sou uma pessoa indecisa, mas no que toca a definir o meu rumo na vida, fico cheia de dúvidas!!  O que devo seguir, o que 

devo fazer, que profissão quero ter?! Não sei. Acho que quero só seguir, não pensando muito! Há uma coisa que desejo ser. Sim, 

isso eu sei! Quero ser feliz e fazer algo que me faça realizada e preenchida. Mas será que irei ser feliz só com uma profissão? 

Sinto que talvez precise de mais tempo para decidir, e acho que vou decidindo conforme for crescendo. Neste momento, quero 

muitas coisas, pois acho que uma só não me chega para me sentir completa. Quero, sim, aproveitar todos os momentos que a vida 

me proporcionar para ser feliz, aproveitando cada minuto da minha existência.  

Serei a única a sentir-me assim? Penso que não. Esta será uma angústia para muitos que pensam como eu. Penso que apesar 

de tudo, vamos conseguir alcançar tudo o que desejamos no momento certo. 
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CRSI a Ler e poder transformador da leitura 

PROFESSORA LAURA MELO E FARO 

A ideia surgiu como todas as boas ideias: de forma inesperada. Logo no primeiro 

encontro com a minha DT, o 12.º B, durante a suspensão letiva, em pleno confinamento, 

falou-se de uma forma para ocupar bem o tempo — ler! Claro está que agarrei e alimentei 

a ideia! Podia ser suspeito o entusiasmo vindo de uma professora, ainda mais de Português, 

mas a corrente de boas energias que me foi sendo passada no imediato pelos alunos, turma 

a turma, pelas minhas colegas de Departamento, por todos os professores foi a certeza de 

que o projeto tinha ‘pernas para andar’. A luz verde da Direção e o apoio incondicional da 

AE foram a força propulsora. O mote foi dado e o #crsialer nasceu! 

O propósito era recolhermos e darmos aos alunos propostas de leitura na forma de 

pequenos vídeos que lhes mostrariam um – ou mais! — livros que eles poderiam ler durante 

a interrupção letiva... livros que tivéssemos gostado de ler... E, em vídeo, ou por escrito, ou 

em fotografia foram surgindo as muitas sugestões.  

Há que desformatar as cabeças dos alunos que associam a leitura a um exercício meramente académico: tudo aparece 

esmagado num resumo da obra, muitas vezes não lida, descarregado da ‘net’; tudo arrumado em tópicos de ‘matéria’ que não faz 

deles verdadeiros leitores! Como é importante cultivar apenas e só leitura prazerosa! Ler altera a nossa consciência, ocupa e 

alimenta a nossa imaginação. Ler desperta emoções e transforma a nossa forma de ver e conhecer o mundo que nos rodeia. Ler 

abre as portas do sonho, mas abre sobretudo os nossos horizontes. Os livros inesquecíveis serão sempre aqueles que tiveram o 

condão de nos tocar e de mudar o nosso olhar sobre o mundo— são esses que guardamos qual tesouros na nossa ‘memória 

literária’. 

Em tempos confinados, a leitura é um extraordinário escape e um remédio santo para a solidão! Ninguém se sentirá só, 

tendo um (bom) livro para ler! Ler, e ler nas férias, não é mania dos professores de Português... Acreditem: somos o que lemos! 

E, lendo, seremos sempre pessoas melhores!  

Ora, dito isto, às portas das férias da Páscoa, vamos voltar a pôr o #crsialer, apenas e só por puro prazer...? O apelo mantém-

se: desliga-te e liga-te a um bom livro! 

Dia da Mulher 

MATILDE LEITE, 12.º ANO, COM ILUSTRAÇÃO DE ALUNOS DO 5 º ANO 

  Hoje, dia 8 de março, é um dia como qualquer outro, é o dia da mulher. Digo que é 

como qualquer outro porque até como diz o Papa Francisco, “a mulher é a harmonia, é 

a poesia, é a beleza. Sem ela, o mundo não seria bonito, não seria harmónico (...)”, isto 

é, a mulher tem um papel fundamental na sociedade.  

