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É uma tarefa difícil encabeçar o Jornal CRSI pela primeira vez, mas 

é também muito gratificante e uma grande honra podermos deixar a nossa 
marca neste que é um projeto que permite o desenvolvimento de espírito 
crítico, do trabalho em equipa, da criatividade e da responsabilidade.  

Escrever é uma das melhores formas de expressão e de comunicação 
com o outro, mas é também uma forma de autoconhecimento e reflexão.  

Deste modo, começamos por refletir sobre aquilo que foi, e tem sido 
este início de ano letivo. Quase três anos se passaram desde que ficámos 
condicionados e obrigados a viver de uma forma diferente, devido a um 
mero vírus. Felizmente, começámos este ano de forma mais tranquila e 
livres das restrições que nos perseguiram nos anos anteriores. Voltámos a 
ter atividades na nossa comunidade educativa que já não tínhamos há 
muito tempo, e que nos deixavam um sentimento de enorme saudade, e, 
acima de tudo, voltámos a sentir o verdadeiro espírito Cluny, que nos deixa 
sempre com o coração quentinho e com vontade de ficar nesta Casa para 
sempre. 

Enquanto Associação de Estudantes, sentimos a responsabilidade de 
deixar uma nota de profundo e sincero agradecimento à Direção do nosso 
Colégio, assim como a todos os docentes e não docentes, que tornam o 
percurso de todos e cada um dos alunos desta escola um percurso marcado 
indelevelmente pela excelência, e por valores que nos irão marcar para 
sempre. 

Concluindo, é o nosso maior desejo conseguir, ao longo deste ano 
letivo, trabalhar na construção de uma escola ainda melhor, em estreita 
colaboração com a Direção e com a. Associação de Pais. 
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 Vigília de Oração – Ana Maria Javouhey 
MARIA VEIGA, 12º ANO 

Na sequência das habituais comemorações do Dia da Comunidade Educativa e do dia da Madre Fundadora, celebrou-se a 
11 de novembro, a Vigília de Oração. Docentes, não docentes, alunos e seus familiares reuniram-se nesse dia, orando, cantando 
e lembrando a vida e obra de Ana Maria Javouhey. Pôde sentir-se a comunhão e a pertença a uma comunidade que cultiva a 
integridade, a paz e o espírito missionário. Foi possível a todos os presentes conhecer trabalhos desenhados pelos alunos mais 
novos alusivos ao tema cultural- “Deus confia-te o mundo. Ama-o! Protege-o! Transforma-o!” e ouvir pela primeira vez o “Coro 
do Secundário”, projeto dinamizado pela Associação de Estudantes que se estreou e encantou este momento de Oração. 

A Associação de Estudantes agradece a possibilidade de participar na Vigília, assim como aos professores, funcionários, 
leitores, Associação de Pais, Direção, Irmãs, Pais e Encarregados de Educação o empenho que, ano após ano, revelam na 
concretização e organização deste momento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dia da Comunidade Educativa 
DUARTE ARCANJO, 12ºANO 

O Dia da Comunidade Educativa é, como todos sabem, um dia muito importante e com um grande impacto e simbolismo 
para o nosso Colégio. É um dia em que todos se unem à volta daquilo que é o legado da nossa querida Madre Fundadora. E que 
bom que é sentirmo-nos verdadeiramente integrados e envolvidos nesta comunidade tão nossa. 

 Este dia é sempre marcado pelo Peddy Paper. Este ano não foi diferente. Dia 12 de Novembro, tudo começou na outra 
margem do rio, no convento de São Francisco. Por entre postos distribuídos por diferentes zonas emblemáticas da nossa cidade, 
docentes e não docentes preparam jogos e desafios, nos seus respetivos postos, que tornaram esta manhã de sábado ainda mais 
divertida. Como é óbvio a tua AE não podia perder esta oportunidade para estar presente. Assim sendo, foi preparado um posto 
na ponte do Parque Verde, sempre com a ajuda do professor Sérgio, onde, ao som do “hino JMJ”, por entre danças e fotos, 
divulgámos as tão aguardadas Jornadas Mundiais da Juventude.  

Cada equipa ao seu ritmo, ia, de posto em posto, em busca de um carimbo que lhes concedia a passagem para o próximo 
desafio, até chegarem ao posto final: o colégio, onde tínhamos à nossa espera um delicioso almoço preparado em conjunto pela 
Direção, Associação de Pais e Associação de Estudantes.  

