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Define-Nos 
O que é que nos define? Talvez sejam a nossa personalidade, as nossas 

características, os nossos defeitos e as nossas qualidades. Talvez sejam as nossas 

memórias, vagas recordações comummente alteradas que nos direcionam, redirecionam 

e voltam a direcionar, moldando-nos ao longo de uma vida. Talvez sejam a nossa 

família, os nossos amigos, os nossos professores, pois, afinal de contas, “Diz-me com 

quem andas, dir-te-ei quem és”. Talvez seja o nosso estudo, o nosso desempenho 

académico, as nossas avaliações numa sociedade em que o sucesso é quantificado numa 

mera percentagem. Talvez seja Deus, que nos criou, que nos abraça, que nos orienta e 

que nos levará. Talvez seja isto tudo e algo mais, talvez seja tudo o que se possa e não 

se possa mencionar, talvez seja algo igual e acima de Nós. 

Talvez, o que nos define, sejamos Nós, sem tirar nem pôr, apenas eu. 

Um eu que acorda às 7 da manhã para ir para a escola, um eu que tem amigos, 

um eu que tem opiniões, um eu que ama, que se irrita, que reza, que estuda, que se sente 

acompanhado, que se sente sozinho. Um eu que é um Nós, um Nós de letra maiúscula, 

pois o que seríamos se a nossa frase não começasse por Nós? 

No meio de tantos “talvez”, há algo de que estou certa: tudo o que fui, sou e serei 

faz parte de mim e de mais alguém. A nossa alma é formada assim, de experiência, de 

razão, de impulso e de natureza. De contacto, de bondade, de amor e de vida. De Deus 

e para Deus. Do mundo e para o mundo. E, se calhar, é aqui que podemos falhar. A 

nossa realidade não passa de uma perceção: a nossa comida não é a dos outros; os nossos 

pais não são os dos outros; os nossos problemas não são os dos outros; a nossa 

experiência não é a dos outros; porém, o nosso espírito, esse, sim, é o dos outros, porque 

todos somos um eu. Então, porque é que insistimos em marcar uma diferença entre Nós? 

Em impor delimitações, que, no final, não existem? Não sei. E é aqui que as certezas 

acabam. 

“Deus confia-te o mundo: ama-o, protege-o, tranforma-o”. Ama-te a ti e a Nós, 

protege-te a ti e a Nós, transforma-te, sem medo, a ti e a Nós, pois, se Deus nos confia 

a nós o seu mundo, então és mesmo tu que nos confias a Nós próprios o nosso mundo. 

O que é que nos define? Talvez sejamos Nós, de letra grande, sem tirar nem pôr, apenas 

eu. 
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Dia da Comuniade Educativa 

EDUARDA BERNARDO, 12.º ANO 

Nos dias 12 e 13 de novembro, a comunidade do Colégio Rainha Santa Isabel reuniu-se a fim de comemorar o Dia da 

Madre Fundadora e o Dia da Comunidade Educativa, respetivamente. 

 Com efeito, no dia 12 de novembro, pelas 21 horas e 30 minutos, deu-se a celebração da Solene Vigília de Ana Maria, que 

contou com a presença de pais, alunos, docentes e não docentes, e foi marcada pela reflexão e introspeção, alternando entre 

momentos de oração e momentos musicais. 

 Deste modo, a celebração da Vigília envolveu toda a comunidade educativa, contribuindo para o desenvolvimento do 

espírito de grupo por ela cultivado. Para além disso, esta comemoração promoveu ainda o sentimento de pertença à congregação 

fundada por Ana Maria Javouhey.  

 Por outro lado, no dia 13 de novembro, realizou-se a celebração do Dia da Comunidade Educativa, com início às 10 horas, 

no Seminário Maior. O dia começou com uma Colour Route, na qual as equipas envolvidas se aventuraram pelas ruas da alta de 

Coimbra, terminando no Colégio. Assim, a finalização desta atividade progrediu, posteriormente, para um almoço com toda a 

comunidade Cluny. 

 De facto, a Colour Route foi uma atividade dinamizada pela Direção do Colégio, pelos Docentes e Não Docentes, pela 

Associação de Pais e pela Associação de Estudantes. Os grupos realizaram percursos distintos, parando em diversos postos ao 

longo do caminho. Nestes postos, cada equipa realizou um conjunto de desafios relacionados com uma área do conhecimento, 

com o auxílio dos respetivos docentes. 

 Em suma, as festividades comemoradas nestes dias contribuíram para a exploração de aspetos culturais, religiosos e 

intelectuais, proporcionando, simultaneamente, momentos de lazer inesquecíveis. 

Encontro de Reflexão – 12º Ano 

CAMILA ALVES, 12.º ANO 

Onde Deus te levar  

«Inesquecível», «gratificante», «desafiante» e «épico» são as palavras em que os 

alunos mais pensam quando a tarefa é resumir a experiência vivida na peregrinação a 

Fátima. Só isto já mostra como é que um encontro de reflexão, mais concretamente o 

encontro de reflexão do 12.º ano, pode marcar uma pessoa. 

Como é de conhecimento geral, uma peregrinação é uma jornada, uma viagem a 

algum local santo, por devoção ou promessa. É uma caminhada não só física como 

também espiritual. No passado dia 13 de outubro, os alunos do Colégio da Rainha Santa 

Isabel iniciaram a tão esperada caminhada a Fátima. E como vivemos num tempo muito 

diferente devido à situação da pandemia, os alunos tiveram de realizar testes rápidos à 

Covid-19. Após a realização destes testes, os peregrinos deslocaram-se de autocarro até 

Ansião, onde puderam fazer uma oração em conjunto e conhecer o seu grupo, bem como o seu responsável. Foi também neste 

local que os peregrinos receberam as suas primeiras lembranças do encontro: a pulseira «a caminho de Fátima», bem como o livro 

que serviu de guia para a peregrinação que se iniciou nesta localidade. Desde o primeiro segundo do encontro, surgiu um espírito 

de interajuda e de preocupação entre os peregrinos, que foi crescendo até ao último instante. Contudo, esta vontade de ajudar o 

outro não foi algo complementar do encontro, mas antes uma necessidade. Uma necessidade já que, sem esta interajuda, não teria 

sido possível conseguirmos todos chegar ao final, pelo menos a pé.  

