
 

  



 

Memória e Esperança 

É possível olhar o futuro com otimismo? 

 

Trabalhos realizados pelos alunos de Língua Portuguesa, 1.º ano, Comunicação Social e Cultural, T1 da 

Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa. 

Outubro de 2021 

Prof. Doutora Inês Espada Vieira 

  



1 
 

 

 

MENSAGEM PARA SER LIDA 

NA ABERTURA DAS INICIATIVAS INSERIDAS NA  

JORNADA DE MEMÓRIA E ESPERANÇA 22, 23 e 24 DE OUTUBRO 

 

 

Esta iniciativa insere-se na Jornada de Memória e Esperança, três dias de 

homenagem aos que nesta pandemia morreram, sofreram e lutaram. Três dias de tributo 

aos que, apesar da pandemia ou por causa dela, plantam, investigam, colhem, produzem, 

criam, servem, contemplam, encantam, informam, cuidam, ensinam, partilham. 

 

Nesta pandemia aprendemos que juntos podemos ir mais longe, fazer melhor e até 

ir mais depressa. 

 

Não esquecemos as falhas registadas, as faltas sentidas e as desigualdades 

agravadas. É possível mudar o olhar e sonhar um mundo outro, mais cuidado, mais justo e 

solidário. 

 

A memória é também portadora de esperança para hoje, para amanhã, depois e 

para sempre. 

 

 

A Comissão Promotora da Jornada Memória e Esperança 21 de outubro de 2021 
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O trabalho proposto aos alunos enquadra-se na participação na jornada nacional Memória e Esperança, que 
terá lugar no País nos dias 22, 23 e 24 de outubro. Esta jornada de memória, luto e afirmação da esperança 
foi proposta por um grupo de cem cidadãos que elaboraram um Manifesto que pode ser assinado por todos 
os que o queiram fazer. A ideia central é a de que, perante a dimensão da pandemia da Covid-19, não 
podemos, não devemos, nem queremos apagar o passado recente. Antes de “virar a página”, é necessário 
fazer o luto pelos que partiram, homenagear quem esteve na linha da frente e, sobretudo, afirmar as razões 
para a esperança numa sociedade mais solidária, mais justa, mais fraterna, sem voltar ao “velho normal”.  
Os alunos das duas turmas de CSC e LEA participarão nesta iniciativa contribuindo com textos da sua autoria 
que serão oportunamente publicados online. 

 

Orientações para a elaboração do ensaio no âmbito da Jornada Memória e Esperança 

 

Atente no excerto apresentado: 

Numa hora de encruzilhada da história como esta que vivemos não podemos fazer coincidir o 
relançamento da esperança unicamente com o cuidado pela expressão material da vida. Sem dúvida 
que é urgente garantir o pão e esse trabalho exigente – fundamentalmente de reconstrução económica 
– deve unir e mobilizar as nossas sociedades. Mas as nossas sociedades precisam também de um 
relançamento espiritual. Sem o pão não vivemos, mas não vivemos só de pão. 
[…] 
[Jovens,] ousem sonhar um mundo melhor. Sintam que o futuro depende da qualidade e da 
consistência dos vossos sonhos. 

 
José Tolentino Mendonça,  

homilia lida em Fátima, 13 de maio de 2021 
 

 Partindo destas reflexões de Tolentino Mendonça, relacionando-as com as reflexões 

partilhadas nas aulas e integrando a sua experiência e a sua voz, responda à pergunta que tomámos 

de empréstimo da revista Visão.  

[…] Em certo sentido, tudo foi posto em causa pela pandemia. É capaz de olhar para o futuro 

com otimismo? 

 

 

 O TEXTO DEVE SER ESCRITO EM WORD E DEVE TER ENTRE 3000 E 5000 CARACTERES, COM ESPAÇOS. 

 



3 
 

Índice dos textos 

 

Uma fase da vida, Afonso Lemos Lopes 

As portas da sala, Alice Vilela Fernandes 

A experiência do passado e a expectativa no futuro, António Barreto 

O otimismo do amanhã, Benedita Vicente 

É difícil ser otimista em época pandémica, Bruna Moreiro 

Memórias de tempos que nos fazem estremecer e querer agradecer, Carmo Batista 

Passado e futuro otimistas, Catarina Lino 

Em certo sentido, tudo foi posto em causa pela pandemia, Constança Miranda 

Pandemia: Uma nova maneira de encarar o Mundo, Daniel Basto 

Entre quatro paredes, Francisca Brazão 

Deixar a casa, e o passado, Guiomar Costa Salema 

Tempos de pandemia, Inês Teles 

A Grécia moderna, Joana Costa 

Saudades da normalidade, João Magalhães 

Pandemia em cinco fases, João Victor Barros de Souza 

Um rio de esperança, Lara Santos 

Existirá otimismo no futuro? Leonor Palma 

A minha experiência com a pandemia Covid-19, Lourenço Abreu 

Procurar esperança em tempos impossíveis, Mafalda Toscano Rico 

Um olhar positivo, Maria Moura Braz 

Noite que não dura mais, Miguel Leal 

Unidos por uma corrente chamada fé, Rita Fernandes 

Dentro de uma Caixa, Rodrigo Cerqueira 

Do quarto de para a missão, Teresa Leal Barreto 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

22 

24 

26 

28 

30 

32 

34 

36 

38 

39 

41 

43 

45 

47 

49 

 

 

Os textos apresentados correspondem no essencial às versões originais entregues pelos 

alunos, representando as suas vozes individuais. Foram editados alguns aspetos de 

gramática. 

 

Design: Paulo Magro. 

 



4 
 

Uma fase da vida 

Afonso Lemos Lopes 

 

Vivemos momentos difíceis, que mesmo os mais pessimistas não antecipariam. São 

tempos de mudança, que deixarão marcas profundas na nossa sociedade e na forma de 

nos relacionarmos. Povos tradicionalmente mais afetuosos terão de repensar e encurtar as 

suas manifestações de alegria, partilha, ternura e compaixão. O medo, a desconfiança e 

o desconforto que esta guerra gerou em todos nós vão, seguramente, passar a retrair os 

nossos ímpetos mais calorosos, a controlar a meiguice dos nossos gestos, a toldar as nossas 

manifestações mais fogosas e entusiásticas. As cicatrizes que esta guerra deixa podem 

descaracterizar-nos e desfigurar-nos, ao fazerem-nos perder alguma da nossa afetuosa 

essência.  

O vírus atinge indiscriminadamente países ricos e pobres, liberais e conservadores, 

monarquias e repúblicas, democracias e ditaduras. É um problema à escala global, como 

são os problemas que os cientistas estão habituados a resolver. Não queremos ser nós a 

conhecer e tratar as demências, cancros ou doenças cardiovasculares dos portugueses. O 

que ambicionámos alcançar, e que beneficia todos, independentemente da raça, cor ou 

religião é isso mesmo que desejámos. Toda a comunidade científica se uniu para, de uma 

forma generosa e empenhada, ajudar a ultrapassar mais um momento difícil da nossa 

história civilizacional, que tantas contrariedades já soube ultrapassar. É fruto do muito 

trabalho e dedicação destes mesmos cientistas que hoje podemos ser vacinados contra a 

doença mundialmente conhecida e potencialmente perigosa, Covid-19. 

O isolamento foi importante para aprender algo diferente e, até mesmo, mudar 

prioridades. A pandemia alterou a nossa realidade, trazendo incerteza às nossas vidas. 

Paralelamente, a limitação na nossa mobilidade para conter a pandemia trouxe algumas 

mudanças positivas um pouco por todo o mundo, e inequivocamente nas grandes cidades, 

começou-se a observar uma transformação no meio ambiente. Estas mudanças levam-

nos a refletir sobre o futuro que queremos viver. Primeiramente, a pandemia lembra-nos da 

fragilidade. O rastro de morte, de medo e de paralisação social que este pequeno ser 

acelular nos impõe é um golpe duro contra a crença humana. Diante de uma ameaça 

invisível e traiçoeira, que pode levar da nossa presença tantos entes queridos, fica na boca 

o amargo sabor da impotência. Percebemo-nos como verdadeiramente somos: finitos e 

pequenos. 
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Alguns dizem que o mundo não será o mesmo depois da Covid-19, espero que 

estejam certos. Espero que a saudade dos abraços nos torne mais afetuosos e que a 

saudade dos nossos avós nos faça amá-los e visitá-los mais. Não tenho dúvidas de que 

vamos superar esta adversidade e sair mais fortes e aptos, enquanto sociedade, para, 

unidos, enfrentar outros contratempos que ciclicamente se hão de seguir. A consciência 

social, o sentimento de solidariedade, as noções da nossa vulnerabilidade sairão reforçados 

para que possamos ultrapassar, com sucesso, os desafios que se nos colocam para não 

deixar extinguir o planeta... alterações climáticas, desigualdades sociais e económicas, 

pandemias... O mundo tem de e deve olhar para um futuro com otimismo, respondendo à 

interrogação feita, pois, este está convicto e positivo. Apesar de todas as adversidades 

diante das quais esteve cada ser humano, ainda há uma luz com significado de esperança 

e magia ao fundo de um túnel escuro e melancólico. 
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As portas da sala 

Alice Vilela Fernandes 

 

Não sei se devo ir ao fundo do meu ser procurar o que a pandemia me fez sentir, ou 

se será mais simples para mim, e para a minha sanidade atual, falar de um modo geral dos 

impactos que esta teve na sociedade.  

Admito que possuo uma dor profunda quando penso nisto, não só por mim, mas por 

todas as pessoas que não tiveram a sorte de sobreviver ao vírus. Para efeitos literários, é 

sabido que a angústia é sempre um bom ponto de partida. Talvez vá por este caminho e 

depois logo apanhe os pedaços.  

Não me considero uma pessoa infeliz, mas também não sou propriamente feliz. A 

ansiedade já vinha de antes; claro que se agravou com o início desta nova etapa, mas de 

facto poderia ter feito as coisas de maneira diferente. Uma casa com um pai e uma filha, 

tinha tudo para correr bem. Sempre correu, nos cinco anos anteriores e no início do 

confinamento. No entanto, rapidamente se começaram a fechar as portas gigantes da 

sala que nunca se tinham fechado antes. Fomos cada um para seu lado, para tentar 

respeitar mutuamente o espaço pessoal do outro. Parecia ideal porque assim não havia 

conflito. Ou foi o que pensámos.  

Cada vez que um de nós ia comunicar com o outro, havia sempre um suspiro que 

transpirava aborrecimento. Uma certa tensão e uma sensação de estar a mais que 

permaneceram até hoje e que não vejo forma de alterar.  Dá-me a ideia de que um simples 

hábito mudou o ambiente da minha vida familiar, por muito reduzida que seja a família. 

Tinha a ilusão de que assim que voltássemos às nossas vidas normais, tudo iria entrar nos 

eixos. Não passava de uma fantasia mascarada de expectativa. Entendi mais tarde que 

provavelmente a única coisa que eu poderia mudar era mesmo a minha maneira de olhar 

e lidar com as situações à minha volta. 

No que diz respeito à humanidade, há muito que não tenho grandes expectativas. 

Pressinto uma estagnação nos países de terceiro mundo, que não vai haver progresso, mas 

espero estar errada. A covid-19 arrasou todos os países do mundo juntamente com as suas 

economias, no entanto, os mais transtornados foram mesmo os que tinham menos 

economia para destruir. Não é justo pensar que fui prejudicada, quando há civilizações sem 

acesso a nem uma única vacina e Portugal está com mais de 86% da população 

totalmente vacinada. As minhas portas, apesar de e por estarem fechadas, são mais 

maciças, fui protegida e poupada da miséria, vivo em privilégio e tenho consciência disso.  
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Gostava de ter esperança na chegada de um mundo melhor em que nos 

respeitamos todos mutualmente, gostava que não houvesse conflitos entre nações por ouro 

ou petróleo, que já é quase tanto ou mais valioso que o ouro. Principalmente, gostava de 

viver numa sociedade que integra, abraça e cuida de todos sem discriminação e 

preconceito.  