Concluindo, o “Peddy in Rio” e o almoço em comunidade que se seguiu tornaram possível a celebração da nossa Madre 
Fundadora, Ana Maria Javouhey, da melhor maneira possível. Que bonito dia e maravilhosa família e comunidade! 
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Visita da  Madre Geral 
CAROLINA FERNANDES, 12ºANO 

Na passada segunda-feira, dia 24 de outubro, tivemos a Graça de 
receber no Colégio a Madre Geral da Congregação das Irmãs de S. José 
de Cluny, Irmã Claire Stanley, acompanhada da Conselheira Geral 
Irmã Conceição Adelina.  

A Irmã Claire Stanley foi calorosamente recebida pelos 
delegados pastorais, e por muitos outros alunos distribuídos por 
diferentes espaços do Colégio: varandas, escadas, salas de aula...etc. 
Seguiu-se um momento de Oração ao som de “Magnificat” onde 
estiveram presentes a Direção, docentes e não docentes e a Associação 
de Estudantes. 

Deste modo, a Irmã Claire, assim como a Irmã Conceição, 
tiveram oportunidade de conhecer e testemunhar o espírito Cluny, 
movido pelo exemplo que Ana Maria Javouhey nos deu, que tão bem 
caracteriza a nossa Comunidade Escolar. A Irmã Claire Stanley 
afirmou que deixava o Colégio com um profundo sentimento de 
esperança relativamente ao futuro, graças à pedagogia Cluny, que 
forma alunos de excelência, com bom carisma, visão e valores de Ana Maria. 

Aguardamos a sua próxima visita! 
 

Semana de Campanha 
ANDRÉ FREITAS, 12ºANO 

 
Fazer parte de uma lista candidata à Associação de Estudantes e de todo o percurso que esse compromisso implicou foi 

sem dúvida o desafio mais digno e especial que alguma vez aceitei na vida.  
Tudo começou com uma simples chamada entre dois bons amigos que se transformou num projeto que vai ficar na nossa 

memória para toda a nossa vida. 
Entretanto, formámos um núcleo e reunimos pela primeira vez. Um grupo de pessoas de turmas diferentes, alguns sem 

qualquer relação, com ideias, coragem e vontade para encarar este projeto, e assim por entre dias de trabalho e dias de mais 
convívio, formou-se um grupo de amigos.  

O momento alto e mais esperado chegou, a semana de campanha. Depois de muito trabalho, alegrias, maus momentos, 
sorrisos e lágrimas tínhamos tudo pronto para vos mostrar quem éramos e o que tínhamos para vos dar. E assim foi, depois de um 
bom jantar no domingo fomos para o Colégio de manhã preparar tudo para vocês. 
E enquanto cantava e dava fitas e letras “V” aos carros que chegavam ao Colégio nessa manhã, apercebi-me realmente da 
dimensão da jornada em que estava prestes a embarcar. 

Durante os intervalos houve muitos momentos de felicidade, mas havia sempre uma parte de nós que ainda não estava 
totalmente preenchida, que só se preencheria se 
víssemos reconhecido pelos alunos da comunidade 
educativa que éramos os indicados para os 
representar. E foi por este motivo que apesar de não 
haver uma explicação lógica, dado não existir 
nenhuma lista concorrente, que o dia da eleição foi 
o dia em que mais nervosos estávamos.  

Mas vencemos e mostraram-nos que o nosso 
trabalho tinha sido reconhecido, e assim terminou 
uma das primeiras etapas da nossa aventura, e não 
podia estar mais orgulhoso de tudo aquilo que 
realizámos. As ideias idealizadas foram realizadas, 
e tudo aquilo que temos projetado tem contado com 
o esforço diário de cada um de nós para melhorar 
ainda mais a nossa segunda Casa.  