A chegada ao santuário e a oração feita neste local foram, muito provavelmente, os pontos mais emocionantes desta 

peregrinação. A satisfação e o orgulho de termos conseguido, todos juntos, fazer a caminhada mais longa da vida de muitos foram 

os sentimentos mais presentes nos corações dos corajosos que disseram “sim!” ao desafio da peregrinação. A sensação de 

liberdade, leveza e superação estiveram muito presentes neste local santo, não faltando também lágrimas e muitos abraços.  

Foi necessária uma grande preparação para que este encontro acontecesse, tal como uma grande colaboração dos 

professores, antigas alunas do colégio, auxiliares e Irmãs. Assim, as tarefas que cada uma destas pessoas executou ficaram 

marcadas nas lembranças dos alunos peregrinos, nomeadamente as massagens do professor Athayde, a motivação dada pela dona 

Adele e pelo professor Sérgio, as canções tocadas pelo professor José Luís e o grande apoio dado pelo professor Tiago e pela 

professora Júlia nas carrinhas de apoio.  

A grande maioria dos alunos que não foi ao encontro de reflexão diz arrepender-se de não ter ido, e isto porque os seus 

colegas, que se desafiaram a fazer uma longa caminhada, criaram momentos e ligações que ficarão para sempre nas suas 

memórias.  

No decorrer da viagem, a música foi uma das melhores companheiras. A canção mais cantada durante a peregrinação foi 

“onde Deus te levar”, que é um hino motivacional, que aborda o facto de que «a vida não vai parar», que não temos tempo a 

perder e que, no final, vamos chegar onde Deus nos levar, sendo bastante adequada para uma peregrinação.  

Também é interessante o facto desta caminhada ser realizada no 12.º ano, no final do secundário, após já termos percorrido 

também uma grande jornada, tendo enfrentado, por isso, grandes desafios. 

Para concluir, os encontros de reflexão, nomeadamente a peregrinação a Fátima, têm como objetivo não só aproximar os 

alunos de Deus e de si mesmos como também de aproximar os alunos entre si, sendo uma grande oportunidade para conhecermos 

melhor quem nos rodeia diariamente.  



7ª EDIÇÃO – 1º PERÍODO 2021-2022 JORNAL CRSI 
 

PÁGINA 3 

Semana de campanha 

FRANCISCO SOARES, 12.º ANO 

Fazer parte e presidir a lista A foi uma experiência tão complexa e tão pessoal que 

escolher as palavras certas (se é que as há) é, no mínimo, um desafio complicado. Mas, 

como todas as histórias que se contam, comecemos pelo princípio.  
“Um grupo de amigos”. É verdade, começou com um grupo de amigos que sabiam 

que um projeto desta dimensão só faria sentido se estivessem nele juntos. Um grupo de 

amigos que sempre se apoiaram, até nos momentos mais difíceis. Um grupo de amigos 

que foram, uns para os outros, ombros para chorar, colo para dormir, mãos para ajudar e 

braços para trabalhar. Um grupo de amigos como há poucos. E sim, sonhavam com um 

Colégio ainda melhor e tinham consciência da sua singular dedicação e capacidade de 

trabalho. Este foi o grupo de amigos com quem tive o privilégio de partilhar os últimos meses. A base desta lista foi, pois, um 

desejo, talvez também por isso o tema escolhido tenha sido o filme “Aladino” que encerra em si toda essa mística da realização 

de sonhos.  
No dia 28 de janeiro, foi a primeira reunião formal do “núcleo” da lista A (ainda por zoom), um grupo de pessoas fantásticas 

que, de diferentes formas, foram insubstituíveis na criação desta grande família em que nos viríamos a tornar. Que caminho longo 

e bonito que percorremos desde aí!  
Ao contrário do que muitos possam pensar, a tão esperada semana de campanha é assustadoramente insignificante quando 

comparada com todos os meses de trabalho que a antecedem. É apenas uma pequena amostra daquilo que pensámos, criámos e 

idealizámos, mas nem por isso foi menos desafiante. Desde as mais de 1000 letras e 6 faixas que pintámos até ao flashmob e 

concerto flash que apresentámos, tudo foi especial!  
E chegou (finalmente) o dia da eleição, um dia menos importante do que se pode esperar. Depois de viver tudo isto, ainda 

que ansiosos pelos resultados e por pôr em prática todos os nossos projetos, sabíamos que já tínhamos vencido. Sim, vencer não 

significa ter mais votos na urna. Vencer é dignificar o associativismo e a democracia, é valorizar os vencedores e os vencidos. 

Vencer é respeitar, trabalhar e confiar. Vencer é saber reconhecer tudo isto e repeti-lo vezes sem conta, sem medo de ser 

redundante ou cair num cliché. Aí, sim, vencemos verdadeiramente, e também por isso nos tornámos Associação de Estudantes.      

É verdade, o nosso desejo (que era agora um bocadinho de toda a gente) tornou-se realidade!  
E que bom que foi, que é e que certamente continuará a ser! Fazer parte de uma lista pode ser esgotante e tirar horas de 

sono, mas é tão gratificante! Que privilégio, obrigado por tudo e por tanto!  
Palavras não chegam.  