Não acredito na possibilidade de que isto venha a acontecer porque, com muita 

pena minha, vão sempre existir certos tipos de pessoas sem consciência e inteligência 

emocional para compreender que não é com discursos de ódio e ideais impostos à força 

que vamos atingir a paz. Não acredito no paraíso, mas tenho esperança. No entanto, a 

esperança não é a última a morrer. Lentamente desvanecerá até já não haver brilho nos 

meus olhos. 
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A experiência do passado e a expectativa no futuro 

António Barreto 

 

Pensar na pandemia é sinónimo de recordar um período muito importante das nossas 

vidas, tanto a nível pessoal e social, como em termos académicos. 

Desta forma, esse foi o ano (2020) em que eu e a maior parte das pessoas da minha 

idade entrámos na faculdade e tirámos a carta de condução, o que contribuiu, 

automaticamente, para um enorme avanço na nossa vida, principalmente em termos de 

liberdade e autonomia. Foi o ano em que se começou a viajar (de carro) com amigos, a 

sair à noite durante a semana, em que conhecemos uma quantidade enorme de pessoas, 

que nos tirou da bolha a que estávamos, uns mais, outros menos, acostumados. 

Ainda assim, com todos estes fatores supervenientes nas nossas vidas, e sabendo que 

um primeiro ano de faculdade deve ser vivido a cem porcento, este nosso foi vivido, 

apenas, a cinquenta porcento, sendo que o mês de março foi a separação clara entre 

duas realidades frontalmente opostas. 

Adicionalmente, como se não tivesse bastado a total paragem das nossas vidas com 

a primeira quarentena, que se assimilou bastante a um pequeno apocalipse, houve uma 

enorme preocupação com os nossos avós e parentes de idade mais avançada, que eram, 

obviamente, a faixa etária mais vulnerável a consequências fatais. Preocupávamo-nos, 

simultaneamente, com a saúde e segurança dos mais velhos, enquanto lutávamos por 

manter uma relação forte com os nossos amigos e conhecidos, o que nos levou, muitas 

vezes, a correr alguns riscos e erros que, na minha opinião, são normais e naturais da idade 

e, felizmente, na maior parte dos casos não tiveram consequências relevantes. 

Aliado ao sentido de responsabilidade que cada um tem, por não querer arriscar o 

bem-estar de nenhum familiar ou amigo, surgiu o conflito de consciência, dentro da 

população mais jovem, entre ir ou não ir – quase como um “Ser ou não ser? Eis a questão.”. 

Certo é que, na grande maioria dos casos, acabávamos sempre por ir, isto é, por optar pela 

convivência e socialização. Estas decisões foram vistas, muitas vezes, com desdém, 

principalmente, por parte dos mais velhos, e acabaram por criar uma imagem de que os 

jovens é que eram os “culpados” da pandemia, por fazerem o que é comum da idade: 

experimentar o mundo. 

Por fim, referindo-me ao futuro, vivemos numa fase em que estamos a voltar a 

experimentar o sabor da liberdade – deixando a nota que a pandemia continua a servir, 

desproporcionadamente, a meu ver, como desculpa para impedir o gozo dos direitos 
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fundamentais dos cidadãos. Esta nova bengala legislativa é, para mim, inadmissível, uma 

vez que os direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos, que resultam de um Estado de 

Direito Democrático, são superiores a qualquer decisão ou imposição de um governo, pelo 

menos atuando autonomamente. Saliento que as situações acima descritas, por serem 

ilegais e inconstitucionais, não deverão, nem poderão, voltar a verificar-se. 
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O otimismo do amanhã 

Benedita Vicente 

 

É seguro afirmar que a pandemia é dos acontecimentos históricos mais marcantes 

da nossa sociedade, tendo obrigado o ser humano a ir contra a sua natureza e a isolar-se, 

não praticando as suas atividades habituais e, principalmente, as que lhes fornecem meios 

de sobrevivência. 

Olhando para trás, chego à conclusão de que tudo aconteceu a uma velocidade 

fora do normal, estando uma comunidade inteira a seguir a sua rotina para, de repente, 

ser-nos imposto (e com clara razão) o isolamento, com o objetivo de nos protegermos a nós 

e aos outros de uma doença que gerava tanta incerteza, tanta dúvida e tanto medo. 

Como é sabido, este isolamento causou, reitero, esta incerteza sobre o que vinha aí. 

Ninguém sabia quanto tempo seria necessário estarmos fechados em casa, falando-se 

inicialmente de duas semanas para, de seguida, este prazo ser prolongado cada vez mais 

à medida que o tempo passava e os casos de Covid aumentavam. Esta pandemia teve 

um forte impacto não apenas socialmente como também financeiramente, tendo levado 

milhares de pessoas à exaustão e desespero devido à procura infatigável de trabalho, ou 

então ao trabalho excessivo com que muitos trabalhadores tiveram de lidar devido à falta 

de funcionários. 

Passado um ano e meio, é com felicidade que nos é possível confirmar que o 

controlo deste surto se está a iniciar, reabrindo-se, assim, os estabelecimentos que durante 

o isolamento não poderiam funcionar, como por exemplo, lojas, discotecas, bares, centros 

comerciais, todas as entidades que tivessem como princípio de funcionamento a presença 

das pessoas. Já se pode trabalhar sem ser por regime online, podendo-se estar presente nos 

locais de trabalho, problema que nestes meses se destacou bastante e que fez com que a 

taxa de desemprego aumentasse exponencialmente. Finalmente, existe uma sensação de 

liberdade que já não era sentida há bastante tempo, uma felicidade e alívio a espreitar aos 

poucos e que se vai sentido todos os dias. 

Tendo em conta a reflexão de José Tolentino Mendonça, faço das suas palavras as 

minhas, achando que, antes de seguirmos em frente para os dias sem preocupações em 

relação a este vírus, tem de se fazer um exercício de ponderação em relação a quem foi 

mais afetado pela pandemia, ou seja, quem perdeu familiares e amigos, quem viveu o 

declínio da sua saúde mental, os enfermeiros e médicos que lutaram e lutam todos os dias 

na linha da frente e trabalharam incansavelmente durante estes tempos, e não nos 
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preocuparmos apenas com a reconstrução económica, apesar de também ser de extrema 

importância. O ser humano não se limita ao seu trabalho e ao seu imposto, é muito mais 

profundo do que isso, sendo, portanto, bastante relevante dar significado aos outros 

aspetos da vida, a outras áreas do quotidiano, como por exemplo, tal como Tolentino 

Mendonça afirma, “o relançamento espiritual” da pessoa na sociedade depois de tanto 

tempo distanciado dos outros.  

A meu ver, é possível, sim, olhar para o futuro com otimismo. Depois do que foi esta 

tempestade, temos não só a possibilidade como também o direito de respirarmos fundo. 

Porém, não devemos ignorar o que foram estes últimos tempos turbulentos, honrando quem 

sofreu as maiores dificuldades e lembrando quem lutou tão arduamente para controlar esta 

doença. Aproveitemos para aprender e crescer com estes momentos tão difíceis, na 

esperança de que melhores dias ainda virão. 
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É difícil ser otimista em época pandémica 

Bruna Moreiro 

 

O inesperado aconteceu. Bom, talvez não tão inesperado assim. A verdade é que já 

era de esperar, que algo desta índole, mais tarde ou mais cedo, iria suceder. 

Em 2015 já se conjeturava sobre a pandemia, apresentada pelo filantropo tão 

conhecido, Bill Gates. “Se algo matar 10 milhões de pessoas nas próximas décadas serão 

micróbios, não mísseis.”  

Outras personalidades, como por exemplo, um escritor de que gosto muito, Dean 

Koontz, numa de suas obras, Os Olhos da Escuridão, publicada em 1981, mencionou um 

vírus chamado Whuan-400, nome este que coincide com a cidade chinesa onde a covid-

19 teve o seu início, com a diferença de que este tinha sido criado em laboratório e era 

letal. Seria uma coincidência? Não sei, mas claramente é algo que intriga. 

Era 31 de dezembro de 2019 e uma boa parte do mundo aguardava a passagem 

de ano, quando o governo da China anunciava um comunicado oficial à Organização 

Mundial da Saúde sobre um tal surto de uma “pneumonia de causa desconhecida.” 

A doença mostrou ser mais contagiosa do que o esperado, em poucos dias centenas 

de pessoas na China haviam sido contagiadas. E ainda naquele mês, vários outros países 

asiáticos tiveram os seus primeiros casos.  

Já mortes pela doença eram relatadas e o vírus não aparecia apenas na Ásia, como 

já tinha se alastrado ao resto do mundo. Esta pandemia que parecia ser apenas um 

problema chinês, era agora um problema mundial.  

Desde sempre o ser humano foi dominado pelo medo do desconhecido e isso não é 

necessariamente algo mau. Essa tensão tão perturbadora é um dos nossos maiores 

instrumentos de sobrevivência. Porém, quando a palavra “quarentena” começou a rondar 

os ouvidos alheios, o pânico instaurou-se na sociedade, levando a mesma a tomar atitudes 

questionáveis. Um dos maiores exemplos destas ações, foi o episódio da “caça ao papel 

higiénico.” Uma grande parte das pessoas que se juntaram a essa “caça” foram submissas 

ao medo e à multidão. Afinal se todos o estão a fazer, é porque é de necessária 

importância, certo? 

Este episódio é apenas um exemplo do desespero e do comportamento humano. 

Aquilo que realmente deve ser ressaltado desta pandemia é a quantidade de vidas que 

ela tirou. É angustiante ver essas pessoas somente como um número a acrescentar ao 
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imenso gráfico que observamos todos os dias, mas são essas estatísticas que podem 

preservar a vida de outras pessoas, mais futuramente. 

É difícil ser otimista. Pelo menos, para mim, sempre o foi. As mortes e as mudanças 

drásticas que tivemos de adotar na nossa vida quotidiana não ajudaram nada. 

Questionar sobre o futuro da humanidade sempre foi uma pergunta banal ao longo 

da evolução humana. Sempre que um indivíduo presenciava algo fora do seu normal 

entrava em pânico; para saciar esse medo, questionava-se, e quando não tinha as suas 

respetivas conclusões, inventava-as. Isso mesmo, inventava. Foi assim que nasceram os mais 

diversos seres sobrenaturais, lendas e a resposta para tudo: os aliens. 

Talvez seja um pouco hipócrita da minha parte, pois sou uma grande fã de teorias 

da conspiração, mas não posso negar que, por vezes, o ser humano inundado de pavor, 

cria as teorias mais loucas possíveis para explicar o desconhecido. Muitas foram as teorias 

da conspiração durante a pandemia e certamente ainda serão criadas mais. Então, 

estamos a presenciar um “banquete de desconhecimento” para esses teorizadores. 

Como disse anteriormente, não me considero alguém otimista, qualquer sinal de 

alerta desperta o pessimismo dentro de mim, assim sendo, eu tenho um pensamento em 

relação ao futuro um pouco mais incrédulo. Mas tudo aponta para que, com a vacinação 

e mais conhecimento em relação ao vírus, o futuro não seja tão drástico como o presente 

e o passado, no que conta ao número de óbitos e casos de infeção. 