Depois desta jornada não tenho a mínima 
dúvida que é um privilégio e uma honra fazer parte 
desta enorme comunidade educativa, que me 
trouxe momentos que ficarão comigo para sempre. 
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Encontro de reflexão 12ºano  
CAROLINA FERNANDES, 12ºANO 

 
Desde que me lembro que oiço os meus colegas mais velhos a falar do encontro de reflexão do 12°ano, e do quão magníficos 

são os momentos vividos no mesmo. Falo da peregrinação a Fátima, uma longa caminhada de reflexão, partilha e espiritualidade 
profunda. Deste modo, na sexta-feira dia 30 de setembro, os alunos do 12°ano, acompanhados de alguns professores, partiram a 
caminho do santuário de Fátima, numa experiência que seria não só única, mas também memorável.  

Após uma viagem de autocarro até Ansião, onde 
fizemos uma breve oração em grupo, deu-se início à 
caminhada, onde se sentiu, desde o primeiro segundo, um 
espírito de entreajuda, amizade e enorme alegria. No 
decorrer do dia, o cansaço ia-se acentuando, e o caminho 
ia ficando mais difícil, mas a persistência e a fé que tão 
bem nos caracterizam, levaram-nos sempre em frente até 
Caxarias, onde jantámos e passámos a noite. No dia 
seguinte, após um delicioso pequeno-almoço, partimos 
confiantes e esperançosos. Por volta das 17 horas 
chegámos a Fátima, e posso dizer que, de entre todos os 
momentos de silêncio, partilha, cantorias, risadas e até 
lágrimas, foi o momento mais especial por mim vivido. 
Senti-me preenchida e realizada, com muita fé e com uma 
felicidade inigualável.  

Concluindo, foi um fim-de-semana desafiante, e que superou as expectativas de todos. 
 

Dias mundiais da luta contra o cancro da mama e da próstata 
RITA GOMES, 12ºANO 

O mês de outubro vestiu-se de rosa mais uma vez no dia 28 de forma a assinalar o Dia Mundial da Luta contra o Cancro da 
Mama. Por sua vez, novembro fez se representar de azul dia 17 para que o Dia Mundial da Luta contra o Cancro da Próstata não 
passasse despercebido. 

Causas que nos tocam a todos de alguma forma e simplesmente não poderiam deixar de ser destacadas. Desta forma, a AE 
desafiou a Comunidade Educativa a vestir- se de rosa e azul nos respetivos dias para assim mostrar o apoio a todas as pessoas que 
lutam contra estes cancros e todas as suas famílias, bem como reconhecer a coragem dos mesmos. Os alunos mostraram, mais 
uma vez, a sua bondade e aderiram prontamente a este projeto. A todos um bem-haja pelo vosso espírito solidário e empatia tão 
característicos da vivência CRSI. 

Que estas causas permaneçam no coração de cada um, abracemo-las em conjunto para que nunca sejam esquecidas, a luta 
não pode parar!  

 

Banco alimentar contra a fome 
MARIA PORTELA, 12ºANO 

Nos passados dias 26 e 27 de novembro decorreu a campanha do Banco Alimentar Contra a Fome em todo o país. 
Como é habitual, o Colégio participou ativamente neste movimento e, ao 

longo de todo o fim de semana, no Coimbra Shopping, estiveram alunos, pais e 
professores a ajudar os que mais necessitam recolhendo bens alimentares daqueles 
que se ofereciam para contribuir. Foram realizados turnos de 6 pessoas e de uma 
hora e meia, algo bastante bom pois permitiu que mais pessoas participassem do 
que antigamente, onde os turnos eram mais longos. 

Todos os voluntários presentes sentiram o espírito solidário das pessoas que 
não hesitaram em aderir e ajudar esta causa, o que é, para nós, muito gratificante. 
Penso que foi uma atividade bastante bem conseguida graças a todos os 
voluntários e pessoas que deram um bocadinho do seu tempo para ajudar os mais 
pobres e mais necessitados. A próxima campanha irá decorrer em maio e espero 
que tenha tanto sucesso como esta. 

Conto com a vossa ajuda! 
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Adoração do Santíssimo 
NÚCLEO PASTORAL 

 No passado dia 4 de novembro, a AE começou um projeto há muito 
ansiado de fazer uma Exposição do Santíssimo, que se realizará todas as 
primeiras sextas-feiras do mês, para todos os alunos, docentes e não docentes, 
que quiserem participar.  

Uma Exposição do Santíssimo é um ato não litúrgico que consiste em 
expor uma hóstia consagrada para todos os que desejarem, a poderem adorar, ou 
seja, Jesus fica presente no pão consagrado por e para todos nós.  

