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Introdução

Tudo o que nasce tem uma razão de ser. Ou talvez não, dirão alguns. O inexplicável 

acontece tantas vezes que ficamos sem argumentos, sem palavras, mudos, encerrados 

num torpor que nos manieta e nos recorda amargamente quão frágeis somos, como tudo 

é transitório, como o controlo das mais simples realidades se esfuma!...Na nossa mente 

ressoam as palavras de Luís de Camões, lidas, ouvidas, explicadas numa aula de Português 

já longínqua, algures no calendário do 10.º ano “Onde pode acolher-se um fraco humano, 

/Onde terá segura a curta vida, /Que não se arme, e se indigne o Céu sereno/ Contra um 

bicho da terra tão pequeno?” (Os Lusíadas, canto I, estância 106).

Bicho da terra tão pequeno! Assim nos sentimos naquele dia 16 de março de 2020. 

As escolas portuguesas tinham sido encerradas. A nossa escola encerrada!? … Não por 

cadeados, não, não era uma reivindicação qualquer, um ato impensado de alguém, eram 

as informações dos nossos professores, diretores de turma, direção da escola, dos meios 

de comunicação social imparáveis, ruidosos, e tudo se concentrava numa mensagem 
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estranha, avassaladora, quase impercetível, não pelas palavras, até bem simples e claras, 

mas pela forma abrupta, quase irreal, como desabara sobre nós.

“Covid-19: Todas as escolas do país encerradas a partir de hoje.

As escolas, as universidades, as creches e as atividades de tempos livres estão 

encerradas a partir de hoje em todo o país devido à pandemia de Covid-19, uma medida 

que está prevista ser reavaliada em 09 de abril.

A suspensão de toda a atividade escolar letiva e não letiva presencial foi uma das 

principais medidas extraordinárias de contenção e mitigação do novo coronavírus, que 

provoca a doença Covid-19, adotadas pelo Conselho de Ministros de quinta-feira.” Assim 

se lia em noticiasaominuto.com nesse dia 16 de março de 2020.

Confinados a casa! O nosso mundo de sempre, o conhecido, o vivido nos 

nossos dezasseis, dezassete anos ruía. A escola sempre fizera parte da nossa vida. As 

portas abertas, as corridas, os abraços, as gargalhadas ou choros, a chuva ou o sol, que 

importava? Estávamos juntos, sempre juntos, crescêramos assim … juntos na inocência 

dos infantários, juntos na descoberta e na rebeldia das salas e recreios das escolas do 3.º 

ciclo, juntos na juventude, nos sonhos, nos projetos vividos dentro e fora das paredes da 
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escola secundária. E agora? Confinados a casa! Grava-se a estranheza nos nossos rostos. 

As dúvidas, incertezas, medos, inseguranças escondem-se no nosso olhar…

Ensino@Distancia, nunca havíamos pensado numa situação destas, pelo menos a 

substituir integralmente aquela que fora no decurso de todos os anos a nossa experiência. 

Sabemos que as novas tecnologias são ricas, imensas, usamo-las, precisamos delas, 

complementam e facilitam a nossa aprendizagem. Mas enclausurados nas nossas casas? 

Limitados nos nossos passos curtos em alguns metros quadrados? De janelas abertas para 

um mundo que se fechava?

É verdade que esse mundo penetrava a uma velocidade alucinante no aconchego 

do nosso lar. Redes sociais, meios de comunicação social invadiam-no numa vertigem de 

informação vaga, sinistra e ameaçadora na indefinição do desconhecido que se colava na 

nossa mente impregnada de perguntas sem respostas.

Os dias corriam numa labuta constante de adaptação. Aulas, matérias, avaliação. 

Substituía-se a proximidade física pelo frenesim desordenado dos e-mails, das plataformas 

digitais, WhatsApp e outros. Todos se tentavam organizar neste emaranhado imprevisível 

qual puzzle desconcertado onde cada peça procura o seu lugar. Era tudo tão estranho! 
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Mas aproximavam-se as férias da Páscoa e com elas a esperança de que com essa pausa 

as nossas cabeças encontrariam o rumo certo nesse mundo inexoravelmente ameaçado 

por um gigante invisível que nem vida própria tem, mas alcança poder suficiente para 

desnortear e roubar a vida de homens confrontados com a sua condição de “bichos da 

terra tão pequenos”.