Esperemos, então, que no nosso futuro, o medo de perder os nossos entes queridos e 

até mesmo acabar por os perder para este vírus, tenha finalmente desaparecido. 
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Memórias de tempos que nos fazem estremecer e querer agradecer 

Carmo Mendonça Batista 

 

A normalidade já se avista por detrás do nevoeiro que teimava em não se dissipar. 

Já se ouvem as pessoas lá fora. Já se ouve, à noite, uma música que alegra os cafés 

e bares de Lisboa. Já se ouvem as buzinas dos carros, o som estonteante do trânsito, as 

pessoas com pressa de ir embora. De madrugada, no meu prédio, já se ouve os passos 

silenciosos nas escadas, de quem devagarinho fecha a porta de casa, com receio que 

alguém acorde e perceba que há muito passou a hora de chegar. E nas notícias? Nas 

notícias já não é só do vírus que se ouve falar. 

Lembrar-me do início da pandemia é trazer de volta à memória a incerteza, o medo, 

o silêncio desconfortável.  É relembrar os planos cancelados e os sonhos adiados. É lembrar 

os almoços de domingo, em que contavam tudo aquilo que outrora fizeram e a mim me 

tiraram a oportunidade de experimentar. Até mesmo de falhar. Porque amanhã é segunda 

e o link do Zoom é a única realidade que conheço, e tudo aquilo que me afasta destas 

experiências: das tardes vividas, noites compridas e manhãs mal dormidas. 

Sabem? Roguei pragas aos tempos em que desejara ficar em casa. Vocês não? 

Pudesse eu ter previsto o futuro... 

Foram quase dois anos de sorrisos escondidos, abraços por metade, olhares 

apagados e, lá de longe, bem longe: “Bom-dia menina. Bom-dia, Sr. José”. Não fosse este 

vírus pegar-se pelo ar. 

Numa altura em que nos diziam para ficar em casa, lembro-me de estar sentada no 

sofá, com o rabo já dormente e farto do mesmo lugar que nem tempo tivera de arrefecer, 

e de me sentir impotente. Os dias eram pacatos. Abria as janelas, batia palmas a todos 

aqueles que viam, repetidamente, os seus dias por debaixo daquele fato ou fardo, que 

pesava. Pesava pela certeza de que caminhávamos por um túnel que, por ser grande 

demais, nem nos presenteava com uma réstia de luz.  

E foi durante estes meses de silêncio, de rotina, de tédio e de um cansaço sem 

propósito, que vi na força de quem se levantava todos os dias e se entregava na totalidade 

a um cenário virado do avesso, a essência da nossa humanidade. E sabem? Se em tempos 

duvidei e questionei, hoje sinto um orgulho enorme de algo que, por se fazer tão pequeno, 

mostrou ser enorme.  

A minha mãe sempre me disse que “em tempos de guerra não se limpam armas”. 

Toda a ajuda, por mais simbólica que fosse, iria ter um impacto inigualável. Por isso, farta de 
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me resignar ao conformismo dos meus dias, de apenas observar o que de maravilhoso se 

andava a fazer, embarquei numa aventura.  

E bem sabia eu que eram tempos incertos. Mas entrei naquele avião. A mochila que 

levava às costas vinha cheia. Entre máscaras, certificados, testes rápidos, gel desinfetante, 

lá fomos nós, cinco sonhadores, agarrados a um propósito colorido que nem mesmo o vírus 

conseguiu apagar. Numa altura em que o verão começava a despertar, aterramos em 

Moçambique. Foi um mês e meio a ajudar em tudo aquilo a que podíamos chegar. 

E sabem porque vos conto isto? Para agradecer aos que, em tempos de guerra, 

remaram contra a maré que virou tempestade. Que aguentaram o barco por mais tempo 

do que “o bicho da terra tão pequeno” alguma vez imaginara. Que foram luz e símbolo de 

esperança. Que, para mim, foram exemplo vivo do que, verdadeiramente, é não baixar os 

braços perante as dificuldades e injustiças. Reflexo do que é dar e entregar. 

Guardo estes tempos e ensinamentos comigo. Um dia, passá-los-ei aos meus filhos e 

netos, para que não se apaguem da memória. 
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Passado e futuro otimistas 

Catarina Lino 

 

Após um ano e meio de pandemia, de ter tido de abdicar de muitos momentos, olho 

para o futuro com bastante otimismo e esperançaa. 

A pandemia obrigou-nos a todos a parar, a pensar e sobretudo a refletir. Depois de 

um início de 2020 marcado pela perda de um ser querido, foi importante para mim ter tido 

uma pausa e repensar na vida.  

Março 2020 era um mês que tinha tudo para correr bem. Tinha voltado da minha 

viagem de finalistas, estava feliz. Mas não durou muito. A chegada da COVID-19 a Portugal, 

paralisou e assustou o país inteiro. Uma doença nunca antes vista, que em menos de uma 

semana, provocou nos portugueses um medo inédito, que transtornou o mundo. No meio 

de tanto caos e de um cenário pavoroso, encontrei algum reconforto ao ver que o mundo 

inteiro também passava por isto. Senti pela primeira vez na vida uma união global, que 

estávamos todos a lutar contra o mesmo. 

Olhamos todos para esta época da nossa vida com raiva e mágoa e não 

valorizamos o bom que esta experiência nos trouxe. Naturalmente apercebemo-nos e 

aprendemos o significado de agradecimento, da partilha e especialmente do quãoo 

importante é falar, não deixar nada por dizer. 

Durante os meses em que estivemos fechados, dei por mim a pensar que sim de facto 

era verdade que o mundo estava de pernas para o ar, mas eu tinha tudo: só me restava 

estar agradecida. Desde esse dia até ao fim do confinamento, a zanga interna que havia 

entre a minha razão e emoção cessou, e o meu “EU” passou a olhar para esta situação de 

maneira relativa. Já não era o mais importante.  

Ver as imagens das ambulâncias em frente aos hospitais, o número de casos diários 

a aumentar e o mesmo a acontecer com os óbitos, fez-me sentir bastante impotente. Após 

nos terem confiado um pouco mais de liberdade, apercebi-me do quão pouco 

agradecidos fomos.  As consequências dos nossos atos refletiram-se pouco depois, o que 

me revoltou e frustrou. Depois de meio ano fechados, não conseguimos sobrepor o bem-

estar do nosso país aos nossos caprichos: não passou apenas de um simples ato de 

egoísmo da nossa parte.  

É fácil apontar-nos o dedo, pois falo num presente em que a situação pandémica se 

encontra mais resolvida, mas foi uma altura em que todos nós nos deixámos levar pela 

emoçãoo. 
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Foram tempos difíceis, que causaram em mim uma certa ansiedade pois não 

sabíamos qual seria o desfecho de toda esta situação. Agora, meses mais tarde, olho para 

o passado como uma prova superada e anseio por um futuro esperançoso em que 

possamos recuperar o tempo em que nos foi tirada a nossa juventude. 
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Em certo sentido, tudo foi posto em causa pela pandemia 

Constança Miranda 

 

Creio que após ter sido declarada a pandemia do vírus da COVID-19, o mundo viu-

se abalado por uma onda de medo do desconhecido e por um sentimento de maior 

preocupação para com os outros, porém, irei relatar acontecimentos relevantes da minha 

experiência pessoal. 

Janeiro deste ano de 2021 foi um mês atípico durante o qual a minha irmã mais nova 

contraiu o vírus, tendo o mesmo sido transmitido posteriormente a mim e à minha mãe. 

No caso da minha mãe os sintomas foram os mais fortes e dolorosos, chegando a ser 

internada por duas vezes.  

Foi-nos dada alta pelo Serviço Nacional de Saúde, em meados de fevereiro, ainda 

que nos sentíssemos frágeis fisicamente. Foi nesta altura que o número de casos estava a 

aumentar mais, e Portugal viu através das notícias o desespero e o cansaço extremo dos 

profissionais de saúde. 

Considero que foi um período muito difícil para as pessoas, pois o contágio tornou-se 

quase impossível de controlar e o número de mortes também. 

O que me marcou mais foi ver a minha mãe sem força, nem resistência física, e tal 

como eu, muito esquecida e com pouco poder de concentração. 

As sequelas físicas ainda se mantiveram até agosto deste ano, altura em que fomos 

todas vacinadas, contudo ainda hoje a minha mãe mantém um quadro de ansiedade. 

Foi muito difícil estar afastada dos meus outros familiares, sobretudo do meu pai, dos 

meus irmãos mais velhos e obviamente dos meus amigos.  

Mais recentemente tenho-me vindo a aperceber de algumas alterações negativas 

pós-pandemia, a nível comportamental nas pessoas, tais como maior agressividade, 

intolerância, distanciamento e revolta. 

Na minha perspetiva, quanto aos pontos positivos desta pandemia, considero que a 

nível de ambiente familiar, a maioria das pessoas conseguiu criar laços mais fortes com os 

seus familiares durante o confinamento. E ainda a nível ambiental, foi visível o restaurar da 

fauna e flora. 

Agora é o momento de refletirmos sobre tudo o que foi vivido e devemos unir-nos e 

''mobilizar as nossas sociedades'' de forma a agirmos em prol de um futuro mais seguro para 

todos. 
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Por isso, e fazendo referência às reflexões de Tolentino Mendonça, nós, jovens, 

devemos ousar ''sonhar um mundo melhor'', e devemos ter a consciência de que o futuro 

depende da força dos nossos sonhos. 

Resumindo, depois de tudo o que experienciei neste período, sinto-me lisonjeada por 

fazer parte do grupo de jovens que aderiram à vacinação e mantenho um olhar otimista 

em relação ao futuro. 
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Pandemia: Uma nova maneira de encarar o Mundo 

Daniel Basto 

 

Aos nossos avós, exigiram que enfrentassem a dura realidade da guerra. A nós, 

pediram que fizéssemos da casa o nosso refúgio. À primeira vista, tudo parecia uma tarefa 

fácil de acatar, contudo, à medida que os meses de isolamento social foram avançando, 

a sociedade foi deparando-se com as verdadeiras adversidades impostas pela pandemia: 

não só os que choraram a perda de entes queridos, mas também aqueles que vivenciaram, 

através dos ecrãs, o pavor vivido a nível global. 

Todavia, segundo a minha visão, este período pandémico foi meramente 

experienciado como um desafio – porventura o mais exigente da contemporaneidade – 

criado para ser suplantado, mas constituído como uma bagagem para o nosso 

enriquecimento espiritual. É tempo de olhar para trás, mas com o foco colocado no 

horizonte. Que todas as repercussões – negativas e positivas – da Covid-19 resultem na 

elevação do nosso ser, de modo que retiremos o melhor deste obstáculo e sigamos para a 

próxima etapa da nossa vida (o pós-pandemia) com uma nova e revitalizada conceção 

do Mundo. 

Com o lema a pairar sobre a palavra ‘esperança’ - o vocábulo mais justamente 

associado a esta luz ao fundo do túnel pandémico -, a Humanidade deve encarar o futuro 

com novos olhos, envoltos naquilo que para trás parece ter ficado: todas as lições a reter, 

desde a mais saudável convivência entre os que antes eram (des)conhecidos 

desvanecidos em prol do labor, ao próspero espírito de união e de entreajuda que deve 

mover a Humanidade com vista a um único propósito - a paz universal. 

Remetendo-me a uma reflexão mais particular, enfrentei a pandemia do SARS-CoV-

2 como uma janela pautada por novas oportunidades. Desde logo, foi-me possível usufruir, 

com outra perspetiva, do meu doce lar circundado pela natureza e, sobretudo, pelo 

silêncio (com exceção feita aos sons dos animais). O quotidiano era, agora, mais plácido 

que nunca e raras eram as ocasiões em que abandonava o meu latíbulo - as aulas, outrora 

presenciais, assumiam um caráter virtual, e o convívio social estava arredado dos meus 

propósitos. 