Para nós, esta Adoração foi particularmente especial, não apenas por ser a 
primeira organizada por nós, mas também porque pudemos sentir o grande amor 
que Deus nutre por nós, e devolver-lhe esse sentimento. Sentimos que Deus 
acolhia, no seu coração, todos os que estavam naquela capela, e Ele estava 
contente com isso. Foi talvez isso o que mais marcou esta experiência: A alegria 
que sentimos vinda Dele por ver tantos jovens e crianças ali, a adorá-Lo. Na 
verdade, “o tempo que gastamos com Jesus no Santíssimo Sacramento é dos 
melhores momentos que se gasta na Terra. Cada momento que se passa com 
Jesus vai aprofundar a união com Ele e vai ajudar a trazer uma paz duradoura à 
Terra. Quando se olha para o crucifixo, entende-se como Jesus nos amou, então, 
quando se contempla o Jesus exposto, entende-se o quanto Jesus nos ama agora” 
(Madre Teresa de Calcutá). Estávamos todos, então, envoltos numa bolha em 
oração e em comunhão com Ele. Foi muito bonito ver as crianças que passavam 
no corredor a entrarem na capela contagiadas pelo espírito alegre e sereno que ali se vivia.  

Concluindo, adorar Jesus é um ato de espiritualidade crucial na vivência Cristã, porque amor com amor se paga.  
 

(H)Ora com Jesus 8ºAno 
MAFALDA VIANA, 8ºANO 

Todos os anos, o nosso colégio esmera-se nas preparações da (H)ora com Jesus, independentemente do ano escolar. 
Como todos sabemos, o início da pandemia em 2020 impediu a realização da (H)ora com Jesus presencial, tendo de ser 
organizada via Zoom. No entanto, este ano, o colégio pôde trazer a (H)ora com Jesus de volta à capela, e a celebração do 8º ano 
não ficou aquém das grandes expectativas que tínhamos. 

A vasta presença de muitos pais e professores, demonstra a saudade que a celebração deixou; no entanto, o número de 
alunos foi o elemento que teve mais impacto. A maioria do ano esteve presente, eu inclusive, e aqueles que faltaram tomaram 
pena em não ir. As decorações, trouxeram um tom de harmonia e meditação à capela, que terá de fazer parte da celebração para 
manter os presentes calmos e concentrados nos momentos de oração a Deus, que é, por si só, o ponto inteiro deste evento. A 
leitura voluntária foi responsabilizada a vários dos alunos, que tomaram sentimento e paciência no seu trabalho, o que foi depois 
elogiado pela maioria dos professores, especialmente os diretores de turma.  A equipa de orientadores realizou também uma 
leitura pausada e profissional que enunciava, principalmente, a fé em Deus e citações de Ana Maria Javouhey, como já é 
costume no nosso Colégio, e em todos os seus eventos. E, para finalizar, as canções foram apreciadas por toda a capela e foram 
como um toque de equilíbrio espiritual e sintonia no ar.  

Tenho a certeza que os presentes apreciaram todos os momentos, e este evento em específico ficará na memória, por ser o 
nosso regresso às (H)oras com Jesus na capela do colégio. Foi arranjada com genuinidade e, sobretudo, a pensar em todos os 
estudantes, professores e fiéis, que é o mais importante, e que certamente marcou cada um. 
 

Entrega dos Diplomas 
EX-ALUNA MARTA NINA 

Tivemos Baile de Finalistas, último dia de aulas, Missa de Finalistas e inúmeras outras “últimas coisas”. Ainda assim, o 
momento derradeiro, aquele que encerra oficialmente o percurso de um grupo de alunos no Colégio, apenas acontece no ano 
letivo seguinte: a entrega dos diplomas de conclusão do Ensino Secundário 

E foi assim que, dia 4 de novembro, pelas 18 horas, os caloiros deram consigo de volta a Casa, reunidos com professores, 
funcionários, colegas e as suas famílias, para partilhar este momento tão solene e tão marcante. Depois da cerimónia em si, no 
Auditório Ana Maria Javouhey, teve lugar um brinde final, no Bar. 