 

DIOGO ARCANJO, 12.º ANO 

 

Uma candidatura à Associação de Estudantes acarreta grande responsabilidade, 

capacidade de organização e muito trabalho. Isto até parece cliché, mas a verdade é que temos 

de pensar em projetos e arranjar forma de os realizar, pensar em ideias para faixas e fazê-las, 

escolher a mascote, cortar e pintar as típicas letras de cartão, abrir a garagem, organizar 

convívios, encomendar sweats e t-shirts, e muitas outras coisas. Tudo aquilo que se vê na 

semana de campanha é fruto do trabalho árduo de muitas pessoas que, para darem o seu 

contributo à escola, abdicam de muito tempo das suas férias para se dedicarem aos necessários 

preparativos. 

A semana de campanha foi o ponto alto desta aventura. É durante esta semana que se 

mostra à Comunidade Escolar todo o trabalho de meses feito pelas listas, sendo absolutamente decisiva para o desfecho final das 

eleições. Foram, sem dúvida, dias cheios de animação! Desde os gritos para os carros que entravam no Colégio, até ao “Kuduro”, 

passando pelo “Hey Jude” cantado por todos e pela famosíssima dança da Rebeca. 

Na quarta-feira à tarde, foi o debate, no qual as duas listas manifestaram as suas ideias e divergências. Foi uma discussão 

bem acesa, o que só mostra a vontade que cada lista tinha de dar o seu contributo para a escola, e terminou com um abraço sincero 

entre os intervenientes de cada lista. 

O dia das eleições foi um dia difícil. Toda a gente estava à espera de que fossem umas eleições equilibradíssimas, em que 

um voto poderia fazer a diferença. Infelizmente, o menos expectável aconteceu e perdemos por quase uma centena de votos. 

Fiquei incrédulo e só passados alguns minutos é que me apercebi do que realmente tinha acontecido. Não há nada mais frustrante 

do que ver pessoas de quem gostamos a chorar e não poder fazer nada. As pessoas vinham-me consolar e isso só me deixava mais 

inconsolável, até é difícil de explicar o que senti. 

No entanto, este sentimento de tristeza trouxe-me a alegria de perceber as pessoas espetaculares que tenho à minha volta. 

Os abraços, as mensagens, as chamadas que recebi de pessoas a tentarem fazer com que eu me sentisse um bocadinho melhor 

encheram-me o coração. 

No fim desta aventura, faço um balanço muito positivo. Percebi que sou, de facto, um sortudo. Foram muito mais as coisas 

boas do que as más. É certo que a lista que liderei não ganhou, é certo que cometi alguns erros, é certo que me enganei ao ter 

confiado e defendido pessoas que não mereciam. Mas, sendo um otimista por natureza, entendo tudo isto como uma grande 

aprendizagem e prefiro olhar mais para aquilo que ganhei. Ganhei amizades para a vida, ganhei a confiança de muitos estudantes, 

ganhei uma das experiências mais enriquecedoras que se pode ter; e tudo isto é impagável.  

Depois desta experiência, não podia estar mais certo de que a vida é uma sorte com pequenos momentos de azar. Mas 

mesmo os momentos de azar são uma sorte, porque nos fazem valorizar a sorte que temos. 
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Secundário: Expetativa vs. Realidade 

JOÃO RABAÇA, 12.º ANO 

Para muitos, o secundário é uma fase da vida que esperam com entusiamo, ansiando por mais liberdade e animação, por 

vezes ainda com a imagem que pintaram desta época através de filmes como o High School Musical. Para outros, provavelmente 

já assustados por amigos ou irmãos mais velhos, veem no secundário apenas uma fase negativa, repleta de trabalho e pressão, que 

no fim dos três anos irá ditar o seu futuro. No entanto, a maior parte entra no secundário dividida entre o entusiasmo e o medo, 

sem saber muito bem o que esperar desta nova etapa da sua vida e deixando para trás com nostalgia o terceiro ciclo.  Também eu 

já passei por isso, podendo agora, já quase a terminar o secundário, refletir sobre as minhas expetativas e sobre como 

correspondiam, ou não, à realidade.  

Algo que não demoramos a perceber quando chegamos ao secundário é que a carga de trabalho não é a mesma do terceiro 

ciclo e que temos de nos adaptar a este novo ritmo rapidamente. De facto, para as novas disciplinas temos de encontrar novos 

métodos de estudo que se lhes adequem e mesmo as que já antes tínhamos muitas vezes são dadas e avaliadas de forma diferente. 

Por isso o processo de adaptação ao secundário pode ser mais difícil para uns do que para outros, dependendo da forma e do 

tempo que cada um leva a se ajustar.  

Esta responsabilidade acrescida que sentimos com o aumento do trabalho também é sentida na relação entre professores e 

alunos durante o secundário. Na verdade, a partir do momento que saímos do terceiro ciclo já se espera de nós uma maior 

maturidade que podemos também ver refletida numa relação mais descontraída com os professores. Torna-se mais fácil conversar 

com eles ou até mesmo pedir para tirar dúvidas, e percebemos que na realidade eles estão lá para nos ajudar. 

  Ao longo do secundário vamos crescendo e tendo experiências novas. Durante o 10.º ano, começamos a adaptar-nos a esta 

nova etapa escolar e a deixar para trás o terceiro ciclo. Já no 11.º, o ano mais trabalhoso, fazemos os nossos primeiros exames de 

secundário, tão importantes para o nosso futuro e que exigem um grande esforço e ritmo de trabalho. Por último, o 12.º ano, com 

que vamos terminar esta jornada e em que finalmente somos finalistas. Neste último, apesar de termos mais tempo livre que nos 

compensa pela grande carga de trabalho do ano anterior, somos confrontados com difíceis decisões sobre o nosso futuro e sobre 

a continuação dos nossos estudos. 

  Assim, o secundário é uma altura da nossa vida repleta de novas aprendizagens e sem dúvida muito marcante. A escola é 

um grande e significante período da nossa vida que nos transforma e molda na pessoa que vamos ser no futuro e é através do 

secundário que, por fim, a terminamos. 