Temendo-se desde cedo o pior (os agoiros mais catastróficos estabeleciam que a 

pandemia era sinónimo de fim da Humanidade), aprendi a aceitar o inevitável e, tendo 

escapado até ao momento de toda e qualquer fatalidade, dei uso ao que a covid-19 nos 

tinha para oferecer e desfrutei da vida com um outro olhar, nascido deste contexto 
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pandémico. Primeiramente, procurei preservar a minha saúde mental da agenda 

tumultuosa difundida pelos órgãos de comunicação social (muitos impingiam o pânico nas 

casas dos portugueses), boicotando a Internet e tudo aquilo que me prendia à realidade. 

A alternativa passava, claro está, por usufruir daquela que era a novidade para o grosso da 

população, mas integrante da minha rotina desde os meus primeiros meses de vida: a 

prática de atividade física, nos mais variados moldes. 

A caminhada matutina era elemento crucial do meu guião diário, bem como os mais 

aventurosos trajetos sobre rodas amigas da causa ambiental: a bicicleta. Quando me era 

possível, não prescindia, de igual modo, da modalidade pela qual nutro a minha paixão: o 

ténis (o medo e o pânico encerravam, recorrentemente, os courts municipais). Findado o 

dia, entre a luz vespertina e a escuridão, não menosprezava a ocasião de contemplar as 

obras da Criação - a natureza vestia-se com um deslumbrante manto crepuscular. Se uma 

face da moeda coloca a pandemia como responsável por milhões de vidas ceifadas ao 

redor do globo, a outra aponta-a como promotora da implementação de um estilo de vida 

saudável, em comunhão com o universo: Anima Sana In Corpore Sano.  

 

Lembradas as vítimas fatais deste flagelo e reconfortados os que choram pela 

partida, é hora de apontar a bússola ao futuro e direcionar o Homem para o mesmo barco, 

sem distinção. Brademos, em uníssono, por um Mundo mais justo e auspicioso, e para trás 

seja deixada toda a mágoa e desarmonia. Mas não nos olvidemos dos erros do presente, 

para que jamais se voltem a infiltrar nas inquietações humanas.  

Ad perpetuam rei memoriam 
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Entre quatro paredes 

Francisca Brazão 

 

Lembro-me de ouvir as notícias que há cerca de dois anos chegavam da China, 

onde a população enfrentava um vírus com um nome curioso. Longe de mim pensar que 

alguma vez viria a conhecer o maldito – muito menos tão pouco tempo depois. 

Rapidamente testemunhámos o aparecimento de focos de infeção por todo o 

mundo, pelo que a Europa não foi exceção. Portugal depressa ficou refém deste vírus e, 

com ele, ficámos todos nós. Às vezes, ainda tenho vontade de rir e deitar as mãos à 

cabeça, ao lembrar-me de que chegámos a acreditar que, no espaço de duas semanas, 

tudo se resolveria e voltaríamos à normalidade. 

Não foi assim. A pandemia veio virar as nossas vidas do avesso, de formas que não 

imaginávamos serem possíveis. 

No início, foi simpático não só poder mas também ter de ficar em casa. Soube bem 

dormir até mais tarde, conseguir acompanhar os sucessos da Netflix e desfrutar de refeições 

cujas receitas que descobrimos na internet, enquanto toda a família estava presente. 

Mas depressa nos aborrecemos. Começava a ser chato não poder sair à rua e ver 

pessoas; sentir medo de algo que nem sequer conhecíamos nem víamos; achar que não 

aguentávamos nem mais um dia. Foi difícil meter na cabeça que o maior ato de amor a 

encenar pelos nossos avós era, agora, não os visitar. Doloroso foi abdicar de celebrações 

de dias importantes. Não foi possível juntar a família ao redor de uma mesa na Páscoa. Foi 

preciso cancelar visitas de estudo e não havia mais a possibilidade de passar as noites de 

sábado numa discoteca. 

Foi-nos imposto que, naquela que dizem ser a melhor fase da vida, limitássemos a 

convivência, as interações e abdicássemos de momentos com os quais sonhávamos desde 

cedo: viagem e baile de finalistas são, agora, coisas do passado. Em contrapartida, vimo-

nos obrigados a aprender a viver entre quatro paredes – que pareciam encolher a cada 

dia que passava – e a desfrutar da nossa própria companhia. 

A revolta crescia, num momento em que se discutia a origem do vírus e se 

procuravam culpados, como se fosse essa a cura que precisávamos. 

Percebi que nem toda a gente teve a oportunidade de ficar em casa a cansar-se 

da própria família e a fazer pão caseiro. Totalmente sozinha, assisti ao medo dos profissionais 

de saúde e das forças de segurança que procuravam proteger-se a si, à família e a toda a 
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população, ao mesmo tempo que sentiam ser engolidos pelo medo e pela azáfama 

provocado pelo excesso de trabalho. 

Achei algo interessante – apesar de assustador – a forma como nos habituámos a 

lidar com a morte de uma maneira tão diferente: as vidas perdidas passaram a ser só um 

número em rodapé no telejornal e, a dada altura, já nem nos lembrávamos que não era 

sequer possível às famílias, apanhadas de surpresa, despedirem-se dos seus entes queridos. 

As aulas, por sua vez, foram substituídas por ecrãs, através dos quais se finge, por um 

lado, que se ensina e, por outro, que se aprende. Sei que há quem defenda que, 

futuramente, as escolas virão a ser substituídas por esta modalidade. Pessoalmente, 

considero que algo que substitua a socialização e o contacto pessoal por um pijama e um 

computador não merece ser denominado dessa maneira. 

O passar do tempo e a sede de normalidade conduziram – e conduzem, ainda hoje 

– a um alívio das proibições e ao expandir das liberdades. Ainda assim, não nos 

apercebemos de que vivemos, agora, um novo normal. 

Os confinamentos marcaram-nos e moldaram-nos, e tornou-se também difícil fazer o 

que tanto queríamos. Foi preciso reaprender a viver em sociedade; a conviver; a 

compreender novas regras e formas de o fazer. 

Apesar de, em momentos difíceis, os aspetos negativos parecerem sobrepor-se e 

superar os positivos, a pandemia veio proporcionar-nos experiências e aprendizagens 

necessárias. Aprendemos a fazer o bem de formas que até então nos eram desconhecidas. 

Repensámos o nosso futuro (individual e comum) – que sentimos ter sido posto em causa. 

Descobrimos pequenos prazeres, na necessidade de satisfazer aqueles que foram 

anulados. 

Acima de tudo, o vírus fez-nos descobrir algo que não sabíamos que tínhamos: algo 

chamado resiliência.  
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Deixar a casa, e o passado 

Guiomar Costa Salema 

 

«Em certo sentido, tudo foi posto em causa pela pandemia», mas não será isso uma 

espécie de eufemismo? Foi verdadeiramente tudo posto em causa pela pandemia, não 

apenas em certo sentido. Graças a Deus a minha experiência com a Covid-19 não foi 

particularmente negativa, apenas incrivelmente entediante, mas reconheço que faço 

parte do grupo privilegiado que não relaciona a pandemia a um período negro da vida. 

Nem todos tiveram essa sorte. 

Sempre estranhei o positivismo excessivo e forçado, quase colado com Super Cola 3 

à Covid. "Vamos todos ficar bem!" em cada anúncio, cada montra, cada esquina. Todos 

os dias à uma da tarde eram anunciadas quase trezentas mortes devido à Covid-19, mas 

logo a seguir o Continente dizia a todos os que estavam fixados no sofá, com os olhos 

soldados ao ecrã da televisão, consumidos pelo pânico de uma doença brutalmente 

devastadora e atormentados pela ânsia desta nova epidemia, que tudo iria ficar bem. 

"Estamos todos no mesmo barco!", mas diariamente filhos ficaram sem pais, pais ficaram 

sem filhos, mulheres ficaram sem maridos, maridos ficaram sem mulheres. Perderam-se 

netos, sobrinhos, primos, avós. Pessoas ficaram presas a parceiros ou pais abusivos, alunos 

ficaram privados do seu direito à educação por não terem um computador ou até mesmo 

internet em casa. Enquanto uns se queixavam da falta de abraços, outros queixavam-se de 

fome, gente desesperada por voltar a jantar fora e gente desesperada para pôr o jantar 

na mesa. Afinal, como é que estamos todos no mesmo barco? A pandemia tanto foi 

experienciada num iate, como numa canoa e também como num tronco de madeira 

quase sem força para continuar à tona.  

Com isto não quero invalidar a experiência ou a dor de ninguém. Toda a gente sente 

a vida e as situações que ela traz consigo de forma diferente; todos esses sentimentos são 

perfeitamente válidos e não devem de forma alguma ser silenciados ou abatidos. Quero 

apenas mostrar que agora que regressamos à normalidade, não podemos reduzir a 

pandemia e, subsequentemente, a quarentena, somente a esgotar todas as sugestões da 

Netflix, a fazer pão caseiro e a desenhar arco-íris com a premissa de que tudo iria ficar bem. 

Em 2020 atravessámos um período profundamente trágico que não deve ser varrido para 

debaixo do tapete agora que abandonamos a casa e a sua mobília.  

Acerca de conseguir olhar para o futuro com otimismo penso que para vivermos o 

futuro não podemos esquecer o que vivemos no passado. A realidade de cada um constrói 
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o futuro comum, e enquanto uns são capazes de ver a luz no fundo túnel, outros não 

conseguem ver para além do buraco de cimento debaixo do chão.  

Eu sou capaz de olhar para o futuro com otimismo porque, afinal, a minha 

experiência com a Covid-19 não foi particularmente negativa, apenas incrivelmente 

entediante. Eu faço parte do grupo privilegiado que não relaciona a pandemia a um 

período negro da vida, mas nem todos tiveram essa sorte. 
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Tempos de pandemia 

Inês Teles 

 

Os tempos de pandemia foram difíceis para todos. Todo o mundo parou as suas 

atividades de um momento para o outro e ficámos em casa fechados sem poder sair à rua, 

ou podíamos, mas com algumas exceções como utilizar máscara lá fora para ir às compras. 

Com os bares fechados, concertos cancelados, viagens canceladas, as noites e os dias 

passaram a ser estranhos e aborrecidos sem saber o que fazer e aí o mundo começou-se a 

reinventar. 

Na minha experiência, a pandemia permitiu-me repensar sobre a importância dos 

amigos no nosso quotidiano já que a única forma de os ver era por uma chamada de vídeo 

ou mesmo as durante aulas online. Também deu para estar mais tempo com família em vez 

de cada um estar no seu trabalho ou na escola e haver sempre alguém a dizer não posso 

ir jantar a casa, pois tenho de trabalhar e lá ficava um lugar vazio em casa.  

A pandemia permitiu reunir a família ao almoço e ao jantar, fazer atividades juntos 

para passar o tempo como ver filmes e séries ou até jogar jogos de tabuleiro. Assim, a 

pandemia obrigou-nos a refletir sobre aqueles de quem nós gostamos e entendemos a falta 

que nos fazem ao longo do dia. Eu apercebi-me que os amigos não conseguem ser 

substituídos digitalmente ou as conversas e o carinho dos avós. Não existe nada que os 

possa substituir presencialmente. Eles fazem parte do nosso dia a dia, e um dia sem eles é o 

início de uma confusão. Portanto, o confinamento permitiu-me pensar nos outros que nos 

são próximos e que um dia sem eles é como um vazio no nosso corpo que não pode ser 

substituído.  