Não podemos negar a importância oficial desta cerimónia nem o seu simbolismo. Ainda assim, na minha opinião, o que 
mais marcou este fim de tarde foram os reencontros (não é sempre este o caso?).  
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Para onde quer que se olhasse viam-se abraços sentidos e sorrisos genuínos; as trocas de primeiras impressões sobre novas 
cidades, novos cursos e essencialmente sobre este mundo novo pelo qual esperámos a vida toda e pelo qual tanto trabalhámos. 
Rodeados do carinho daqueles que nos viram crescer e que foram tão importantes ao longo do nosso percurso, pudemos sentir, 
uma vez mais, a força dos laços que unem a Família Cluny. Penso que falo por todos quando digo que partimos, já de noite, 
novamente reconfortados e determinados, com os olhos no que aí vem, mas com o Colégio no coração. 

Assim sendo, resta-me apenas deixar, em nome de todos 
os alunos que completaram o seu 12º ano, um agradecimento 
por tudo aquilo que vivemos e partilhámos ao longo dos anos 
que passaram. Levamos do Colégio já muitas saudades, mas 
também a certeza de que teremos sempre uma Casa onde 
voltar. Esperam-nos novos desafios e outras lições, mas não 
duvido de que, onde quer que vamos parar, deixaremos a nossa 
marca, não só pela educação de excelência que daqui levamos, 
mas também pelos valores que a guiaram e que marcam hoje, 
de forma indelével, as pessoas em que nos tornámos. 
 

Entrada na faculdade  
EX-ALUNO DIOGO ARCANJO 

Sempre ouvi dizer que a faculdade e a escola eram realidades totalmente distintas. Sempre me alertaram que entrar na 
faculdade era um choque, um embate com algo completamente diferente daquilo a que estava habituado. Apesar disso, a 
verdade é que só o entendi verdadeiramente quando eu próprio tive a oportunidade de experienciar esta mudança. 

Na verdade, o início da minha vida universitária foi extremamente preenchido. Preenchido no bom sentido, claro. Eram 
atividades todos os dias, jantares de curso dia sim, dia não, constantes festas e saídas à noite. Cheguei a pensar que ia continuar 
assim até terminar o curso (tão ingénuo, Diogo…), mas rapidamente percebi que essa vida era apenas uma ínfima percentagem 
de um ano extremamente trabalhoso que se avizinhava. 

Lembro-me das minhas expectativas para este ano. Dizia que queria ir a todas as aulas, sem exceção e que ia ter sempre a 
matéria de cada disciplina em dia. Hoje, pensar nisto dá-me vontade de rir. A verdade é que uma das grandes diferenças entre a 
escola e a faculdade é a qualidade das aulas. Na faculdade, o objetivo de muitos professores não é que os alunos percebam a 
matéria, mas sim suscitar neles um interesse particular para que estudem a matéria em casa. E vocês devem estar a perguntar 
“Então para que é que servem essas aulas?”. É uma excelente questão para a qual eu não tenho resposta, o que me faz 
simplesmente não comparecer em algumas aulas (não todas, atenção!). Por outro lado, também a quantidade de matéria 
abordada em cada aula é muito superior àquela a que nos habituámos na escola. Lembro-me de comentar com alguns amigos, 
depois da primeira aula que tivemos, que a quantidade de matéria que tínhamos dado em 3 horas era semelhante àquela que 
abordaríamos durante 1 mês na escola. É, de facto, uma diferença enorme! 

Confesso que, por vezes, me vem uma saudade enorme dos tempos da escola. Saudades de estudar para um teste com 
uma antecedência de, no máximo, uma semana (e dizer na autoavaliação de Cidadania e Desenvolvimento que fazia um “estudo 
sistemático”). Saudades de sair aborrecido de uma aula porque não tinha entendido uma pequena parte da matéria (hoje, saio 
feliz quando entendo alguma parte da aula). Saudades da adrenalina que era falar para o lado sem o professor ver (hoje, já nem 
tenho que disfarçar porque os professores simplesmente não querem saber). Saudades de ouvir um professor a dizer o meu 
nome sem o ter que ler na folha de presenças (hoje, isso é impensável).  