Chegou o dia 27 de março, o último dia de aulas do segundo período. Votos de 

boas férias soavam em múltiplas vozes ensurdecidas pela distância, mas carregadas de 

emoção, do desejo sincero de que aquelas férias fossem, de facto, felizes. E felizes podiam 

ser, só tínhamos de encontrar o novo sabor dos dias sem tantos dos ingredientes que os 

colorira num tempo tão próximo e tão distante já.

Também a nossa professora de Português nos desejou boas férias, boa Páscoa! 

E continuava nas suas palavras silenciosas pelo WhatsApp ainda guardadas no grupo 

da nossa turma “aproveitem para ler … e escrevam … já pensaram como poderiam ser 

escritas páginas e páginas de emoções, alegrias, tristezas, dúvidas, esperanças? Deem 

espaço a algum do vosso tempo para ler, criar, serem poetas neste tempo de pandemia”.

- Sugere que escrevamos “um livro”? - questionava um de nós, já curioso.
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- Porque não? E se reunissem as impressões de todos vós? – interpelava-nos a 

professora, alimentando o nosso entusiasmo ainda hesitante.

- “O livro” do 11.º C em tempos da Covid-19 !!! – gracejava outro, numa mistura 

de incredulidade e vontade de usar as palavras que domassem esse vírus misterioso e 

implacável.

Estava lançado o desafio!

Estava semeado o desejo de escrever… partilhar… e abraçamos o projeto!

Não sabemos se será “um livro”. Que importa o nome ou a forma? Alguma coisa 

nascia e só queríamos que brotasse livre, testemunho das nossas vidas aprisionadas.

Tudo o que nasce tem uma razão de ser. Ou talvez não, dirão alguns.





15PARTE I
As cores do mundo desvanecem-se
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Segunda-feira, 30 de março de 2020. Somos nove alunos da turma 11.º C da Escola 

Secundária de Fafe e a nossa professora de Português. Estamos juntos para partilhar a 

nossa escrita, para dar voz às nossas palavras … a saga deste confinamento.

É o nosso primeiro dia de férias da Páscoa. Dia cinzento e escuro, não que esse 

facto conste dos registos meteorológicos, mas porque um novo coronavírus se encarregou 

de lhe roubar a cor e o brilho. Olhamos à nossa volta e tudo nos parece pintado a preto 

e branco. É verdade que na natureza continua a prevalecer o verde, o céu reflete nos 

oceanos, nos rios, nos lagos o seu azul de sempre, as flores mantêm-se nos jardins, mas 

os homens perderam a vontade de apreciar essas tonalidades e para lá delas só veem as 

cores da aflição, da insegurança e da incerteza que agora cobrem o mundo atacado por 

um vírus que lhes condiciona a existência.

Já antevemos uma Páscoa que não se vai realizar, pelo menos da maneira que 

sempre conhecemos, e férias que vão ser totalmente passadas em casa. As ruas estão 
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vazias, ou deveriam estar, a maioria das pessoas fechada em casa desconhece o que vai 

acontecer daqui para a frente, os alunos não sabem se vão continuar a ter aulas durante 

este ano letivo e os seus futuros estão suspensos. Nos supermercados, produtos como o 

álcool em gel e o papel higiénico estão quase esgotados, há uns dias a população fez uma 

desenfreada corrida a estas superfícies porque tem receio de que as coisas acabem. Em 

algumas partes do mundo até são geradas discussões por causa da última embalagem 

de papel higiénico. As pessoas estão desnorteadas, perdidas, não sabem o que fazer ou 

pensar sobre toda esta nova realidade.