Na altura em que vírus era desconhecido parecia que estava a pôr à prova toda a 

sociedade, a observar os comportamentos das pessoas, a reação de cada um de nós à 

quarentena. Pode ser difícil pensar nisto e até uma loucura, mas se pensarmos bem a covid 

testou-nos de certa forma, por exemplo as escolas e as faculdades tiveram de fechar e 

foram desafiadas a manter o ensino a partir da tecnologia; os médicos tiveram de sair das 

suas próprias casas para não contagiar as suas famílias e puseram a vida em risco por 

pessoas que nem conheciam; e as pessoas que perderam alguém de quem não se 

conseguiram despedir  durante aqueles tempo de incerteza e de dor.  

O facto de termos sido confrontados com estes acontecimentos, permitiu-nos 

observar os dias de outra forma e valorizar tudo o que temos. 
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A meu ver, o futuro será melhor depois de tudo o que ultrapassámos. Porém a vida 

vai continuar a ter momentos de tristeza que têm de ser enfrentados com a força que 

ganhámos durante a pandemia. Esta força chama-se olhar para as coisas boas da nossa 

vida, como a família, amigos, felicidade, sonhos por cumprir, entre outas coisas. Portanto, 

nós devemos ser positivos e pensar sempre em alternativas para sermos felizes e essas 

alternativas só se conseguem se tivermos um sonho dentro de nós, pois são esses sonhos 

que nos permitem acreditar na vida encarando os obstáculos que vão aparecendo ao 

longo do nosso caminho.   
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A Grécia Moderna 

Joana Costa 

 

Ainda ligo aos meus pais quando tenho de ir com o carro à revisão, quando estou 

doente e não sei que medicamento tomar, quando é preciso coser alguma coisa ou pagar 

alguma conta, quando quero companhia para ir ao médico ou até para comprar um 

presente para alguém. Sou vista pela sociedade como uma adulta porque já tenho 18 

anos, mas se me puserem um IRS à frente ainda me assusto. Não tenho a experiência que 

muitos adultos têm, mas tenho algo que muitos deles já perderam: a ousadia de sonhar.  

Quando a pandemia chegou foi difícil sonhar dentro das mesmas quatro paredes e 

acreditar que a inspiração poderia vir de um lugar tão confortável como os sofás das nossas 

salas. Será que era agora que eu ia perder a minha única vantagem em relação à geração 

mais velha? 

Sentávamo-nos novamente nas nossas poltronas já com os rabos quadrados dos dias 

que passávamos em casa e recordávamos como corríamos pela vida prontos para saltar 

para a próxima sem nos lembrarmos que depois desta não há mais nenhuma. - Será? - 

Percebermos que a vida é efémera e o quão frágeis somos. Que com um simples abanão 

até o papel higiénico já desaparecia das prateleiras dos supermercados. Enquanto as 

notícias da epidemia se espalhavam mais depressa do que o próprio vírus a nossa 

esperança enquanto jovens diminuía. Era cada vez mais difícil sonhar com o dia em que 

finalmente iriamos conseguir calar a boca de dezenas de adultos e mostrarmos-lhes que 

afinal não eramos só mais uma geração perdida agarradas aos seus ecrãs e que 

efetivamente tínhamos uma voz.  

Tal como nas antigas histórias gregas, das maiores tragédias nascem os maiores 

heróis. De todos os lugares do mundo há jovens que pegam nas suas maiores armas em 

relação aos adultos e atrevem-se a voltar a sonhar. Viajando até ao Afeganistão 

encontramos Mohib Faizy, um jovem de apenas 19 anos, que oferece a possibilidade a 

centenas de crianças de conhecerem livros através de gravações de si mesmo a ler histórias 

infantis, colocando-as em pens-drive e enviando-as para professores e crianças de todo o 

país. Passando pela Síria, Hasan Al-Akraa, um estudante de 20 anos, propõe-se a ajudar 

refugiados a tentar cumprir a difícil tarefa de colocar comida nas mesas dos seus familiares 

todos os dias. Até à Austrália, onde Fin Spalding, de 21 anos, faz parte de um grupo de 

jovens ativistas que está a desenvolver uma campanha online de “Artivism”. Um projeto que 

combina arte e ativismo de modo a apoiar pessoas da comunidade LGBTQ+ que se 
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encontram em risco enquanto fazem quarentena com as suas famílias que não as aceitam 

como elas são.  

Não são deuses, como os antigos lhes chamariam, se pediram inspiração às ninfas 

também não sei, mas como estes há muitos outros que apesar dos seus trabalhos 

igualmente admiráveis não são reconhecidos. 

E como uma ação vale mais que mil palavras, não preciso de dizer mais nada.  

Sonhem só.  
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Saudades da normalidade 

João Magalhães 

 

Em março de 2020, chegou a Portugal um vírus que veio alterar por completo o nosso 

quotidiano. Deixámos de ir à escola, de sair à noite, de jogar futebol, de estar com os nossos 

amigos… No fundo, deixámos a vida em sociedade, a que estávamos habituados, e 

passámos para um meio fechado e individual, à espera de que o mundo lá fora se 

recompusesse e nós pudéssemos sair alegremente, de volta à “normalidade”. Passou-se um 

ano e meio, e já com a pandemia mais controlada, pelo menos a nível nacional, a questão 

impõe-se: será que é possível retomar a vida normal do período pré-pandemia? Talvez não 

seja assim tão simples. 

Atualmente, o debate a que mais assistimos na televisão e aquilo que parece 

preocupar mais políticos, comentadores televisivos e outros especialistas, são as questões 

que se referem à reconstrução económica do país, o que faz total sentido, tendo em conta 

o abalo enorme que a economia portuguesa sofreu com a pandemia. No entanto, este 

tema não pode ocupar toda agenda política e mediática, no que toca às questões do 

pós-pandemia, pois, tal como afirmou Tolentino Mendonça, é fundamental uma 

reconstrução dos laços sociais da população, visto que está a ser um período em que as 

empresas, as escolas e outras instituições se veem forçadas a reinventar as suas relações e 

os seus métodos de trabalho e de contacto.  

Partindo do princípio de que, não só a economia, mas também as relações 

interpessoais sofreram uma alteração de quase 180º graus, esta retoma da normalidade 

revela-se um processo mais complexo do que poderia parecer. Se é verdade que a 

pandemia contribuiu para uma maior flexibilidade de contacto entre as pessoas, por 

exemplo através do domínio de plataformas como o Zoom, que permitem aos alunos ou a 

trabalhadores de empresas manterem-se ligados, mesmo em situações em que o encontro 

presencial não é possível, é inegável que o aumento da utilização deste tipo de tecnologias 

para nos conectarmos com o mundo exterior é nocivo para o desenvolvimento das 

capacidades, principalmente dos jovens, de socializarem e serem capazes de estabelecer 

relações interpessoais naturalmente.  

Assim, percebemos que, para que a vida quotidiana pós-pandemia possa 

representar uma evolução e não um retrocesso, neste sentido das capacidades 

comunicativas e de socialização dos mais jovens, é necessário que haja um equilíbrio entre 

a utilização das novas tecnologias, que se desenvolveram ao longo deste tempo e que 
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contribuíram, tal como já foi referido, para uma agilização dos contactos entre as pessoas, 

com o reforço da importância das relações interpessoais, não só ao nível escolar ou das 

empresas, mas também em contextos de lazer, pois relacionar-se e envolver-se com as 

pessoas e com o meio em que vive é condição fundamental do ser humano.  

De facto, situações de emergência trazem ao de cima o melhor e o pior de cada 

um. Por exemplo, todos lembramos as tentativas de burla no início da pandemia, com 

máscaras a preços exorbitantes, ou mesmo as guerrilhas que se formavam à volta de um 

simples pacote de papel higiénico. Perante estas situações, pairava no ar a ideia de que 

esta pandemia seria enfrentada tendo por base o lema “cada um por si”. Todavia, os vários 

grupos e instituições de solidariedade, fundamentais para o suporte de várias famílias que 

se viram em situações mais críticas durante este período, devolviam-nos a esperança na 

humanidade e, desta forma, percebíamos que seria mais simples contornar as adversidades 

em conjunto. Assim, devemos transportar este pensamento para o período que se vai seguir 

e reconstruir a sociedade tomando como exemplo estas iniciativas de solidariedade, visto 

que o sucesso de um é o sucesso de todos. É necessário que todos tomemos consciência 

do papel fundamental que cada um tem no todo, para que dessa forma, juntos, possamos 

reconstruir um mundo mais unido e solidário. 

Em síntese, acredito que futuro que se avizinha não será simples e, neste momento, 

não se apresenta como muito positivo, não só devido à crise económica, mas também 

devido ao crescimento dos autoritarismos um pouco por todo o mundo, beneficiando do 

empobrecimento causado por esta pandemia. Tendo em conta as mudanças positivas que 

esta pandemia nos trouxe, tanto no âmbito tecnológico e científico, como também a nível 

social, pois ficou clara a nossa fragilidade perante o mundo, contrastando com a 

supremacia que nós seres humanos achamos ter sobre a natureza, acredito que a 

população tenha ficado mais alerta em relação às imperfeições da sociedade atual e que 

se mobilize para alterar o rumo dos acontecimentos futuros, tendo como objetivo a 

reconstrução de um mundo melhor do que aquele de que a pandemia nos fez ter 

saudades. 
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Pandemia em cinco fases 

João Victor Barros de Souza 

 

Como todos nós, a minha história pandémica não foi diferente. Esta teve cinco fases, 

a felicidade curta; negação; aceitação; surto e começo do fim. A primeira fase como o 

nome diz, foi a felicidade curta: por uma semana todos nós ficamos sem aulas e alguns 

loucos aproveitaram para sair com amigos e se divertir, apesar de outros optarem por já 

ficarem em casa e, sim, eu fui um desses loucos que saiu até não poder mais. Porém esta 

felicidade caiu por terra com o início da seguinte fase, a negação.  

Esta fase deu início às longas aulas online de filosofia e geografia. E também aos 

exercícios físicos enviados como trabalho de casa das aulas de educação física. Enquanto 

tudo isso acontecia, tínhamos de nos acostumar a esta nova realidade. Tínhamos de viver 

e conviver as 24 horas do dia apenas com as pessoas do nosso agregado familiar e somente 

podendo ver os nossos amigos e familiares por chamada de vídeo ou nas redes sociais. E 

de todas as formas negando que ficaria em casa, apesar de ter ficado como todos nós, 

dando início à fase seguinte. Muitas pessoas até aos dias de hoje não conseguiram superar 

esta fase ainda, apesar de já quase estarmos no fim da pandemia.  

Esta terceira fase foi a mais longa, pelo menos no meu caso, ela durou até o dia nove 

de outubro deste ano. Foi a partir desta fase que consegui extrair o máximo desta 

pandemia, isto é, que me dediquei nas aulas, ocupando o meu tempo livre com estudos; 

exercícios físicos e séries, e também acabei por conhecer melhor a minha família. A quarta 

fase está incluída dentro da terceira pois foi durante a aceitação. Esse foi o período em que 

os estabelecimentos voltaram a abrir, quando já podíamos viver nossa vida condicionada 

a algumas medidas, que nem sempre eram cumpridas. Eu decidi chamar esta fase de surto, 

pelo facto de ter muitas coisas para fazer, porém não tinha com quem as fazer. Eu 

controladamente “surtava” dentro de casa ao ver a vida passando pela minha porta e eu 

trancado dentro do meu quarto, esperando alguém ter disponibilidade para combinar 

algo. Isto chegou ao ponto em que eu tive amigos que me chamaram para fazer compras 

no mercado; arrumar a casa ou até mesmo passar horas e mais horas a montar móveis para 

a mudança. 