        Contudo, foi em 1975 que a Organização das Nações Unidas assinalou o dia “8 de 

março” como o Dia Internacional da Mulher de modo a ser continuamente relembrado 

bem como a honrar a luta travada pelo sexo feminino, especialmente no último século, 

no sentido de poder adquirir mais direitos. O dia de hoje tornou-se numa celebração, 

em especial memória das 130 operárias de uma fábrica têxtil em Nova Iorque que 

morreram carbonizadas e que, por isso, espoletaram muitos protestos a favor dos 

direitos das mulheres. Mas este bonito dia ficou nesta data por, há exatamente 104 

anos, a 8 de março de 1917, 90 mil operárias russas se juntarem para se manifestarem 

contra as más condições de trabalho, contra a fome e contra a participação russa na 

Guerra. Apesar das mudanças muitíssimo notórias do poder das mulheres na 

atualidade, comparando com há 100 anos atrás, tais como o direito do voto, da 

escolaridade, de poder conduzir e da independência do lar e do marido, e também do 

facto das mulheres estarem cada vez mais a ocupar lugares etiquetados pela sociedade 

como lugares de homens, apesar destes progressos, as desigualdades sociais entre os dois sexos ainda são uma realidade. A 

título de exemplo, podemos constatar a disparidade salarial, a prioridade masculina no mercado de trabalho sob a feminina bem 

como todo o tipo de violência da qual as mulheres são alvo. A verdade é que, apesar de todos os progressos conseguidos no 

plano do direito, nenhum país no mundo atingiu a igualdade plena de género, continuando a existir muitas áreas na quais ainda é 

necessário intervir. Neste sentido, continuando a viver num mundo imperfeito em que as mulheres são desfavorecidas em 

relação aos homens fará todo o sentido continuar a celebrar esta data! Mesmo que num futuro próximo este cenário ideal seja 

alcançado, fará todo o sentido celebrar esta data em memória do sofrimento vivido em tempos anteriores. 

        Assim, para além de dedicar estas palavras às sufragistas lutadoras, dedico em especial a todas nós, mulheres corajosas, 

ambiciosas, talentosas e poderosas. Apesar de os instastories a desejar feliz dia da mulher só aparecerem no nosso feed das 

redes sociais no dia 8, independentemente do dia em que estiver a ler isto, desejo-lhe um feliz dia da mulher fomentando a 

esperança de que todos possamos, de alguma forma, contribuir para a menor importância da celebração desta data.  
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O futuro 

MARIA MANSILHA, 12.º ANO 

Penso que, para abordar este tema, não podemos só falar acerca do futuro. Temos de falar do presente, e do passado também, 

porque a nossa vida é um ciclo. 

O presente é tudo o que fazemos agora. Ir comprar pão, falar com os vizinhos, cantar enquanto se varre o chão, abraçar a 

família, ir para a escola ou para o trabalho. É o quotidiano, o nosso dia-a-dia. Já o passado... o passado são as memórias, as 

recordações recalcadas. É relembrar momentos. São as memórias que temos ao ver fotos de álbuns de quando éramos crianças, 

são os momentos que passámos com alguém que já partiu. É, no fundo, o que resulta de estudar história e aprender tudo 

relativamente à vida de séculos anteriores. E, por fim, o futuro, que é tudo o que vem depois. O futuro é incerto, é imprevisível. 

O futuro é inevitável, mas também incontrolável. É acordar de manhã e não saber o que nos espera. É fazer anos e não saber se 

vamos ter surpresas ou não. É escolher um curso e não saber se vamos ser bem-sucedidos. É provar um sabor de gelado novo e 

não saber se vamos gostar. Diariamente, todos somos "expostos", de certa forma, ao futuro, e a tudo o que este significa. Quem 

nunca parou para pensar: “O que é que eu vou fazer amanhã?” ou “Para onde marcamos férias no verão?”. A vida é inconstante, 

e temos de aproveitar todos os momentos - carpe diem.  