No fundo, sinto uma saudade imensa de estar num local onde pertencia a uma grande família, onde cada um queria ajudar 
o outro, onde os professores tinham uma relação de amizade com os alunos e onde me sinto em casa. Porque não há melhor 
sentimento do que esse! 
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Jornadas mundiais da Juventude 
ILUSTRAÇÃO DE TERESA CARDOSO, 11ºANO 

Nossa Senhora da Visitação, 
que partistes apressadamente para a montanha ao encontro de Isabel, 
fazei-nos partir também ao encontro de tantos que nos esperam 
para lhes levarmos o Evangelho vivo: 
Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor! 
Iremos apressadamente, sem distração nem demora, 
antes com prontidão e alegria. 
Iremos serenamente, pois quem leva Cristo leva a paz, 
e o bem-fazer é o melhor bem-estar. 
Nossa Senhora da Visitação, 
com a vossa inspiração, esta Jornada Mundial da Juventude 
será a celebração mútua do Cristo que levamos, como Vós outrora. 
Fazei que ela seja ocasião de testemunho e partilha, 
convivência e ação de graças, 
procurando cada um o outro que sempre espera. 
Convosco continuaremos este caminho de encontro, 
para que o nosso mundo se reencontre também, 
na fraternidade, na justiça e na paz. 
Ajudai-nos, 
Nossa Senhora da Visitação, 
a levar Cristo a todos, obedecendo ao Pai, no amor do Espírito!   
 

Texto de opinião 
TERESA MARTINHO, 12ºANO 

O tempo. Uma palavra, inúmeras significações. Independentemente da forma como o percecionamos, o tempo flui 
irrevogável e inexoravelmente. Alguns de nós optam por rememorar um passado longínquo e que não regressará nunca, outros 
refletem acerca de um futuro incerto, antecipando acontecimentos cuja ocorrência é, por vezes, meramente quimérica. Assim 
sendo, de que forma o tempo influencia a nossa vivência?  

Em primeiro lugar, importa referir que o tempo nos proporciona a oportunidade de viver e de fruir a vida. Efetivamente, 
cada momento constitui um ensejo à reflexão acerca de quem somos e de quem almejamos ser. O tempo, por si só, nada concretiza. 
Porém, trata-se de uma ferramenta ímpar, na medida em que nos auxilia a delinear objetivos e a determinar um rumo para a nossa 
vida. Não obstante o facto de apenas nós próprios podermos realizar estes anseios, o mesmo dá-nos margem para falhar, 
concedendo novas oportunidades de impugnar os obstáculos. Sempre que não atingimos uma dada meta que estabelecemos, este 
assume-se como um elemento, indubitavelmente, apaziguador, pois possibilita que pensemos que, ainda que não tenhamos 
conseguido num determinado momento, teremos no futuro mais possibilidades que permitirão dar seguimento ao nosso intento.  

Em segundo lugar, a passagem do tempo conduz-nos, inevitavelmente, à tomada de consciência da efemeridade da vida. 
Este é o momento em que despertamos para uma imperiosa e pertinente reflexão. Refiro-me à incontornável questão do propósito 
e sentido da vida. Esta indagação pode ser despoletada por uma multiplicidade de fatores, desde uma vida monótona conduzida 
maquinalmente às incontáveis, injustificáveis e inenarráveis injustiças que pautam a atualidade. Face a esta conjuntura, a lassidão 
instala- se em nós. De que modo devemos, então, viver? Para lograr encontrar resposta a esta questão, recorro à obra O Mito de 
Sísifo, da autoria de Albert Camus. Sísifo havia sido condenado pelos deuses a empurrar incessantemente um rochedo até ao 
cume de uma montanha, de onde a pedra voltaria a cair. O leitor dirá que se trata de uma tarefa fastidiosa, vã e infrutífera, fonte 
de uma frustração e infelicidade inqualificáveis. Respondo com a exortação magistral dirigida pelo autor: “É preciso imaginar 
Sísifo feliz.” De facto, é na aparente falta de sentido que devemos encontrar um sentido. Todos nós enfrentamos adversidades, 
todos nós somos Sísifo, todos nós empurramos um rochedo, mas o nosso rochedo. Perante os obstáculos, somos inequivocamente 
os autores do nosso destino. Por conseguinte, o reconhecimento das nossas limitações e da fugacidade da vida ensina-nos a 
procurar novos horizontes e, mais do que isso, a encontrar a verdadeira felicidade no quotidiano e na simplicidade das coisas que 
tantas vezes tomamos por garantidas.  