Esta quinta e última fase deu-se início uma semana antes do dia nove de outubro de 

2021, como referido anteriormente. Neste dia eu estava no centro de Cascais e eu consegui 

ouvir algumas pessoas comentando sobre agendar a vacina, e eu já não conseguia pensar 

noutro assunto. Então perguntei-lhes como e onde se fazia isto, e consegui de uma vez por 
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todas dar início ao fim deste grande caos, chamado covid-19. A partir deste dia as coisas 

foram cada vez mais melhorando, os estabelecimentos voltam a abrir normalmente, a vida 

noturna retorna fortemente e as medidas “loucas” começam a desaparecer, apesar de 

algumas já estarem inseridas no nosso quotidiano. 

Em suma, esta pandemia veio de “surpresa”, e deixou-nos alguns pontos negativos, 

mas também alguns positivos. Obviamente os negativos são mais claros de se enxergar, 

como por exemplo: as perdas humanas, os desempregados, países que dependiam 

fortemente do turismo e a lista não acaba. Mas também trouxe pontos positivos que nos 

ajudaram a modernizar e otimizar a nossa vida quotidiana, como por exemplo as aulas que 

se transformaram a aulas online; festivais de outos países que permitiram a entrada para 

várias pessoas em simultâneo, no conforto das suas casas e, também, permitiu algumas 

famílias que por conta da sua rotina e stress do dia-a-dia, não se encontravam para um 

almoço ou até só para conviver mesmo. E no âmbito ambiental, deu um “descanso” 

merecido para o mundo se regenerar. 
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Um rio de esperança 

Lara Santos 

 

A pandemia mudou tudo. A nossa vida deu uma reviravolta que nenhum de nós 

esperava. Em março de 2020 disseram que iríamos passar duas semanas em confinamento 

e todos nós celebrámos, mas nenhum de nós sabia que essas semanas passariam a meses 

em casa em isolamento, vendo o que parecia o fim do mundo pela televisão. 

Já houve muitas pandemias e epidemias ao longo da história da humanidade, mas 

eu não estava à espera de viver uma. Ao início, a ideia de ficar duas semanas em casa sem 

aulas parecia um sonho: um sonho que se transformou num pesadelo.  

Nesta pandemia perdemos muitas pessoas: 18 mil em Portugal e 4,55 milhões a nível 

mundial. Entre estes números estão muitos profissionais de saúde, que abdicaram das suas 

vidas para salvar as dos outros, muitos idosos que não aguentaram a batalha contra a 

covid-19 e até pessoas mais jovens que foram derrotadas por este vírus. O meu avô agora 

vive numa estatística: ele é um dos 603 mil mortos do Brasil. Sinceramente sinto-me muito 

triste ao ver estas estatísticas: cada uma destas pessoas era membro de uma família, de 

uma casa cheia de amor, filho, pai, mãe de alguém. Para a maioria, estas pessoas agora 

são números, uma mera estatística, mas sinto que há muita gente que não honra estas 

pessoas todas.  

Para mim, a vacina foi uma forma de honrar estes números, honrar estas famílias, 

estes trabalhadores. A vacina foi um grito de liberdade, foi um momento em que deu a 

sensação de que nós estávamos finalmente a vencer esta guerra contra a covid-19. 

Honestamente, acho que o que vencemos foi uma batalha: uma das várias que vencemos 

ao longo desta pandemia. Creio que ainda temos mais algumas para vencer até 

vencermos a guerra por completo, mas a união faz a força. Só vencemos estas pequenas 

batalhas porque lutámos em conjunto, porque nos unimos para um bem maior, porque 

fizemos a nossa parte como cidadãos. E sinto que com este desejo em comum de ver a 

pandemia como uma memória e não como uma realidade vai levar-nos ao fim disto tudo.  

A pergunta de reflexão para este texto era “É capaz de olhar para o futuro com 

otimismo?” e eu acho que sim. Creio que apesar disto tudo, ainda há uma luz no fundo do 

túnel, um rio de esperança, um arco-íris no final da tempestade. Tudo tem um fim. Há 

sempre esperança. Eu acredito num futuro melhor, um futuro em que as máscaras deixem 

de ser tão essenciais quanto a nossa roupa interior. Sinto que agora tudo vai mudar para 

melhor, e que vamos voltar a algo parecido com a antiga normalidade.  
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O mundo não vai ser igual ao que era antes, pelo menos para mim. Para mim o 

mundo mudou, e a minha perspetiva em relação a tudo também. Percebi que a vida é 

mais curta do que eu pensava e que num piscar de olhos tudo pode mudar. Aprendi a 

aproveitar mais o momento, a não ter medo de fazer o que quero ou gosto. Deixei de ter 

receio de me arrepender de fazer algo: o arrependimento de não viver será maior do que 

o arrependimento de pequenos erros. Sinto que aprendi a abraçar a vida, a abraçar o que 

me rodeia. Aprendi a ser mais leve, a ter um espírito mais leve, a zelar pela positividade e 

união. Sinto que a pandemia me fez mais criativa: o facto de precisar de centenas de 

hobbies para me distrair do apocalipse de fora de casa abriu os meus horizontes criativos.  

O mundo mudou, e eu também. Acredito que esta tempestade está a acalmar, que 

as ondas já não engolem as nossas naus e que o mar se torne navegável outra vez. 

Ultrapassámos uma pandemia, juntos ultrapassamos qualquer coisa. 
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Existirá otimismo no futuro? 

Leonor Palma 

 

A pergunta que nos foi colocada é uma pergunta que dá que pensar, pois ninguém 

é capaz de adivinhar o futuro, mas todos devemos olhar para um que inclua o fim desta 

situação, só assim se torna minimamente fácil lidar com ela. 

Nada dura para sempre, e devemos acreditar que a covid-19 não vai ser uma 

exceção. Ao longo destes quase dois anos houve alturas mais graves do que outras, com o 

número de casos a subir acentuadamente e de um momento para o outro voltarem a 

descer, embora não tenha sido garantida a segurança. Muita coisa mudou, desde um 

simples passeio até a ida ao trabalho ou um encontro de amigos, tudo isso tornou-se um 

risco, um ato tão monótono passou a constituir um perigo para a sociedade. 

Há que confiar na ciência, pois é a única maneira de “sobreviver” e lutar contra a 

pandemia. Se alguma vez pensamos lidar com algo parecido? É óbvio que não! Ninguém 

imaginou que algum dia haveria algo no ar altamente contagioso.  

Após tempos muito difíceis, a realidade é que estes últimos dias têm sido mais 

tranquilos, os casos reduziram, os certificados já não são necessários, estabelecimentos 

voltaram a abrir, muito mudou para melhor, mas as precauções não deixam de ser 

fundamentais, e é assim que deve continuar. 

O início da quarentena teve outros impactos que não abalaram a população, com 

certeza que houve quem pusesse o sono em dia, aproveitasse o tempo para ver séries e 

filmes, para descansar da escola ou da faculdade, que usasse o tempo livre, que era 

bastante, para fazer tudo o que nos passasse pela cabeça pois a única preocupação era 

ter com que nos entreter.  

Foi assim durante os primeiros meses, mas claro que durante esse mesmo período foi 

necessário reorganizar a sociedade e a economia, e não foi de todo uma tarefa fácil, mas 

após todo o procedimento recuperámos um pouco de realidade. As pessoas voltaram a 

trabalhar e os alunos a ter aulas; fiquei contente com o recomeço, pois já sentia falta da 

escola, lembro-me perfeitamente de dizer “todos se queixavam das aulas e agora mal 

posso esperar por voltar”. Devido ao coronavírus, houve um atraso no período escolar como 

era de prever; os exames nacionais foram marcados para mais tarde ocupando assim muito 

tempo das férias de verão. E assim, 2020, o primeiro ano, foi complicado visto que foi um 

choque para todos nós encarar uma pandemia global e habituarmo-nos a todas as 

mudanças que ocorreram com o passar do tempo.  
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De seguida veio 2021, à meia-noite do dia 31 de dezembro de 2020 todos desejaram 

a mesma coisa, um novo e melhor ano, e, de facto, estamos a conseguir concretizar esse 

desejo. Comparando com os tempos anteriores, nos dias de hoje estamos a atravessar um 

momento mais civilizado, o pânico já não é tanto como já foi e as medidas impostas 

anteriormente já não são tão rigorosas, na minha opinião. Foi nestes tempos, quando tudo 

começou a acalmar, que aproveitámos para tentar recuperar a monotonia do dia a dia. 

Não esqueço que devemos lamentar todas as vidas perdidas. Perante tamanha 

tragédia torna-se um pouco difícil falar em otimismo, mas mesmo assim existem motivos 

para tal. Presenciamos o esforço, empenho e trabalho dos profissionais de saúde e foi 

graças à sua dedicação que acompanhamos o avanço e comportamento da doença, 

tanto que vários cientistas se uniram e conseguiram desenvolver vacinas para o mundo 

inteiro, daí o otimismo, com o início da vacinação ainda há esperança.  

A normalidade vai chegando aos poucos, ao contrário do que muitos podem 

pensar, o segundo ano da pandemia, que agora entra na reta final, acabou por ser pior do 

que o primeiro, com um inverno avassalador. Num inverno normal, o habitual era passarem 

pelos hospitais diagnósticos de gripe, doença que desapareceu do mapa no último 

inverno, pois tudo o que passava pelos corredores dos mesmos eram casos de covid 19. É 

verdade que a maioria da população portuguesa está vacinada, e por isso foi autorizado 

um alargamento das medidas de desconfinamento, contudo, não há certezas sobre a 

transmissão da doença neste próximo inverno. 

Tal como referido anteriormente, muitos especialistas juntaram-se para encontrar a 

solução mais eficaz possível, o que demonstra que nos últimos tempos a ciência e a 

tecnologia desempenharam uma importância ainda maior, sim, porque nunca deixaram 

de ser essenciais. Foram necessárias investigações ininterruptas e dados estatísticos rigorosos 

de tudo o que se passa em todos os locais do mundo de maneira a perceber onde estaria 

o vírus a atacar com mais força. Não há dúvida que as sociedades do futuro vão depender 

da ciência e da tecnologia para lidar com todo o tipo de catástrofes e de facto não existe 

modo mais eficiente para tal. Deste modo todos devemos valorizar a ciência, bem como 

as profissões ligadas à mesma.  

Em suma, não há certeza de como a pandemia irá terminar, mas vamos continuar 

com todos os cuidados e com um pensamento positivo, e tudo acabará bem. 
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A minha experiência com a pandemia Covid-19 

Lourenço Abreu 

 

Tudo começa em novembro de 2019 quando as opiniões eram bastante distintas, 

aquando do discurso da ministra da saúde que transmitia calma, mas ao mesmo tempo 

alguma ansiedade e desespero. O tempo foi passando e algo de inédito aconteceu: um 

tal de confinamento estava para chegar. Um tempo em que o normal era ver amigos, 

colegas, professores e família pelo quadradinho do ecrã, em que a realidade de deixar os 

sapatos à porta espalhou-se pelo mundo, em que as compras tinham de ser lavadas com 

água e sabão, e em que a única razão para sair a rua era uma breve ida ao parque e as 

tardes eram gastas a ver Netflix ou a fazer panquecas.  

E assim foi durante três meses. Já se estava a ver o agosto a andar para trás e até se 

receava que o início de ano fosse outra vez pelo quadradinho. Bem, no meu caso não 

posso dizer o contrário pois na minha escola tal como agora tivemos ensino misto, eu não 

me importo muito porque nesses dias dá para estarmos mais descansados.  