Os profissionais de saúde não têm mãos a medir, já fazem turnos muito maiores 

e estão exaustos, sobretudo no Norte. Na hora do telejornal ligamos apressadamente as 

televisões, embora já advinhemos qual vai ser o conteúdo das notícias, mas queremos 

saber sempre mais, qual é a dimensão da tragédia, quantos mortos, quantos infetados, 

quantos casos recuperados, qual o país mais afetado, quais as medidas que estão a ser 

tomadas. Isto tudo porquê? A resposta é simples: coronavírus ou COVID-19, como lhe 

queiram chamar. E o que é a COVID-19? Bom, muito resumidamente, é a peste negra 
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do século XXI, provocada pelo novo vírus que gerou uma pandemia e virou o mundo do 

avesso, roubou-lhe a cor e a tranquilidade.

Olhemos para trás.Tudo começou na China no final de 2019. O clima de serenidade 

reinava. Afinal na nossa cabeça a COVID-19 era só mais o resultado de um vírus que tinha 

surgido num mercado qualquer onde se vendiam animais um tanto ou quanto fora do 

comum para consumo. Sabem como é...“está muito longe e nunca nos irá afetar”. Não era 

nada que já não estivéssemos à espera, e que já não tivesse acontecido, dada a famosa 

e questionável culinária chinesa. Foi em meados de fevereiro que os media portugueses 

começaram a noticiar a COVID-19. Apesar das pessoas já estarem a morrer aos milhares 

nesse longínquo país asiático, na Europa, no nosso país, ninguém parecia querer saber, o 

problema estava na China, então lá que lidassem com ele. Nas nossas cabeças, 6772 km 

pareciam ser o bastante para impedir o vírus de chegar até nós.

No entanto, este cenário começa a mudar quando infetados irrompem em Itália, 

França, Inglaterra e até na nossa vizinha Espanha. Mesmo assim, pasmem! A esmagadora 

maioria da população continuava despreocupada, ainda não havia casos em Portugal, 
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mas a imprensa sensacionalista já só sabia falar do assunto, que rapidamente se tornou o 

principal tema de conversa, tanto em casa como nas escolas.

Nós tínhamos medo e muitas dúvidas. Seria preciso preocuparmo-nos? O vírus 

seria mesmo perigoso ou tratar-se-ia apenas de uma gripezinha? E se chegasse aqui, o que 

é que poderia acontecer?

Fomos rapidamente tranquilizados pelas palavras reconfortantes e confiantes do 

nosso professor de Biologia, que nos procurava sossegar, dizendo que o vírus poderia não 

ser tão grave e que pensar na possibilidade dele chegar até nós era um cenário que era 

melhor não pintar, uma vez que se isso acontecesse, o país não estaria à altura para lidar 

com a situação caso a mesma se descontrolasse. Segundo ele, o melhor que tínhamos a 

fazer era viver um dia de cada vez, atentos às notícias, mas sempre positivos e confiantes 

na possibilidade de que as coisas fossem melhorar.

Mas as coisas não melhoraram, só pioraram. Num dia estava tudo bem e no 

seguinte já havia três casos confirmados e mais não sei quantos a aguardar confirmação. 

Foi assustador e repentino. Mas agora que paro e penso, três era um número demasiado 

insignificante perto dos quase sete mil já confirmados até ao momento, dia 30 de março, 
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às vinte e duas horas e trinta minutos. Os media incansáveis tornam-se ensurdecedores, 

disparam informação sem parar.

Estou no meu quarto. Quero ouvir música, conversar com os meus amigos, 

ver um episódio da minha série preferida. Mas não consigo! Desligo a televisão e as 

imagens assustadoras teimam em não parar e, contra a minha vontade, absorvem o meu 

pensamento. Vou até à janela, a noite está calma. Quero apreciar essa serenidade, sonhar 

talvez, pensar no que farei no dia seguinte. Mas não consigo! As dúvidas e os medos 

crescem, tolhem-me, penso na minha família, os meus pais e irmão estão na sala, está 

tudo bem, mas todos os outros, quando os poderei abraçar? As férias passadas com os 

meus primos, a ida a casa dos meus avós, o almoço de família no dia de Páscoa, o meu 