“As amizades que fazes na Universidade ficam para a vida” 

MARIA LUÍSA MANSILHA 

 

Foi com esta frase em mente que fui para o meu primeiro dia de Universidade, num curso em que não conhecia ninguém, 

não conhecia a faculdade, não sabia onde eram os sítios nem como as coisas funcionavam. A única coisa que sabia é que me 

esperavam anos muito exigentes, mas muito bonitos também. 

A entrada no ensino superior foi… agridoce. Custou-me deixar para trás o Colégio, que rapidamente se tornou a minha segunda 

casa quando lá entrei. Sabia que ia sentir falta de tudo. Contudo, ver aquele email com a colocação fez-me sentir que os 12 anos 

de escola tinham valido a pena e que o meu futuro começava ali. Penso que falo por todos os estudantes quando digo que os 

primeiros dias (e não só) na faculdade são um choque. É tudo tão diferente. Não tens manuais por onde te guiar logo, perdes-te 

nos corredores, os professores mal sabem o teu nome, tens algumas aulas em anfiteatros e auditórios e são muitos caloiros. No 

entanto, também não é tão má como a “pintam”… Mesmo não sabendo os nossos nomes, a maioria dos professores que tenho são 

acessíveis e disponibilizam-se para ajudar e esclarecer dúvidas e passado algum tempo acabas por te habituar à faculdade em si. 

Há várias atividades desde o início do semestre, o que também ajuda na integração. Infelizmente a Covid-19 não dá abertura para 
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muitos planos, mas tive a sorte de ter tido um dia de integração organizado pelo Núcleo de Estudantes do meu curso, atividades, 

palestras, jantar de curso, eventos e a famosa praxe. Quanto à praxe, não tenho nada de mau a apontar. A única coisa de que me 

queixo foi de não podermos ter tido mais! Foi mesmo bom para a nossa integração, conhecemos caloiros e doutores, espairecemos 

um bocadinho. Não obstante, não é assim em todo o lado, mas a minha experiência pessoal é muito positiva. Penso que o 

importante é cada pessoa saber aquilo que deve ou não fazer, e se não concordar com algo dizer e não o fazer. A praxe é, também, 

uma escolha de cada um, e ninguém é obrigado a ir. Cada um faz aquilo que achar melhor. 

Agora que já abordei este assunto mediático, vou-vos falar um bocadinho da minha experiência até agora, que se resume 

a: muito entusiasmo, muito cansaço e muito stress. O início do semestre foi calmo, tivemos a Queima das Fitas, convívios, 

divertimo-nos. Conheci melhor os meus colegas (agora amigos), os doutores (vários deles, agora, também amigos), tudo isso. É 

muito giro porque os meus colegas são todos de sítios diferentes, quer de cidades e vilas de Portugal quer de fora do país (Brasil, 

França, Estados Unidos, Holanda) e é mesmo interessante descobrir mais sobre cada sítio, cada região e sobre os hábitos de cada 

um. Ganhei imensa cultura e até me vão ensinar a fazer comida típica de cada sítio! Como tudo o que é bom acaba depressa, há 

um mês começaram a chegar os trabalhos e frequências, que são muitos e pouco espaçados e que se traduzem em poucas horas 

de sono e muito empenho. Acredito que tudo se faz, mas dou-vos um conselho: é mesmo importante gerir bem o tempo e estudar 

com antecedência, mesmo que falte vontade. Não se vão arrepender. Torna-se muito stressante fazer tudo o que tem de ser feito, 

mas se há coisa que me tem ajudado é ir falando com o meu grupo de amigos sobre como me sinto em relação aos trabalhos e 

avaliações, trocar ideias e ajudarmo-nos mutuamente. Às vezes penso que sou a única que me sinto assim ou que fui a única que 

não fez qualquer coisa, mas a verdade é que estamos todos no mesmo barco e ver que não estamos sozinhos dá uma motivação 

extra. O curso não se faz sozinho, fala com colegas, fala com alunos mais velhos, pede ajuda e ajuda os outros!  

Para terminar, deixo mais um conselho: vai participando nas atividades que surgirem, envolve-te em projetos, organizações. 

Dá trabalho, sem dúvida, mas é um bom escape da rotina e conheces pessoas novas.  

A única coisa necessária para teres a melhor experiência possível na Universidade é, sem dúvida alguma, saberes aproveitar. 

Nunca sabemos como vai ser o dia de amanhã, portanto “vamos fazer o que ainda não foi feito” e viver estes anos ao máximo. 

 

Recomendações Culturais 

DIOGO PEIXINHO, 10.ºANO 

 

ÁLBUM: NEVERMIND 

 

No dia 24 de setembro deste ano, o segundo álbum de estúdio dos Nirvana, intitulado Nevermind, fez trinta anos. Esta obra, 

nos dias de hoje, é considerada como um dos maiores discos alguma vez editados, por culpa da grande performance que a banda 

demonstrou na composição de todas as suas treze músicas. Também é importante realçar que Kurt Cobain e os restantes 

integrantes do grupo, com este trabalho, produziram um dos grandes sucessos a nível de vendas mundiais. O estilo musical 

encontrado em Nevermind é diferente do primeiro álbum desta banda, que se chama Bleach, no qual se podia ouvir um rock 

alternativo e «sujo», pois, no segundo trabalho da banda, esse rock alternativo é misturado com um ligeiro traço de pop, que 

resulta num álbum mais comercial. Outro grande motivo para que Nevermind se tenha tornado no que se tornou foi a troca de 

baterista da banda de Chad Channing, para Dave Grohl, que, mais tarde, após o fim dos Nirvana, criou os Foo Fighters, em que é 

guitarrista e vocalista. Este álbum trouxe consigo «Smells Like Teen Spirit» que se veio a tornar num dos grandes hits da história 

da música, porém esta obra tem outras faixas melhores do que esta, como, por exemplo, «Lithium», «In Bloom» e «Drain You». 