Aqueles piqueniques com amigos, saídas à última hora, passeios pela cidade, idas à praia no verão. Ou até pequenos 

sorrisos, lágrimas, gargalhadas e trocas de olhares. Porque são, no fundo, estes pequenos momentos que trazem significado para 

a nossa vida e que nos fazem perceber que realmente vale a pena. Que vale a pena ultrapassar os momentos de tristeza, que vale 

a pena continuar a lutar e, principalmente, que vale a pena não desistir… 

Poema – O Rei Avermelhado 

TEXTO E ILUSTRAÇÃO DE THIAGO VANDERLEII 

Na solidão de tarde avermelhada,  

Existe uma rua vazia, sem vida e alegria, 

Habitada apenas pelo sozinho vento, 

Que uiva em agonia, procurando viva companhia.  

Uiva, uiva, uiva, mas não se escuta resposta,  

Além da silenciosa, seca e dolorosa risada,  

Do Rei Avermelhado.  

 

Olho pela minha janela, porta e espelho 

e vejo esse espectro crepuscular.  

Que dá esta risada, coberta de catarro e escárnio,  

Que se intromete em minha casa 

Trazendo peste e agonia,  

Prisão e solidão.  

Figura de brancos trapos vestida,  

Trapos de papel, editoriais e jornais,  

Sanguíneas verdades e mentiras,  

Uma máscara pálida, distorcida,  

e de carmesim coroa coroado. 

Confinamento 

EXCERTO DO PÚBLICO 

“Fomos — de novo — chamados a recolher, a ficar em casa e a confrontarmo-nos connosco próprios. 

Desta forma, para ultrapassar este novo confinamento e minimizar ao máximo o impacto que este confinamento pode ter dentro 

de cada jovem e no seu dia-a-dia, sugerimos: 

1.Está atento ao teu corpo, aos teus pensamentos e aos teus comportamentos — nesta fase, é natural que te possas sentir triste, 

irritado, cansado ou impertinente, por exemplo. Não fujas desses estados! Recorda-te que sempre que guardas as emoções para 

dentro de ti, contribuis para o teu adoecer psicológico e físico. 

2.Mantém-te ligado e reforça a tua rede de relações — são as relações positivas e duradouras que nos alavancam a estabilidade e 

a segurança interna, por isso, mesmo à distância, mantém-te sempre conectado com todos aqueles que são essenciais para ti. 

3. Sê flexível e tolerante — em tempos de imprevisibilidade, como aqueles que vivemos, é essencial sermos flexíveis e 

tolerantes connosco e com os outros, permitirmo-nos a falhar, a ter dias menos bons. Pois, sempre que nos permitimos a falhar, 

se tivermos capacidade de tolerar a frustração, criamos espaço à aprendizagem e a uma gestão emocional mais eficaz” 

4.Fica ao comando do teu dia — é natural que não te apeteça tirar o pijama de manhã, no entanto, mesmo que não o faças, é 

essencial continuares a cuidar de ti e teres um papel activo na forma como corre o teu dia. Se fores tu comandar o teu dia, a 

planeá-lo, voltas a ter a sensação de liberdade que um confinamento parece querer tirar-te.” 

Essa figura guarda minha porta,  

Espírito real e falso, espectro da solidão,  

Com ele vivo pela metade,  

Vejo a vida pela janela, um espelho distorcido.  

 

E depois do vermelho anoitecer,  

Vem a turbulenta noite, sombria e incerta,  

Mas, eventualmente, o Sol volta a nascer.  

E com os primeiros raios de Sol amarelados,  

Morre o terrível reinado do rei Avermelhado 
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Receita de Páscoa 

FOLAR DE PÁSCOA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes: 

 

Fermento de Padeiro - 40 g 

Farinha de Trigo - 500 g 

Leite morno - 100 ml 

Açúcar - 100 g 

Margarina - 75 g 

Canela - 1 colher de café 

Erva-doce em pó - 1 colher de café 

Ovos - 2 

Sal (opcional) - q.b. 