Em síntese, a influência do tempo verifica-se nas mais diversas vertentes. Este oferece-nos novas oportunidades e permite-
nos tirar conclusões de enorme proficuidade, que devem nortear as nossas ações e impelir-nos a progredir. Concluo veiculando 
um apelo à vivência do presente, à valorização da simplicidade e à fruição de cada dia como uma parte integrante do futuro, do 
nosso futuro. Nunca nos esqueçamos de que a vida é efémera, mas há glória nessa efemeridade. A brevidade é a quintessência da 
vida.  
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Recomendações Natalícias 
LEONOR ANTUNES, 12ºANO 

Com a chegada da época natalícia e, as tão ansiadas férias de Natal, nada melhor que algumas atividades para fazer com a 
família ou com os amigos para sentir este espírito ao máximo! 

1) Fazer bolachas De Natal 

Nada é mais natalício do que uma competição de decoração de bolachas com os teus amigos ou família! 

Deixo-te aqui uma receita para experimentares. Sê criativo! 

Ingredientes: 

• 500g de farinha de trigo 
• 150g de manteiga em ponto de pasta 
• 250g de açúcar 
• 3 ovos 
• 1 colher (de chá) de fermento em pó 
• 1/2 colher (de chá) de essência de baunilha 

Modo de preparação: 

1. Num recipiente, mistura a farinha de trigo peneirada e o fermento. 
2. Em seguida, junta o açúcar e mistura. 
3. Acrescenta a manteiga e adiciona os ovos um de cada vez, amassando até 

que a massa se solte das mãos. Se necessário adiciona mais farinha. 
4. Por último acrescenta a essência de baunilha e mistura. 
5. Enfarinha uma superfície lisa e abre a massa com um rolo. 
6. Recorta a massa no formato desejado usando cortadores para biscoitos. 
7. Leva ao forno em temperatura média (180°C) até dourar. Deixa arrefecer. 
8. Cobertura: Bate a clara na batedeira até que fique firme, adiciona o sumo 

de limão e bate para misturar, depois adiciona o açúcar em pó e bate bem.  
9. Divide em algumas taças e coloca algumas gotas de corantes diversos para 

fazer cores. 
10. Coloca a cobertura num saquinho de confeitar e decora os biscoitos com o máximo de criatividade que tiveres! 

2) Visitar mercados de Natal 

Porto Christmas Village  

Se fores passear pela Invicta porque não passar a tarde num dos maiores mercados indoors de Natal? 

O Porto Christmas Village abriu as portas a 24 de novembro, na Alfândega do Porto, e poderá ser visitado até ao final do 
ano. Este mercado tem atividades para os mais pequenos – como a Fábrica dos Brinquedos e a Pista de Gelo – e também para os 
mais velhos, como experiências e jogos para toda a família, o Mercado de Natal com artigos únicos e portugueses e uma zona 
tipicamente portuense e natalícia com café, chocolate quente e biscoitos. 

O preço do bilhete é de 5€ para adultos e de 3,50€ para crianças, sendo que existe um pack familiar de 15€. 
À segunda-feira, as crianças não pagam. De segunda a quinta-feira, a entrada é livre a partir das 19h00. 

No Porto Christmas Village as famílias vão poder viver, em pleno, o espírito natalício, e regressar a casa com o coração 
cheio de momentos felizes em família, de partilha, união e, fundamentalmente, amor. Divirtam-se! 

 

 

 

 

 

 

 

Cobertura: 

• 1 unidade de clara de ovo 
• 1 colher (de sopa) de sumo de limão 
• 150g de açúcar  
• Corantes alimentícios 
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Wonderland Lisboa 

Um dos principais mercados de Natal regressa este ano ao Parque 
Eduardo VII: a Wonderland Lisboa. Este grande mercado inclui uma 
roda gigante, uma pista de gelo e muitas outras atrações. Além disso, 
inclui várias barraquinhas onde podes comprar presentes maravilhosos 
ou saborear doces de natal deliciosos. 

A entrada é livre e está aberto todos os dias da semana até 1 de 
janeiro de 2023.  

Horário:  
segunda-feira- quinta-feira: das 13 às 23 horas; 
sábados- 10 às 24 horas; 
domingos e vésperas de feriados das 10 às 22 horas.  
 
 

Próximo período 
 
 

 
 