Neste disco, pode ser ouvida «Polly», que é a sua canção mais pop, e uma canção mais soturna, «Something in the Way». O 

segmento inicial na guitarra da música «Come As You Are» é muito conhecido. Duas grandes musicas deste álbum são «Breed» 

e «Territorial Pissings» nas quais é possível identificar os traços muito intensos do rock alternativo. Esta banda e, por exemplo, 

Alice in Chains, Pearl Jam, Soundgarden e Mad Season pertencem a um movimento que se chama Grunge.  

 

FILME: ERA UMA VEZ NA AMÉRICA 

 

«Era Uma Vez na América» é o último filme que foi produzido por 

Sergio Leone, e foi lançado no dia 7 de fevereiro de 1986 em Portugal. Durante 

as suas quase quatro horas de duração contamos com a participação de grandes 

atores, como Robert de Niro (Noodles), James Woods (Max) e Joe Pesci 

(Frankie Monaldi), e de uma enorme banda sonora, composta por Ennio 

Morricone. Nele, podemos encontrar belíssimos cenários e um argumento 

adaptado incrível. Esta longa metragem é sobre um grupo de cinco jovens 

amigos que vivem num bairro pobre da América, durante a época da Lei Seca. 

Com o objetivo de crescerem na vida decidem entrar no mercado do 

contrabando de bebidas alcoólicas. A história vai-se desenrolando em torno da 

evolução de toda esta máfia. Também nela encontramos o romance entre 

Noodles e Deborah (Elizabeth McGovern). Tudo isto nos deixa várias marcas de cenas inesquecíveis, portanto foi inteiramente 

trabalhado até aos mais pequenos detalhes, e isto advém do facto de toda esta produção ter demorado mais de doze anos. Este 

filme acaba em aberto, e isto leva-nos a questionar a veracidade de toda história, levando-o a ser ainda mais intenso. Muitas vezes 

caímos na tentação de comparar esta obra-prima com a trilogia do «Padrinho», porque ambas representam uma América 

capitalista, e um país das oportunidades, porém não o devemos fazer pois são diferentes e cada uma é excelente à sua maneira. 
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“Lembro-me de quando...” ILUSTRAÇÃO DE DANIELA SANTOS, 11.ºANO 

GABRIEL PATROCÍNIO, 4.ºANO 

Lembro-me de quando fui com os meus pais, no dia 12 de novembro, à Grande Vigília de Oração da Madre Fundadora Ana 

Maria Javouhey. Foi um dia muito especial, treinámos toda a semana as músicas para cantarmos nessa grande noite. 

 Recordo-me do ambiente calmo, da iluminação e daquilo que foi dito. Mas, o que eu mais gostei foram as músicas, tudo 

aquilo que diziam. O tributo que todos fizemos à nossa Madre Fundadora foi muito especial. Foi uma noite muito especial, porque 

com a pandemia por que o mundo todo atravessa, não existem muitos momentos de convívio e de partilha num mesmo espaço. 

 Quero agradecer ao Colégio Rainha Santa Isabel esse dia que ficou no meu coração. 

 
MAFALDA VIANA, 7.ºANO 

Bem antes da pandemia chegar, o mundo era completamente diferente. Não tomávamos 

medidas de prevenção, a ideia de haver dois metros de distância entre outros seres humanos era 

ridícula. “Máscaras médicas na rua? E álcool em gel nas mãos? Ah, que invenção será esta 

agora?” – seria o que o mundo de novembro de 2019 iria dizer aos cidadãos de hoje. Mal 

sabíamos o que nos esperaria, quantas mudanças e notícias iria trazer a Covid-19 pelo planeta, e 

quanto isso nos iria fazer pensar, idealizar, e testemunhar. 

Vejo muitos colegas à minha volta que, desde que o primeiro confinamento apareceu, 

comentam frases que ninguém esperaria dizer. Tantas mudanças foram feitas. Eu própria notei 

que, sem a pandemia, seria alguém completamente diferente. Recordo-me de tantos reparos que 

amigos, conhecidos e família já me disseram, todos eles falam de mudanças. Psicológicas, 

emocionais, físicas. E nem foi preciso eles me dizerem o que aconteceu posteriormente ao 

confinamento inicial. Também o vi, em diversos casos.  

Juntamente com estas mudanças, recordo-me de muita coisa passar pela minha cabeça, 

enquanto o mundo inteiro estava sentado e trancado em casa, sem saber o que pensar deste novo 

vírus mortal que nem começara a ser estudado. Argumentos, dúvidas e opiniões foram maior 

parte delas. No entanto, aquilo que me veio mais ao pensamento foram memórias. Memórias dos 

tempos em que, apesar de tantas doenças mortais já existirem, podíamos socializar à vontade. 

Memórias onde estávamos a partilhar momentos com o próximo de que nunca mais nos iríamos 

lembrar como lembranças negativas. Memórias onde vivíamos à vontade. 

Do que me lembrei mais foi da minha festa de finalistas do 1º Ciclo. Há pessoas que dizem que crianças não podem ter 

memórias antigas que as façam recordar os “bons velhos tempos”, como se diz. Bem, apesar de este acontecimento não ser tão 

antigo, de facto, traz-me um sentimento de nostalgia e saudade, como um idoso a relembrar-se do mundo no seu tempo. Esta festa 

foi organizada num pequeno jardim – infelizmente, não me recordo do seu nome – e um dos seus objetivos era uma despedida da 

minha professora da altura, Maria Augusta Freire, que se iria reformar do seu cargo no nosso Colégio. Foi organizado um jantar 

com as duas turmas do quarto ano, com os pais a acompanhar. Tantos risos, tantas correrias – mesmo vestidos em roupas formais, 

já ninguém se importava com sujidade. Queríamos apenas saborear o momento. Foi-nos dado um livro (específico para cada 

turma) que falava da nossa jornada pelo 1.º Ciclo, com tantas fotos e imagens que, se eu as visse agora, nem reconheceria as faces 

dos meus colegas. Lembro-me de chorar de alegria ao ver um desenho da turma, que tinha feito, no final do livro. Tinha oferecido 

esse desenho à minha professora. E lembro-me igualmente de acabar a noite com os meus amigos a ver a noite escura, antes de 

eu me ir embora. Foi um dos melhores dias da minha vida do qual me lembro constantemente. 