Ovos cozidos - 2 

Gema de Ovo para pincelar - q.b 

 

Sopa de letras 
 

 

J S L C A I E Z N A M O R A D 

A  M T E N R W O L I C A P X I 

N F A M I L I A Y N R O R A R 

T O L M S D L I S A X A L G E 

O B T P I U P Ç A O R M O I S 

L M E C V G O B P J I E N G Z 

D O N E A H O I A E R D V Q O 

E C A I X A H S T F R A B S O 

K A G Z O I L T P S O D E P M 

I F A I D Q U A L I S E N T U 

S A L U A O R L I V R O M A L 

 

Frases que nos inspiram… 
 

“A grandeza da vida não consiste em não cair nunca, mas em nos levantarmos cada vez que caímos.” Mandela 

 

“Uma criança, um professor, um livro e um lápis podem mudar o mundo.” - Malala Yousafzai  

 

“Deus dá as batalhas mais difíceis aos seus melhores soldados.” - Papa Francisco 

 

“Quem quer passar além do Bojador / tem de passar além da dor.” – Fernando Pessoa 

 Amigos 

 

 Família 

 

 Amor 

 

 Zoom 

 

 Aulas 

 

 Caixa 

 

 Sorrir 

 

 Livro 

 

 Orar 
 

Dica: as palavras podem estar na vertical, 

horizontal, diagonal, de trás para a frente ou 

de frente para trás! Boa sorte! 

Preparação: 

 Misturar o fermento com 100 g de farinha e adicionar metade do leite. Mexer até formar 

uma massa que se solta da tigela e das mãos (se necessário adicionar o leite todo). 

 Numa taça, colocar a restante farinha e fazer um buraco no centro, colocar aí a massa do 

fermento, ao redor desta pôr o açúcar, a margarina cortada em cubinhos, a canela, a erva-

doce, a aguardente e os ovos levemente batidos com um garfo (se colocar sal, adicione-o 

aos ovos). Amassar tudo muito bem até que a massa se despegue da taça, e batê-la na 

mesa de trabalho umas 15 a 20 vezes até ficar com uma consistência fofa e elástica. 

 Passar uma taça por água a quente e limpá-la muito bem, colocar lá dentro a massa, 

polvilhar com farinha, tapar e colocar num local morno (embrulhar a taça num cobertor). 

Deixar levedar até duplicar de volume, entre uma e duas horas. 

 Retirar um pouco de massa para a decoração, dividir a restante massa em duas porções 

iguais formando duas bolas como se faz com o pão, achatar um pouco, colocar no meio 

um ovo cozido, decorar com rolinhos de massa por cima do ovo (colocar só em forma de 

cruz). 

 Levar ao forno quente a 200ºC durante cerca de 30 minutos, ao fim de dez cobrir com 

papel de alumínio para não queimar, a cinco minutos do final, retirar o tabuleiro do forno 

e pincelar os folares com uma gema de ovo misturada com um pouco de leite. Levar de 

novo ao forno para acabar de cozer, Se necessário colocar de novo a folha de alumínio. 
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Entrevista a Rute Aguiar de Melo, jornalista do D.C. 

MARIA MANSILHA E MARTA NINA 

 

- Como é que o gosto pela escrita entrou na sua vida, e quando é que soube que queria seguir a área da comunicação? 

 

“Não há uma data, um tempo propriamente dito, que consiga identificar pelo gosto 

da escrita. Cedo comecei a dizer que queria ser veterinária ou jornalista.  Profissões 

totalmente distintas e que me obrigaram no 10.º ano a uma escolha: letras ou 

ciências. Escolhi as letras porque, de facto, gosto muito de escrever e porque as 

notícias sempre foram algo de que gostei. Gosto de estar informada. E, uma vez que 

sou uma grande apaixonada por futebol, escrevia crónicas de jogos de futebol. 

Alguns deles nunca existiram e eram pura imaginação. Mas como gostei sempre 

muito de ler, escrever nunca foi uma dificuldade. Imaginava-me, muitas vezes, 

numa rádio a fazer relatos de futebol. Fiz alguns, mas foram escritos no jornal.” 

 

- Que conselhos daria a quem pensa seguir essa área? 