priminho recém-nascido, que tanto gosto de pegar ao colo, tudo adiado … será que vão 

ficar todos bem? O emprego do meu pai não está seguro. Ele tenta disfarçar para não nos 

preocupar, mas eu vejo como está mais calado, até as sua piadas sempre cheias de bom 

humor vão escasseando. A minha mãe não se cansa de repetir “vai ficar tudo bem!” Mas 

será que vai? Os arcos-íris pintam cada vez mais janelas numa tentativa de passar essa 

mensagem, eu quero acreditar nessas cores da esperança, da confiança, da solidariedade. 
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Mas não consigo! Para, cabeça! Não penses! Vou para a sala. As brincadeiras do meu 

irmão, na ingenuidade dos seus cinco anos, enchem o espaço, entram-nos no coração e 

lentamente as imagens da televisão gravadas na minha mente vão-se esbatendo, cedendo 

o lugar às cores do arco-íris.

A preocupação e sobretudo a insegurança, o desconhecimento levam-nos a 

estar mais atentos aos meios de comunicação social. E aquilo com que nos deparamos 

é uma avalanche de notícias muitas vezes contraditórias, sempre efémeras, mutáveis e 

geradoras de muita ansiedade. Isto é o mais certo a fazer? Também não sei. Mantermo-

nos informados é necessário, todavia até que ponto o bombardeio desta informação 

negativa pode tornar-se uma ameaça à sanidade mental?

O número de casos e de mortes em Espanha tem vindo a crescer exponencialmente 

e pior ainda está a Itália que é neste momento o país com mais vítimas mortais. Basicamente 

está tudo de pernas para o ar!

A COVID-19 não escolhe idade, sexo, ideologias ou estatutos sociais. Inicialmente 

foi-nos dada a informação de que esta doença só seria perigosa e potencialmente fatal nos 

idosos e indivíduos com a saúde e sistema imunitário já debilitados, no entanto, não é a 
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isso que estamos a assistir. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, o príncipe Carlos 

de Inglaterra, o príncipe Alberto II do Mónaco, a esposa do primeiro ministro do Canadá, 

Sophie Gregoire Trudeau, o político francês, Michael Barnier,… estas são só algumas das 

pessoas mais poderosas do mundo que estão infetadas. A lista é longa, então é natural 

que em determinados momentos pensemos: se as pessoas mais protegidas do mundo 

contraem o vírus (e morrem) em que medida é que nós, cidadãos mais desprotegidos, 

estamos a salvo? A verdade é que não estamos. Aliás, NINGUÉM está. Os governos fazem 

o que podem e até o que não podem e, mesmo assim, de dia para dia, a situação só 

piora. Por esta altura, a propagação do vírus toma dimensões trágicas e o mundo está 

completamente desorientado. Os vírus constituem-se como um risco velado, não são 

palpáveis nem visíveis, por isso é que o medo de contrair a COVID-19 é tão grande, as 

pessoas entram em pânico e temem tudo, até um simples espirro. Na mesma proporção, 

a invisibilidade do perigo torna a despreocupação dos ignorantes também maior, afinal na 

cabeça deles não faz sentido afligir-se com o que não lhes é visível e diretamente sentido.

De qualquer forma, os humanos normalmente têm uma tendência para temer 

veementemente tudo o que lhes é impossível observar com os próprios olhos, por isso 
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é que assistimos a problemas que num outro contexto seriam considerados banais, mas 

que hoje são suficientemente significativos para estarem a passar na televisão e nos 

jornais a todo o momento, como as lutas nos supermercados e farmácias por coisas 

básicas e simples, como o papel higiénico, sabonete, máscaras e o álcool em gel. Há uns 

meses, se alguém me dissesse que as pessoas iriam perder tempo a lutar por coisas tão 

insignificantes, acho que seria capaz de rir.