Agora, volto ao presente, estou já no 3.º Ciclo. Olho para os meus amigos que conheço desde o primeiro ano. Quando não 

há nada para falar, acontece, por vezes, uma amiga perguntar-me: “Ei, lembras-te de quando foi feita aquela festa do final do 1º 

Ciclo?” “Sim, lembro-me.” E a conversa vai por aí. Essa memória nunca se irá embora, especialmente em alturas como esta. 

Recordo-me de como a vida era nessa altura. Preferia que não fosse uma memória. Preferia que fosse o presente. 
 

MARTA NINA, 12.ºANO 

Quem me conhece descrever-me-ia como invariável e irremediavelmente sentimental. Lamechas, vá, para alguns. Como 

tal, vi-me em grandes dificuldades quando confrontada com a necessidade de escolher uma só memória para este artigo. Como é 

suposto fazê-lo, quando, só este ano, já me aconteceram tantas coisas incríveis de que me quero lembrar para sempre? 

A verdade é que, às vezes, dou por mim a viver um momento e já a imaginar como o irei recordar. Na minha mente, pinto 

um quadro de como me vou lembrar deste pôr-do-sol, daquela conversa ou desta sensação de que tudo está certo e onde deve 

estar. E assim, o momento ganha o seu quê de agridoce, de saber a falta que ele me vai fazer ainda antes dele terminar. Mas são 

estes os momentos que fazem as grandes memórias.  

Ah, a saudade! Vivemos aterrorizados pelo esquecimento, pois sabemos que muitas vezes fica só a saudade, o momento há 

muito esquecido. E a verdade é que, por mais que nos agarremos aos momentos, por mais que tentemos esticar os minutos até ao 

seu limite e parar os ponteiros do relógio, temos a certeza inquestionável de que eles terminarão. Mas não é motivo para 

preocupação. Mais virão! A isso! Nada dura para sempre. O para sempre não existe (mas, ainda assim, é um conceito que usamos 

a toda a hora). Por isso é que construímos este museu de memórias nas nossas mentes, que podemos sempre visitar para recordar, 

nem que apenas por um bocadinho, um destes famosos momentos perfeitos. 

Assim, vivamos! Vivamos intensamente! O momento terminará, mas por agora perdura, gloriosamente e contra todas as 

hipóteses! Saibamos ver a beleza nisso. Há glória na efemeridade. Saber que algo acabará só o torna mais precioso. Se isto não 

bastar, temos sempre o conhecimento de que os momentos vivem para sempre na nossa memória, e que podem ser recordados 

quando a maldita/bendita saudade apertar. 
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Camtil – uma Singela Associação 

MANUEL GÓIS, 12.ºANO 

No verão passado, tive uma das experiências mais enriquecedoras da minha vida, sobretudo pela simplicidade da mesma. 

Tive dez dias de uma alegria extraordinária que não pode ser medida, nem comparada. Tive a oportunidade de perceber o que 

verdadeiramente importa . 

 Não sabia ao que ia, mas saí da minha zona de conforto - a pés juntos... Apenas tendo ouvido falar de umas “latrinas”, que 

muito me assustaram. Depois de a minha família ter sido selecionada, após varias tentativas ao longo dos anos, veio a euforia de 

que realmente iria fazer um campo de Camtil. Acabei por me convencer a não criar grandes expectativas, e resignei-me a tudo o 

que estivesse à minha espera. E na verdade era um “TUDO” muito grande!  

 O Camtil assenta em quatro pilares fundamentais: Deus, Amizade, Natureza e Serviço, mas estes só ganham um significado 

quando os vivemos. E de facto, vivi-os! Vivi-os a servir sopa em copos do IKEA, a experienciar lutas de algas com o padre 

Francisco, a ser acordado pelo som de guitarras e a ir dormir, sabendo que as amizades que fiz eram para a vida. E isto tudo, com 

uma guerra contra um inimigo escondido, do lado de fora.  

 Foi difícil voltar... voltar aos horários e hábitos anteriores, voltar a cair nos mesmos vícios. No entanto, fiquei com uma 

certeza, a de que o que realmente importa é-nos muitas vezes invisível aos olhos, mas deve por nós ser continuamente procurado, 

até que o encontremos, na humildade de uma singela associação. 

Dia Mundial da Luta Contra o Cancro da Mama 

CATARINA M. ESCULCAS E MARTA NINA, 12.ºANO 

Dia 19 de outubro, terça-feira, assinala-se o Dia Mundial da Luta Contra o Cancro da Mama, uma doença assustadora e, 

infelizmente, demasiado comum. Esta causa toca-nos a todos, quer seja por receio de a viver ou de a testemunhar, e simplesmente 

não pode passar despercebida. Assim, a AE desafiou a Comunidade Educativa a vestir uma peça cor-de-rosa nessa terça-feira, 

para, assim, mostar o seu apoio a  todas as pessoas que lutam contra o cancro da mama e a todas as suas famílias que também têm 

de passar por momentos de sofrimento. Vamos abraçar esta causa juntos, a luta não pode parar! 