 

“Há muitos jornalistas e há muitas pessoas que querem seguir a área da comunicação social/jornalismo. Mas muitos pensam que 

ser jornalista é ir para uma televisão e apresentar telejornais. Nada disso. Apenas uma pequena percentagem de aspirantes 

consegue isso e esta área tem outros encantos que não apenas apresentar notícias. O processo criativo que, necessariamente, temos 

de ter quando escrevemos um texto é fantástico. As pessoas que conhecemos, as histórias que ajudamos a terminar (quase sempre 

com final feliz) são outros dos encantos de quem está nesta área. Mas, como há muitas pessoas com pretensões de seguir esta 

área, é preciso ser-se bom. E ser-se bom significa escrever bem, falar bem e saber estar. Afinal, o contacto com as pessoas acontece 

todos os dias. Além disso, é ainda preciso trabalhar muito (os estágios são um excelente momento para aprender) e “colher” os 

ensinamentos dos mais velhos. É uma profissão que implica, quase sempre, trabalhar aos feriados e fins-de-semana. Além disso, 

convém não esquecer que as notícias acontecem a todas as horas.” 

 

- Qual é o processo de publicação de um jornal? 

 

“Para uma edição diária de um jornal há a agenda que define os serviços que, de véspera, são conhecidos. Com base nos trabalhos 

que antecipadamente se conhecem vai-se definindo o que há-de ser a edição do dia seguinte. Porém, o processo de fazer um jornal 

não é estanque. As notícias estão sempre a acontecer e rapidamente aquele que era o assunto do dia deixa de o ser. Logo tem de 

haver uma grande flexibilidade por parte de todos – jornalistas, fotógrafos e paginadores – que estão associados à produção do 

jornal. Vejamos: o jornal está pronto para ir para a máquina rotativa para ser impresso, mas surge um grave acidente com vítimas 

mortais. Rapidamente é preciso modificar o que está feito, tomar decisões e tratar aquela que passa a ser a notícia do dia. Um 

jornal é como uma máquina de um relógio: nunca para.”  

 

- Considera que os jornais em papel continuam a ser uma boa aposta? Como é que o aumento de leitores de jornais digitais, 

e consequente redução dos leitores de jornais físicos afetam o vosso trabalho? 

 

“Claro que sim. Não há nada que chegue a ler um jornal em papel. Folheá-lo e sentir o cheiro característico da impressão. Sou 

uma defensora do jornal em papel. O aumento dos leitores digitais, na minha opinião, já teve maior impacto. Quando surgiram as 

edições digitais considero que houve um encantamento por ter o jornal em qualquer lado, no computador, no telemóvel ou no 

tablet. Ao fim de algum tempo, e após esse encantamento, os leitores constataram que não é a mesma coisa, folhear no telemóvel 

ou folhear o papel. A isto acresce o facto de, quase sempre, a edição impressa ter quase sempre mais informação do que o digital.” 

 

- Como é que um jornal se mantém fiel ao seu papel de informar os leitores, com a atual existência de tanta informação e 

"fake news"? 

 

“É preciso ter cuidado. Hoje mais do que nunca. Mas temos as nossas fontes e não nos podemos deixar ir pela intenção de dar 

primeiro. Temos de confirmar e só depois escrever e dar a notícia. As redes sociais são um “perigo” pois há imensas fake news e 

temos de ter muito cuidado. É preferível perder uma notícia do que correr o risco de a dar e ser mentira. O facto de hoje haver 

tanta informação também nos leva a ter que tomar decisões sobre o que pode entrar no jornal ou fica de fora. Há um limite máximo 

de páginas nos jornais e, todos os dias, há muitas notícias que ficam de fora.” 

 

- O que fazer quando se tem um bloqueio criativo durante a escrita de um artigo? 

 

“Não diria tanto um bloqueio criativo, mas antes quando temos um determinado espaço para preencher sobre um determinado 

assunto que dominamos pouco. Aí é difícil escrever o texto, mas a experiência vai-nos ensinando, nomeadamente a fazer uma 

explicação sobre o assunto, contactar um especialista na área... E, não esquecer, há de facto dias em que estamos mais “inspirados” 

do que outros, onde se torna tudo mais fácil. Como sabemos que com ou sem bloqueio temos de escrever o texto, temos sempre 

de arranjar forma de dar a volta e ser criativos.” 
 