Felizmente agora já se volta gradualmente a ver os abraços e os beijos que ficaram 

por dar, já voltaram as discotecas fechadas há mais de um ano e meio, tanta gente que 

ficou na miséria económica, tantos empregados que se viram desempregados ao ponto 

de não terem comida na mesa.  

Porém nem tudo foi mau houve muita gente que saiu da cidade para ir para o 

campo; até hoje ainda não voltaram e não pensam nisso. Por isso, acho que houve uma 

revitalização do interior do país e de certa forma ocupar as aldeias. Também se começou 

a valorizar mais o que é nosso; acho que ninguém tinha muita vontade de comprar coisas 

importadas de outros países pois o risco de infeção pensava-se ser muito elevado e, não só, 

os portugueses também se sentiram na necessidade de ajudar a economia local.  

Para concluir, acho que a Covid tem os seus pontos fracos e fortes, não esquecendo 

o facto de que morreram milhares de pessoas.  
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Procurar esperança em tempos impossíveis 

Mafalda Toscano Rico 

 

Lembro-me de começar a ouvir falar de covid nas notícias e registar o que estava a 

acontecer como algo muito longínquo, que não nos podia afetar e muito menos 

condicionar a nossa vida desta maneira durante tanto tempo. No primeiro confinamento, 

quando pouco ou nada se sabia sobre o vírus, estava muito assustada, por mim, mas 

sobretudo pelos meus familiares mais velhos com quem tenho uma relação muito próxima. 

Ao mesmo tempo, estava frustrada com a quantidade de pessoas que conhecia que 

estavam permanentemente a fazer planos para tentar furar as regras e estarem juntos de 

qualquer maneira, sem qualquer sentido de responsabilidade. 

Tenho esperança num futuro normal mas tenho noção de que, pelo menos para 

mim, vai demorar algum tempo. Ainda não me sinto muito confortável com muito barulho 

à volta ou quando vejo um grande grupo de pessoas sem máscara a conversar; pensei que 

com a vacina a minha ansiedade diminuísse, mas ainda não foi o caso, está a ser um 

processo gradual, todos os meses tenho tentado fazer mais atividades com mais pessoas 

porque também sei que viver com estas ansiedades não é saudável. Vai ser viver um dia 

de cada vez. 

Por outro lado, e numa nota mais positiva, apesar de todos os medos não vou mentir 

que me senti aliviada com o levantamento das restrições e a eficiência do processo de 

vacinação. Já sentia muita falta de poder marcar um almoço com amigos, visitar os meus 

avós sem máscara e estar perto deles. Aprendi a valorizar muito mais estes momentos 

porque percebi que não estão garantidos, nem mesmo as mais básicas demonstrações de 

afeto como o abraço. Desde o último ano e meio, o abraço passou a ser o contrário do 

que sempre tinha significado, um ato de amor, agora a capacidade de o evitarmos tinha 

passado a ser a maior prova de empatia.  

Foi preciso um evento terrível para finalmente darmos o devido valor ao que é 

mesmo importante. Espero que este sentimento de unidade, esforço por um objetivo 

comum, fiquem sempre connosco, penso que nos tornámos em pessoas melhores, é por 

este lado que vi da humanidade que acredito num futuro risonho. 

Por outro lado, apesar de ter sido por vezes complicado, este tempo isolada do resto 

do mundo sem muitos compromissos levou-me a fazer uma reflexão interna de que muito 

precisava: o que estava a fazer até agora com a minha vida, o que queria alterar e quem 

quero ser, nunca teria tido disponibilidade temporal ou mental para este tipo de 
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pensamentos se o mundo não tivesse parado; de uma maneira estranha até estou grata 

pelo primeiro mês. 

Por último, outro ponto positivo, foi o sentido de responsabilidade que ganhei. Como 

rapariga de dezoito anos que era nunca pensei muito sobre o impacto que a maioria das 

minhas ações poderia vir a ter na vida de outros. A partir de março de 2020 percebi que 

uma decisão minha de sair de casa para ir ter com amigos poderia pôr em perigo os meus 

familiares ou até mesmo um estranho que pudesse ter o sistema imunitário mais fraco; deixei 

de pensar só em mim, percebi que ficar em casa, por muito penoso que possa ter-se 

tornado depois de vários meses, não era nada comparado com o que quem estava doente 

estava a passar ou os profissionais de saúde que se submetiam ao risco para nos proteger. 

 Acredito num futuro melhor pós-pandemia porque tudo isto foi uma lição de vida 

não só para mim, mas para o mundo moderno em geral e estou confiante de que a vamos 

começar a aplicar no nosso dia a dia. 
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Um olhar positivo 

Maria Moura Braz 

 

Há 2 anos a vida de todos nós sofreu uma grande reviravolta. Agora, já mais 

consciente daquilo que vivemos, posso afirmar que fomos capazes de nos reinventar e 

adaptar a situações que nunca imaginaríamos. Depois de refletir sobre tudo o que 

aconteceu e os danos que ficaram acho que a única maneira de encararmos o futuro é 

com otimismo. 

De um dia para o outro fecharam-nos em casa e ficámos proibidos de fazer tudo. 

Um beijinho aos avós, um simples abraço aos amigos. A nossa vida passou a andar à volta 

das máscaras e do álcool gel. Foi muito difícil para todos nós deixarmos de conviver e de 

poder estar em família. Tive de deixar a dança e a equitação. Durante três meses passou 

tudo a ser virtual. Foi aí que tive de me reinventar e por incrível que pareça tive uma 

motivação para treinar e fazia-o todos os dias sem falta. Ia dar passeios com a minha mãe 

e com a minha irmã regularmente e até comecei a correr. Neste aspeto acho que me fez 

muito bem ser obrigada a parar pois não fazia nada disto na correria do meu dia a dia. 

Criámos o hábito de almoçar todos juntos, o que era apenas possível ao jantar até então.  

Na minha visão o que mais me marcou foi ter de passar tanto tempo sozinha, comigo 

mesma. Claro estávamos sempre todos em casa mas cada um na sua vida. Eu acabava 

por passar os dias todos no quarto, tinha aulas, treinava, descansava, via séries e apenas 

saía para o essencial. Antes da pandemia era uma pessoa que não gostava de estar 

sozinha e preferia ter sempre companhia. A partir daí aprendi que estar sozinha de vez em 

quando pode ser benéfico e que é saudável gostarmos da nossa própria companhia. Foi 

uma descoberta, uma aprendizagem, mas que me fez crescer muito a nível pessoal. 

 Quando apareceu a covid-19 eu tinha apenas dezasseis anos e sinto que ainda era 

uma criança. Agora com dezoito anos, já na faculdade, acredito que devido à situação 

toda por que passámos, tenho outra maturidade e forma de olhar para a vida. Na minha 

opinião, em todas as más experiências tem de haver um ponto positivo que possamos 

retirar. Sinto que a pandemia me roubou uma parte da minha adolescência, mas também 

me fez crescer e estou grata pelas coisas terem acontecido da maneira que aconteceram. 

Acredito que haja pessoas que sofreram bastante mais e que, por isso, não consigam olhar 

da mesma forma para a situação. 

  No final de tudo ainda me considero uma sortuda. Sinto que tive sorte, porque só 

pode mesmo ter sido sorte. Não me tocou nem a mim nem aos meus, mas podia ter tocado 
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e era esse o medo que me assombrava. O medo de perder alguém de quem tanto 

gostamos. Acho que todos aprendemos a viver com este sentimento e ainda hoje o 

fazemos. Claro que esse sentimento já existia antes, mas depois da pandemia parece que 

não há um dia em que não pense nisso. Se só pensarmos nas coisas más que poderão vir a 

acontecer, acabamos por viver angustiados e infelizes. É por isso mesmo que me obrigo a 

olhar para a vida de forma positiva. 

  



43 
 

Noite que não dura mais 

Miguel Leal 

 

“O que desconheço: a casa. O modo como a encontrei de noite 

As formas das coisas que vi quando observei a transparência 

O vidro no fogo sofrendo a forma que o vai quebrar 

(Vi que nada do que existe é inteiro)” 

[…] 

O que medito (na cela nocturna): 

As diferenças da luz da candeia no homem 

Quando desce 

 

O que mais recordo: os degraus” 

                                    Daniel Faria 

 

Hoje, temos tendência a tomar como certo que somos os verdadeiros guerreiros. Nós 

separámo-nos em dois. Porque o caminho não foi igual para todos. Porque alguns puderam 

sentar-se em qualquer espaço e apenas deixar passar o tempo, apenas lamentar que 

estava a perder os “melhores anos”. Não foram todos. Alguns perderam alguém e tiveram 

de levar o luto e a dor para o mesmo espaço, sem poder abrir uma janela para separar 

aquilo que é sofrer e o que é passar à frente essa dor. Tudo era o mesmo. A dor e o luto 

jantavam juntos. Acordavam juntos. Sentavam-se à frente da série que tentava distrair 

quem sofria. O que eles desconheciam era a casa, quando mais precisavam dela. Estas 

pessoas são também aquelas que perderam o emprego, o sustento. São aquelas para 

quem a pandemia e o confinamento não foi uma espera, mas sim uma luta diária. 

Não foi o meu caso.  

Eu subi quase tanto quanto desci. Naqueles primeiros quinze dias em que 

pensávamos que “era só isso”, a pandemia começou por ser para mim um recém-nascido 

que veio ao mundo para me ajudar. Quase como aquilo que significa para os cristãos um 

Jesus Cristo por volta do seu nascimento. No dia em que fomos para casa tinha uma prova 

de Físico-química de 11.ºano, para a qual não tinha estudado. A sorte estava do meu lado. 

Não foi sempre uma conveniência. Os meus avós foram das primeiras pessoas em 

Portugal a descobrir o que era ter covid. De repente, a casa era um pouco mais apertada. 

Encontrei-a de noite. Este foi o meu início. Não tiveram sintomas, mas tal não me impediu 
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de começar a descoberta do meu espaço. Do meu espaço quando está de noite, porque 

de dia já o conhecia.  

Esta falta de luz tornou-se confortável. Não era exigida uma felicidade artificial, 

própria dos nossos dias. Na verdade, não era exigida qualquer tipo de alegria. E é por isso 

que até hoje não queremos fazer o esforço de tentar encarar o dia. Com o tempo, 

habituámo-nos a não procurar sempre estar bem, porque ninguém estava. 

E por isso o que recordo desta pandemia são os degraus. Apesar de nem sempre 

serem a subir, não faltou nenhum. Não fiquei sem apoio. 

“Even if you are not ready for day, it cannot always be night” 

Gwendolyn Brooks 

Agora é altura de olhar para o futuro, porque mesmo não estando capacitados para 

o experienciar, ele vem aí. Há muitos que ainda não se levantaram, e talvez não se 

levantem. Cabe àqueles a quem não faltaram degraus construir o otimismo. Abrir as 

persianas. Para muitos o que era um vão escuro e sem fim era apenas casa. 

O otimismo, para aqueles que são do primeiro grupo, é inevitável. O futuro é melhor 

que o presente e o recente passado. Mesmo que estes sejam jovens, como eu, e 

considerem ter perdido “os melhores anos”, o mundo desculpa-os se eles forem jovens por 

mais um pouco. Nós, estes jovens, não queremos admitir mas sentimo-nos um pouco mais 

profundos. Que temos algo para contar, para além da nossa vivência nas redes, difícil de 

traduzir num momento à volta da lareira. 

Por isso, venha o dia porque nós não podemos fazer nada pelo contrário. 
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Unidos por uma corrente chamada fé 

Rita Fernandes 

 

 

O mundo onde vivemos é um lugar repleto de histórias, um lugar onde podemos 

encontrar diversos fenómenos que ocorrem diariamente, um lugar onde tudo é 

inesperado e acima de tudo um lugar onde devemos estar preparados para todas as 

batalhas que este nos oferece, dado que todos os dias nos conta uma história diferente. 