 

 

Dia Mundial da Luta Contra o Cancro da Próstata 

CATARINA M. ESCULCAS E MARTA NINA, 12.ºANO 

 O Dia Mundial da Luta Contra o Cancro da Próstata assinala-se a 17 de novembro. Nessa quarta-feira, o Colégio encheu-

se de azul por proposta da AE, de forma a reconhecer a coragem dos sobreviventes e dos atuais doentes. Cada membro da 

Comunidade Educativa foi convidado a levar uma peça azul, seguindo, assim, o tema de Novembro Azul, mês da luta contra o 

cancro da próstata. Foi também feito um apelo para que todos optem por um estilo de vida saudável no qual se inclua uma dieta 

equilibrada e atividade física, de modo a prevenir estas doenças. Que esta causa fique no coração de cada um, de forma a que 

nunca seja esquecida!  
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5 Coisas Para Fazer Nesta Época Natalícia 

MARTA NINA E CATARINA M. ESCULCAS, 12.º ANO 

Chegou, finalmente, a melhor época do ano, a época natalícia, e, com ela, as tão ansiadas férias de Natal! Para além do 

merecido descanso depois de um primeiro período cheio de desafios, pensámos que poderíamos sugerir 5 atividades diferentes 

para fazer em família ou com amigos nestas férias para, assim, aproveitar esta altura ao máximo! 

 

1. Ver as luzes decorativas de diferentes cidades 

Porto                                                                                                                      Lisboa                                                                                                                      

 

2. Cozinhar: Broas de Mel! 

 

Atreve-te a entrar na cozinha e surpreende tudo e todos com os teus dotes culinários. 

Deixamos-te uma receita de broas de mel, algo bem natalício, para experimentares estás férias. 

 

3. Sessão fotográfica natalícia 

Reúne a tua família ou o teu grupo de amigos e faz uma sessão de fotos natalícia! Podes usar as fotografias para fazer 

cartões de natal e enviar a quem quiseres. Senão, ficas com uma recordação bem gira! 

 

 

4. Amigo Secreto 

Organiza um jogo de “Amigo Secreto” no grupo de amigos! Distribui, à sorte, uma pessoa por cada amigo. Até ao Natal, 

envia cartas à pessoa que te calhar com pequenas pistas sobre a tua identidade e mensagens simpáticas. Num dia combinado, 

façam uma troca de presentes! 

 

 

5. Oração de Natal 

Nesta época natalícia, propomos que rezes com a tua família e com os teus amigos esta oração que escrevemos com todos 

os nossos alunos em mente.   

 

Meu Deus, 

As luzes destas casas lembram-me de Ti, a minha estrela neste caminho escuro, mas emocionante, que, por vezes, me deixa 

assustada. Este caminho é a vida que Tu me deste, com as suas recordações, sentimentos, relações e vontade, que agradeço 

do fundo do meu coração. Estas luzes, que marcam esta época de amor e carinho, são como Tu: dão-nos a sensação de 

quentinho numa noite gelada, o conforto de estar em casa ao pé do aquecedor enquanto vemos um filme e chove lá fora, 

relembram-nos de amar os outros, de os acarinhar e agradecer por eles. São mesmo como Tu, pois, no fim, dão-me conforto 

e o amor que partilho com os outros. 

Neste Natal agradeço tudo o que me dás, a minha vida, a minha família e todo o meu ser. Peço que me ajudes a estimar 

mais os outros, a amá-los apenas por quem eles são. Agradeço tudo o que me dás, a minha vida, a minha família e todo o 

meu ser.

 

Preparação  

Coloca numa taça a farinha, o sal, o açúcar amarelo, o fermento e a canela. Mistura 

tudo muito bem. Leva ao lume, até estar morno, o azeite com o mel. Depois retira 

este preparado do lume e junta-o à mistura da farinha. Amassa um pouco e vai 

acrescentando os ovos, amassando bem. Pré-aquece o forno a 180ºC e forra um 

tabuleiro com papel vegetal. Faz pequenas bolas com as mãos e achata-as com a 

ajuda de um garfo. Leva ao forno durante cerca de 12 a 15 minutos. Retira o tabuleiro 

do forno  e polvilha as broas com açúcar em pó. Serve-as quentinhas ou já frias, são 

ótimas de qualquer maneira! 

 

 

 

 
 

Ingredientes 

500 g de farinha sem fermento 

100 g de açúcar amarelo  

2 c. de sopa de canela 

1 c. de café de sal  

1 c. de chá de fermento  

180 ml de azeite 

200 ml de mel  

2 ovos médios  

Açúcar para polvilhar q.b  
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Texto de Opinião 

TERESA MARTINHO, 11.º ANO 

 

O tema que elegi para a minha breve exposição foi o papel da sociedade atual na garantia da dignidade e dos direitos 

inerentes a cada um de nós, enquanto seres humanos. No âmbito desta temática, tomarei como ponto de partida uma das frases 

proferidas pelo secretário geral da ONU, António Guterres: “Os direitos humanos são instrumentos fundamentais para construir 

um mundo justo e equitativo.” Como sabem, os direitos humanos são inúmeros, mas será que estes estão assegurados nos dias 

que correm? Tendo em vista responder a esta questão, irei referir-me a dois dos direitos que considero de extrema pertinência na 

atualidade: o direito à liberdade de expressão e o direito à educação. 

Em primeiro lugar, o direito à liberdade de expressão encontra-se consagrado no artigo 37.º da nossa Constituição e consiste 

no direito de exprimir e divulgar livremente o nosso pensamento, algo, indubitavelmente, de enorme premência. Esta não era a 

realidade que se verificava durante o Estado Novo. Este regime ditatorial marcou o país com um rigoroso controlo dos meios de 

comunicação, através da censura. Poderia enumerar os diversos países que, ainda hoje, vivem em ditadura, como por exemplo o 

sobejamente conhecido caso da Coreia do Norte, mas optei por abordar esta temática de forma diferente, recorrendo a uma 

realidade que é muito próxima de nós, enquanto jovens: as redes sociais. Apesar da quantidade de informações disponibilizadas 

pelas plataformas digitais, o avanço de algoritmos e mecanismos de controlo de dados visa moldar os hábitos e selecionar a 

informação à qual os seus utilizadores têm acesso. A meu ver, esta influência, quase despótica, é inconcebível e constitui um 

limite à cidadania dos indivíduos. Quantas vezes adotamos uma dada opinião por ser a de alguém admirado pelo público, para 

nos inserirmos na maioria? O Lápis Azul limitou-se a adquirir novos moldes. A nossa liberdade é, portanto, meramente ilusória, 

quimérica, inverosímil. 