A população vê o número de infetados a galgar os degraus a passos largos e 

então fica assustada, a situação agrava-se ainda mais, visto que estamos a viver isto 

tudo enfurnados dentro de casa, com a liberdade completamente condicionada desde 

que o governo decretou o encerramento de todas as escolas e espaços públicos onde a 

propagação da doença é mais fácil. Sendo assim, estamos (ou deveríamos estar) todos nas 

nossas casas, a cumprir o confinamento, de modo a preservar a saúde pública, a evitar a 

rutura dos nossos hospitais e a não dificultar o trabalho dos profissionais de saúde, que 

estão a lutar na linha da frente contra este vírus. Algumas vezes sinto que o esforço dos 

que mantêm a mente sã e são responsáveis não vale de nada quando vejo as atitudes 



25

egoístas e estúpidas dos acéfalos que ainda não estão a encarar a situação atual com a 

devida seriedade e preocupação.

Inicialmente, ficar em casa parecia ser algo bastante agradável, mas passado um 

par de semanas esta conceção muda. De facto, uma pessoa que tem um teto, uma família, 

internet e comida não deveria estar a reclamar, mas ficar privada de sair e estar rodeada 

sempre das mesmas pessoas afeta o psicológico de qualquer indivíduo saudável. O que se 

dirá de alguém que sofre de distúrbios mentais como ansiedade ou depressão?

É então perante um cenário de pandemia global que começamos a ter tempo 

suficiente para parar e refletir sobre a importância das coisas simples da vida, coisas como 

sair à rua e apanhar um pouco de sol ou ar fresco. Tenho saudades dessas pequenas 

coisas! Percorrer o curto espaço que separa a minha casa da escola, pouco mais de 

oitocentos metros, é verdade, mas tão cheio de vitalidade e energia!! As caras conhecidas 

que costumo ver todas as manhãs, passos apressados de vidas carregadas de projetos, de 

tantos afazeres inadiáveis. Não costumo falar com a maioria dessas pessoas, conheço-as 

apenas porque nos cruzamos na rua. Mas agora que olho, da janela do meu quarto, para 

essa via deserta, que me magoa, sinto a ausência dos seus rostos anónimos, a falta da cor 
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das suas roupas, a graça do caminhar de alguns, os passos desajeitados de outros, e tudo 

se resume a silêncio e solidão.

Tento confortar-me com a ideia de que, mesmo assim, a perda do privilégio de 

poder sair à rua não é tão negativa para alguém, como nós, que felizmente vive em lares 

saudáveis e estruturados, permitindo que estejamos seguros e que não nos falte nada, 

mesmo que isso signifique apertar um pouco nos gastos. O mesmo não se pode dizer 

daqueles que vivem em lares abusivos, pobres, que carecem dos alicerces necessários 

para que crianças ou jovens se possam sentir seguros na própria casa. Pode parecer que 

não, mas para muitos, ir à escola, estar fora de casa é muito mais reconfortante do que 

estar em casa.

Com efeito, para estas crianças e jovens, lugares públicos como a escola, parques, 

bibliotecas, são espaços libertadores, onde podem respirar sem terem de se preocupar 

com a possibilidade de serem agredidos. Isto é uma antítese total do ambiente vivido 

a todo o momento nas suas próprias casas, um terror constante do qual não podem 

escapar, sendo que a porta que os levava à única salvação temporária, mas possível, o 

mundo exterior, acabou por se fechar a sete chaves com a pandemia do coronavírus. 
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Então, imaginem só o que é estar preso no mesmo lugar, com o vosso pior inimigo, a 

encarnação de todos os vossos medos, sem qualquer escapatória, durante dias infernais 

de confinamento obrigatório que parecem não ter um final feliz à vista! Parece um cenário 

realmente horrível, não parece? São inúmeras as consequências nefastas do isolamento 

social provocado por este vírus e, pior ainda, que isola pessoas vulneráveis em ambientes 

familiares propícios à violência, abusos físicos, verbais e até mesmo sexuais.