Já ouvimos falar de diversos acontecimentos que deixaram marca e fizeram 

história na vida da humanidade. Uns que sucederam há imenso tempo mas de que 

iremos sempre ouvir falar, e outros mais recentes que irão igualmente deixar marca na 

nossa história. Já assistimos e vivenciámos guerras, catástrofes naturais e humanas, 

pandemias, entre outros acontecimentos. Contudo, mesmo após termos vivenciado 

tudo isto, posso garantir que não estávamos preparados para receber nas nossas vidas 

um vírus que traria consigo inúmeros problemas e cuja sua principal função seria 

modificar de forma trágica a vida da população.  

 Chegada em 2019, a COVID-19 tem sido uma enorme batalha que temos 

enfrentado diariamente e que irá deixar uma marca eterna nas nossas vidas e no nosso 

planeta.  

Devido a esta pandemia, muitos de nós tivemos de assistir à partida dos nossos 

familiares e amigos, passámos por diversas dificuldades monetárias que impossibilitaram 

o facto de conseguirmos sustentar e fornecer oportunidades às nossas famílias, 

perdemos a ligação que tínhamos com as pessoas que amamos, foram-nos retirados 

sonhos e projetos futuros que idealizávamos para as nossas vidas, deixámos de ver 

sorrisos lindos e de receber abraços carinhosos, de poder frequentar espaços que eram 

como a nossa segunda casa. Acima de tudo, ficámos transtornados a nível psicológico, 

perdemos toda a fé que nos restava e porventura deixámos de acreditar na 

possibilidade de recuperar tudo o que tínhamos perdido. 

Posso afirmar que estes últimos dois anos não têm sido fáceis para mim. A covid-

19 chegou quando tinha dezassete anos, estava no último ano do ensino secundário e 

recordo-me perfeitamente de todos os sonhos e objetivos que tinha na altura para o 

ano letivo ideal. Contudo, devido à pandemia, não tive oportunidade de concretizar 

nenhum dos sonhos que criei, não pude ir a convívios com amigos ou até mesmo ver os 

sorrisos acolhedores dos mesmos quando passavam ou estavam perto de mim. Afastei-
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me de imensas pessoas que me eram queridas, assisti à morte de familiares que estavam 

doentes devido ao vírus, não pude visitar familiares que se encontravam no hospital, 

deixei de poder dar beijinhos e abraços às pessoas que amo. 

Com tudo o que sucedeu, tive fases em que estive realmente em baixo pois não 

acreditava que tudo pudesse voltar à normalidade tão cedo e cheguei a pensar que 

tinha que abdicar dos meus sonhos por muito mais tempo. Quando falava com os meus 

amigos, também me pareciam tristes, que estavam sem esperança e desmotivados, o 

que me deixava ainda mais em baixo. 

Todavia, passado algum tempo chegámos à conclusão de que nada disso era 

construtivo para as nossas vidas, e que a única solução era unirmo-nos, depositarmos 

energias positivas e fé nas nossas vidas, acreditando deste modo que tudo poderia 

voltar à normalidade e que iriamos ter um futuro promissor. 

Entretanto, com o passar do tempo, os casos começaram a reduzir e o processo 

de vacinação começou a ser efetuado. Hoje em dia, felizmente, mais de oitenta e 

cinco por cento da população encontra-se vacinada e tudo parece estar a melhorar 

nas nossas vidas. 

Passaram-se quase dois anos e hoje já estou na faculdade e, ainda que com as 

devidas precauções, tenho ido a imensos convívios e eventos com os meus amigos e 

realizado diversas atividades. A verdade é que há uns meses atrás não acreditava que 

tudo isto poderia suceder. 

Não sei quando tudo isto irá terminar, mas por agora tenho a agradecer a todos 

aqueles que tal como eu se ergueram e depositaram fé nas suas vidas, que lutaram 

diariamente contra o vírus e utilizaram como escudo as devidas precauções, que se 

uniram e acreditaram que os sonhos idealizados não iriam terminar e que tudo iria 

passar. 

A verdade é que juntos somos mais fortes, e hoje mais do que nunca sinto que 

fomos fortes enquanto indivíduos e que estamos a superar cada vez mais e aos poucos 

esta enorme batalha.  

Em conclusão, posso dizer que por muito difíceis que possam ser as coisas na 

nossa vida, devemos encará-las com um sorriso no rosto, unirmo-nos a nível espiritual, 

depositar fé nas nossas vidas e acreditar que tudo será possível. Tenho a certeza de que 

após estes tempos difíceis, vamos aprender a dar valor às pequenas coisas que não 

valorizávamos antes e que vamos aprender a olhar para o mundo de uma maneira 

muito mais bonita. 
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Dentro de uma Caixa 

Rodrigo Cerqueira 

 

No que toca à pandemia, nada é definitivo, abateu-se sobre cada pessoa de uma 

forma diferente. Para alguns é a nova “Peste Negra”, outros veem-na como uma simples 

gripe, a maioria, naturalmente, reconhece a evidência de que é uma doença que parou 

o mundo, matou milhares de pessoas em Portugal e milhões no mundo, trouxe o caos em 

determinados momentos e que teve de ser combatida o mais rápido possível. No entanto, 

as restantes pessoas não a veem de todo. 

Acredito fazer parte das massas, mas não quero generalizar a minha experiência. 

Afinal de contas, estou só assumir que este género é o predominante. 

Sei que muitos sofreram perdas, desgostos, passaram por depressões, pois presumo 

que nunca ninguém foi preparado para fatídico dia em que não podíamos mais visitar os 

nossos entes queridos, seja por serem grupo de risco, estarem infetados ou só para prevenir. 

Talvez no início até tenha sido bem apreciado por alguns, o que é compreensível, tiveram 

um descanso do trabalho, tempo para refletir, ter a desculpa perfeita para faltar a um 

evento, como aquele almoço de família mais repleto de parentes cujos nomes nem 

sabemos, e que ainda assim afirmam nos conhecer do berço, do que de familiares 

conhecidos. 

Não posso sequer queixar-me, para dizer a verdade, nem quero, com exceção do 

caso de um amigo de infância do meu pai ter estado em fase de risco, o pior que me 

aconteceu foi ter de ficar fechado, ter aulas em casa, fazer trabalhos de grupo por 

chamada e nos tempos livres ficar a jogar, brincar com o cão, ver séries ou falar com os 

vizinhos pela varanda durante o meu tempo livre. Nada de mais, até porque as redes sociais 

facilitam bastante o contacto à distância, nada me impedia de fazer uma videochamada 

com alguns amigos depois de jantar até que o sono nos derrotasse. 

Dito isto, sinto-me um privilegiado, o que não significa que levo o assunto com menos 

seriedade do que a que os telejornais dão, embora também não assista com regularidade. 

Havia e ainda há demasiado foco à volta do aumento e diminuição dos números, não 

abordavam outros temas de importância. Aliás, esta é, para mim, a grande falha dos 

media, quando ocorre um acontecimento excecional, ficam presos a ele durante muito 

tempo, continuam a discutir, mesmo que não haja alterações muito relevantes, qualquer 

coisa que esteja relacionada é material de primeira página – e o resto? Nada. 
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Precisamos de seguir em frente, não é a primeira vez e provavelmente nem será a 

última que o ser humano enfrenta uma adversidade. Por vezes parece que as pessoas estão 

demasiado habituadas a ter o controlo das coisas, há situações de que não temos culpa e 

que são inescapáveis, mas é a passar por elas que evoluímos e nos superamos enquanto 

espécie. 

Tomo emprestadas as palavras de José Tolentino Mendonça: “Sem o pão não 

vivemos, mas não vivemos só de pão. […] [Jovens,] ousem sonhar um mundo melhor. Sintam 

que o futuro depende da qualidade e da consistência dos vossos sonhos.” Ou seja, para 

ultrapassar esta fase, não basta só sobreviver fisicamente, também é preciso sobreviver 

psicológica e espiritualmente. 

Há que ter sempre em mente que antes de estarmos felizes é preciso ultrapassar a 

tristeza, pois depois da tempestade vem a bonança. O tempo que demoramos, só 

depende do quão alto se sonha e sacrifica. 

No final de contas “são as noites mais escuras que produzem as estrelas mais 

brilhantes”. 
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Do quarto de para a missão 

Teresa Leal Barreto 

 

No dia 2 de março de 2020, o País deu de caras com aquilo que ninguém esperava. 

Com uma situação daquelas que só vemos nos filmes de ficção científica de cenários 

apocalípticos, com uma história daquelas que nunca imaginámos que um dia mais tarde 

contaríamos aos nossos netos (tal e qual como os nossos avós nos contavam que no tempo 

deles não havia televisões e internet). Foi pedido que nos isolássemos, que nos 

escondêssemos uns dos outros, até nos pediram para não abrir a janelas “cuidado que o 

bicho anda no ar, é contagioso!”. Roubaram-nos sorrisos, abraços, beijos especiais, noites 

de karaoke, idas ao teatro e viagens, até das filas da Fnac tivemos saudades…  Será que 

apesar desta nova realidade de isolamento, telefonemas e reuniões de videochamada, 

somos capazes de parar e reconhecer que existe a possibilidade de olhar para o nosso 

futuro com otimismo? 

Toda a gente teve de se reinventar:  as empresas tiveram de se adaptar à distância 

e de se modernizar. As famílias grandes passaram a ter a casa cheia, já não eram só um ou 

dois a almoçar, eram todos e as refeições eram a dobrar. E os mais velhinhos? Bem, na 

minha opinião esses foram os que mais sofreram, os que já estavam muito sozinhos ficaram 

ainda mais.  

Foi aí que nasceu o COMVIDAS. Esta organização nasceu da pandemia, numa altura 

em que todos desconhecíamos a duração e consequências da Covid-19, quando em 

Portugal os profissionais de saúde eram precisos nos hospitais e os recursos nos lares eram 

cada vez mais escassos; foi aí que sentimos que eram necessários voluntários para ajudar 

nas instituições de apoio aos mais idosos. Em simultâneo, demos de caras com a realidade 

de toda uma faixa etária, a dos mais jovens, fechados em casa, com aulas suspensas e sem 

perspetivas para um futuro próximo. Era preciso encontrar algo que os motivasse e de certa 

maneira os envolvesse na sociedade de modo a contribuir na luta contra o que veio a ser 

a maior crise mundial do último século. Criou-se então uma rede de voluntários com o intuito 

de enviar para o terreno estes jovens com capacidade de prestar cuidados e tarefas de 

forma segura e responsável, de acordo com as necessidades de cada instituição, com o 

objetivo de promover o maior conforto e uma melhor qualidade de vida a todos aqueles 

velhinhos que tanto precisavam de afeto, apoio e companhia.  

Gosto de pensar que são iniciativas como esta que nos trouxeram alento e 

esperança ao longo deste último ano e meio. Para nós, jovens, este vírus veio pôr em causa 
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toda a independência de que tanto nos orgulhávamos já ter conquistado. De repente, 

sentimos que éramos pequenos outra vez, voltámos a ter horas para chegar a casa, 

passávamos os dias de pijama e todos nos diziam que não havia nada que pudéssemos 

fazer, senão estar em casa até tudo acalmar. Sentimo-nos impotentes e desmotivados até 

o COMVIDAS aparecer. Fez-nos largar os roupões e as séries da Netflix, para nos mostrar que 

éramos capazes de algo muito maior. Acredito que momentos como este são a prova de 

que juntos somos mais, melhores e vivemos num país mais amigo e unido.  

 