Com efeito, os direitos humanos são a chave e a solução para este problema que reside na educação, que nos possibilita 

termos espírito crítico sobre os acontecimentos da atualidade. Também o disse o filósofo Immanuel Kant na sua célebre frase: “É 

no problema da educação que assenta o grande segredo do aperfeiçoamento da humanidade.” Todavia, também este direito não 

se encontra assegurado. Quantas vezes nos consideramos afortunados pelas oportunidades que temos, por algo tão simples quanto 

termos acesso à educação? Por mais que não nos apercebamos disso, até os livros que possuímos nos convertem numa exceção. 

Grande parte dos jovens e crianças nunca terão acesso a uma biblioteca e muito menos a recursos para pagarem os seus livros. 

Estas desigualdades na educação constituem um dos castigos mais injustos que se podem infligir a um ser humano. Quando nos 

falta a educação e a cultura, perdemos a possibilidade de progredir na vida aos mais diversos níveis. Perdemos a capacidade de 

defender os nossos direitos. Perdemos o escudo protetor contra as injustiças e as adversidades que é a educação. Perdemos a 

oportunidade de oferecer aos nossos filhos mais do que a vida nos ofereceu a nós. Todos os anos a UNESCO publica um relatório 

no qual se medem as desigualdades educativas em todo o mundo. Em 2018, este relatório revelou que 258 milhões de crianças 

não têm acesso à educação. Esta situação piorou ainda com a pandemia, sendo que 40% dos países mais pobres não têm 

possibilidade de apoiar os estudantes em situações de risco, algo que é absolutamente lamentável.  

Como refere o filósofo Platão: “Tente mover o mundo- o primeiro passo será mover-se a si mesmo.” Também nós, pela 

inércia e indiferença que caracteriza a nossa geração e a sociedade em geral, estamos a agir.  A nossa passividade constitui uma 

forma de ação. Tendo em conta o panorama supramencionado, a dignidade da vida humana parece, cada vez mais, perder os seus 

contornos. Os direitos humanos seriam, efetivamente, a chave, se estivessem assegurados, independentemente das idiossincrasias 

de cada um. Concluo reiterando um apelo a que façamos a nossa parte para que, um dia, possamos viver no mundo justo e 

equitativo, do qual fala António Guterres. 

Entrevista: Irmã Otília 

Decidimos convidar a Irmã Otília Gonçalves para uma conversa acerca da sua experiência religiosa associada à missão 

educativa. Na verdade, esta Irmã já fez parte da comunidade educativa do nosso Colégio, tendo regressado este ano, após um 

tempo de ausência. Quisemos, por isso, saber algo mais sobre a sua experiência na religião e de vida 

 

Como foi a sua infância em termos da religião e outros assuntos que poderá achar relevantes? 

A minha infância foi muito bonita. Os meus pais eram praticantes. Na minha casa sempre se rezou o terço em família e aos 

domingos íamos todos à Missa. Recordo a pena que tinha por ver a minha irmã mais velha receber Jesus e eu não poder por não 

ter ainda a Primeira Comunhão. Recordo a oração do terço à noite e o momento muito agradável, no fim do terço, em que íamos 

todos pedir a bênção ao pai e à mãe. Fui para a catequese com 6 anos e lembro-me muito bem da minha primeira comunhão. E 

assim fui crescendo, com a certeza do amor que Jesus tem por mim. 

 

 Como e quando é que decidiu seguir o caminho de Deus? 

Decidi seguir Jesus na Vida Consagrada aos 18 anos. Para chegar a esta decisão pensei muito, rezei e pedi conselho. 

Foi sobretudo a Palavra de Deus que me deu a luz de que eu precisava: “Queres ser feliz, deixa tudo o que tens,  pega na tua cruz 

e segue-me.”   

Via filmes e telenovelas. Tudo o que tinha a ver com “miséria” tocava o meu coração. Eu achava que podia aliviar a dor 

dos que sofrem e decidi então deixar tudo… a minha família, os meus amigos, o meu emprego e sonhos … tudo ficou para trás.  

Hoje faria exatamente o mesmo porque a minha felicidade é cada vez maior 
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Como foi o seu percurso desde que deixou o colégio, há 8 anos atrás?  

Nestes oito anos passei por duas comunidades. Estive 6 anos na Residência Universitária no Porto. Ali, passei por duas 

formas de estar. Inicialmente, a modalidade antiga, cheia de normas e com Universitárias apenas do sexo feminino. Entretanto, 

tudo muda e passamos a ter novas formas de orientar a Residência. Foi então que fiz uma belíssima experiência de 

interculturalidade. Passámos a acolher Universitários de ambos os sexos e de todas as nacionalidades. Tínhamos o mundo dentro 

de casa. Aqui pude ajudar muitos jovens a serem mais felizes.  

Depois fui para uma IPSS em Braga, onde acolhi muitas crianças com necessidades económicas e pude ajudar muitas 

famílias.  

Foram oito anos cheios de novas aprendizagens e crescimento, quer humano quer espiritual 

 

Como tem sido voltar ao colégio? 

Voltar ao Colégio é voltar a casa. A casa que me viu chegar sem qualquer experiência, que me ajudou a crescer, viu-me 

partir. Agora acolhe-me com carinho e compreende a nova Missão que me é confiada. É simplesmente gratificante. São as 

Maravilhas do Senhor.  

 

Quais são as grandes dificuldades de uma irmã no mundo de hoje, quer em termos de ensino, quer em termos de missões? 

Dificuldades… a maior dificuldade é perceber que há muito bem a fazer e sentir-se incapaz de chegar a todo o lado. A 

Missão é bastante abrangente 

No ensino… os tempos vão mudando e a criatividade tem de redobrar. Mas com a Luz de Deus tudo se torna mais fácil.  

 

 