A verdade é que este novo coronavírus deu início a uma intensa guerra biológica, 

na qual os “soldados” não são mais guerreiros que usam pistolas e outras armas antrópicas 

mortíferas, com o objetivo de aniquilar os inimigos humanos. Na realidade, quem se 

encontra na linha da frente da luta contra este vírus, um inimigo invisível e implacável, 

que ataca tudo e todos, sem qualquer pudor, de modo a que ninguém saiba a origem 

deste ataque, são os profissionais de saúde, cujo objetivo primordial é salvar vidas 

humanas, enquanto se tenta incansavelmente arranjar uma cura para um vírus imparável, 

incontrolável, demasiado agressivo para ser totalmente dominado, pelo menos a breve 

prazo, por meros seres humanos que agora se sentem tão pequenos … mas hão de vencer, 

estou certo, só temo o trágico preço de vidas humanas que vai custar.
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Portanto, vamos admitir que quando vemos um filme de ação, de guerra, sempre 

olhamos para os soldados com admiração, desejo de algum dia alcançarmos o patamar onde 

estes se encontram, os heróis intrépidos e altruístas sem igual. Contudo, não perdemos 

tempo para pensar nos médicos, enfermeiros e muitos outros profissionais de saúde, na 

sua luta diária para salvar vidas, nas suas corridas por becos hospitalares, quais trincheiras 

do campo de batalha onde heroicamente se batem os guerreiros. Agora, nos tempos 

que correm, a imagem que temos de um profissional de saúde mudou completamente, 

tornando-se alguém tão ou mais corajoso que um soldado, pois enquanto nós apenas 

temos a obrigação de ficar em casa, estes profissionais arriscam a sua vida lá fora, em 

contacto com infetados, num mundo que já nos é desconhecido. São os heróis da saúde 

equipados como verdadeiros guerreiros que enfrentam um inimigo muito perigoso, tal 

é o aspeto ameaçador daqueles fatos, máscaras e viseiras, luvas e outras proteções sem 

conta. E por baixo de todo este aparato de materiais isoladores estão vidas humanas. Só 

lhes vemos os olhos e tentamos decifrar neles a esperança, a confiança, a determinação, 

mas certamente neles também está o medo. Medo de não conseguirem salvar as vidas 

dos doentes indefesos completamente entregues nas suas mãos, medo de perderem as 
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vidas dos seus familiares e amigos, medo de perderem a sua própria vida. Muitos deixam 

os seus lares para protegerem a família, e quando regressam a uma casa estranha e vazia 

ainda mais lhes dói o cansaço de um dia no campo de batalha. Por todo o mundo, pessoas 

vão às janelas aplaudir estes heróis, calor humano que lhes aquece um pouco os dias 

cinzentos e loucos que vivem dentro dos hospitais.

O pior problema que este vírus causa e ninguém vê, ou parece não querer ver, é 

que este não mata apenas os que infeta diretamente, mas também aqueles que estão 

desesperados com a situação em que se encontram, numa depressão profunda, na qual 

acabam por ultrapassar a linha ténue que separa o isolamento social provisório de uma 

solidão triste e murcha, que parece não poder florir outra vez.

Deste modo, muitas das pessoas que se encontram nesta situação de alto risco, de 

dias repletos de ataques de ansiedade, numa gradação crescente de intensidade trágica 

são os jovens, já sinalizados anteriormente como tendo lares tumultuosos e devastadores. 

Nestes lugares ocorre a aniquilação absoluta do seu bom senso e sanidade mental, pelo 

que é ampliado o sentimento de que a única saída da vida angustiante, sem felicidade, ou 

qualquer sentimento de realização pessoal, da qual estão cansados, fartos de a percorrer 
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ao longo de um caminho que parece só possuir pedras colossais sem fim, é o suicídio, na 

sua faceta mais nociva e podre.

Torna-se ainda mais complicado lidar com esta situação quando, diante dos nossos 

olhos, vemos pessoas insensíveis a todos estes problemas a desfrutar a vida como se não 

estivessem em perigo iminente de contrair o vírus, como se não estivessem a contribuir 

para que o confinamento se torne mais longo e por isso mesmo mais perigoso para estas 

pessoas vulneráveis aprisionadas nas mãos dos seus agressores. Ter que lutar em casa, 

batalhar todos os dias para estar longe daqueles de quem mais gostamos e ver depois que 

há quem não o faça causa uma certa revolta dentro de nós. Afinal isto não é um problema 

só meu, é de todos!

Se me pedem para ficar em casa, pois pode prejudicar-me a mim, à minha família, 

às pessoas com quem convivo, por que vejo, então, outros a deambular junto à costa 

a curtir as “férias” que lhes foram oferecidas? Não têm as mesmas chances que eu de 

contrair o vírus? Não têm o mesmo dever de zelar pela saúde pública? É desta forma que 

se geram motins online a apontar o dedo àqueles que não seguem as regras e uma vez 

que desrespeito leva a desrespeito, vemos então o início daquilo que poderá ser uma 
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revolução em cadeia, já que com o avançar do tempo, o acumular de frustrações e a 

escassez não só de mantimentos como também de paciência levam a que as leis não se 

cumpram.

E é aí que me questiono, estamos sensivelmente na segunda semana de quarentena 

e centenas de pessoas vão dar as suas voltas à praia. Como será então daqui para a frente? 

Os números, preocupações e ansiedades sobem enquanto que a sanidade mental cai a 

pique…

Eu sei que ficar em casa, para alguns, parece uma tarefa absolutamente impossível, 

visto que muitos de nós, portugueses, estamos profundamente enraizados numa cultura 

festiva, animada, habituada ao toque constante dos nossos amigos, familiares… Este é 

um povo que necessita de contacto social, do gostinho de civilização, como se de uma 

necessidade mental se tratasse. A verdade é que aqueles que desrespeitam o isolamento 

obrigatório, a distância de segurança que devem ter uns dos outros, que vão à rua sem 

quaisquer preocupações, sem máscara ou outro meio de proteção individual, como se 

tudo fosse como antes, como se nada tivesse mudado, não têm um pingo de decência, 

de bondade e muito menos de cultura, estando desprovidos da noção do perigo a que se 
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expõem e com eles arrastam os outros. Ou então, até têm conhecimento desse mesmo 

perigo, mas pensam que são especiais, imunes ao mesmo, sendo tão narcisistas que 

somente pensam: isto só acontece aos outros, acham que algum dia esse azar me ia 

tocar a mim? Nem pensar! Obviamente que não! E digo-vos, nada é pior do que seres 

inteligentes, racionais, que não dão uso à dádiva que lhes foi oferecida, ou que até mesmo 

conquistaram, visto que têm olhos baços, sem brilho, que não veem ou não querem ver o 

que está a acontecer… O mundo está a mudar a uma velocidade inacreditável que quase 

não conseguimos acompanhar, e não para, tal e qual um comboio a descarrilar, sem 

qualquer travão, ou impedimento. A História está a acontecer, a mudar drasticamente, 

tomando um rumo impensável durante as nossas vidas, não é mais só um objeto de 

estudo dos intelectuais…

Atualmente, encontramo-nos perante uma bomba que já tem o cronómetro 

ativado para a sua detonação e um passo em falso poderá implicar um “boom” antes 

daquilo que se espera.Os dias passam e os números de infetados aumentam cada vez 

mais. Vejo-me perante a televisão à espera de mais uma atualização da DGS. Mais 200 

casos? Não é possível! Embora sinta que estou a fazer o melhor que posso, vejo-me cada 
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vez mais desanimada e lentamente vai ruindo a minha vontade de ficar em casa.Todavia 

sei que é o que tenho de fazer para não só me proteger a mim como também os outros 

que me rodeiam. Temos de ser um só nesta luta contra um inimigo invisível.

Penso na minha avó, mais uma entre tantos outros padecentes desta pandemia. 

E com este pensamento fixado na minha mente surge, num recanto profundo que 

jamais conhecera, um sentimento enorme e com o qual eu não estava familiarizada: a 

impotência. De facto, a faixa etária idosa é, de longe, a mais sofredora. O número de 

mortes avassalador e crescente, a perpétua insipiência e a corrida dos demais familiares 

em salvaguardar os seus anciãos são lutas que temos de travar e, com os meus avós, não 

foi exceção.

À semelhança das restantes pessoas, os mais idosos viram-se obrigados a adaptar-

se a um inimigo invisível. A emergência desta pandemia não lhes roubou apenas as suas 

rotinas, privou-os também daquilo que é essencial ao ser humano: o toque, o carinho, 

o afeto. E não vou mentir! Foi uma tarefa árdua explicar-lhes - assim como deve ter sido 

difícil de compreender - que o nosso distanciamento deliberado não era um sinal de 

abandono, mas de cuidado, de proteção.



34

De uma forma geral, os meus avós acataram as regras. Porém, nas poucas 

oportunidades que tive de conversar com eles - sempre garantindo condições de segurança! 

- percebi que, nas suas visões, esta mudança abrupta constituía um dilema com contornos 

complexos. Ora, nesta etapa da vida, após incontáveis venturas e infortúnios, alcança-se 

uma perspetiva em que facilmente se relativiza tudo, incluindo a doença.

Ademais, surgem contratempos imprevisíveis. A minha avó Aurora desenvolveu 

um problema na anca que a impossibilitou parcialmente de caminhar. Em circunstâncias 

normais, deveria ser encaminhada para a ala cirúrgica, mas como tropeçamos nesta 

pandemia, tal não foi possível. A permanência das dores e o sofrimento da distância a que 

deveria estar dos filhos e netos conduziram a um estado de profunda tristeza. Ao telefone 

caía em profundo desânimo, com choros, lamentando tudo aquilo por que passávamos.

Embora este ser camuflado não a tenha crucificado diretamente, ele colocou-a 

entre a espada e a parede ao realizar um pacto com a doença que tomou posse da minha 

avó, doença essa que já é recorrente assombrar esta mesma faixa etária, doença cujo 

sofrimento sentido seria extinto com uma simples cirurgia.
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Não obstante, face à realidade e à imagem catastrófica que possuímos de um 

hospital em tempos pandémicos, foi-nos aconselhado esperar. A esperar! Como dizer a 

uma avó que o seu sofrimento terá de esperar? Como dizer a uma mãe que a sua angústia 

terá de aguardar até que algo até então desconhecido saia de um lugar que não estava 

reservado para ele? Como dizer que há prioridades mais fortes do que esta vicissitude e 

tormento? Pois bem, é difícil!

Continuo a ver as notícias e fico boquiaberta com os números chocantes que 

o mundo contrai. Espanha, Itália, Alemanha, França são alguns dos exemplos que nos 

deixam cada vez mais receosos. O medo e perturbação mental apoderam-se do lado 

mais frágil e com isso fazem com que o nosso lado positivo se vá abaixo. Itália acaba de 

anunciar isolamento obrigatório durante duas semanas. Será o mais certo? Pois, isso é o 

que vamos ver nos próximos tempos. Sinto-me desencantado, cansado e desconfortável 

em saber que estou impedido, por tempo indeterminado, de estar com os meus colegas, 

com os meus avós. Recordo as festas de aniversário dos meus amigos. Tudo suspenso. 

Tudo adiado… Até a minha própria festa! Eu tinha tudo organizado, restaurante reservado, 

menu escolhido, hora marcada, número de pessoas confirmado, os meus amigos iam 
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estar todos comigo, até alguns que eu já não via há algum tempo porque moram longe! 

Eu estava radiante porque ia ter todas as pessoas de quem eu gosto reunidas, ia poder 

vê-las, abraçá-las, partilhar aquele momento com elas! Ia ser a festa do 17º aniversário 

perfeita! Mas para meu desânimo, uns dias antes do meu aniversário começaram a surgir 

casos de infeção em Portugal e eu, com o meu ego um tanto ferido e sem ter a noção do 

meu egoísmo, naquele momento pensei: “Eram só mais uns dias e podia fazer a minha 

festa, porquê agora? Porquê comigo?”. Foi tudo tão estranho e repentino! No fim de 

semana anterior estava no aniversário de uma amiga, estávamos todos em festa e no fim 

de semana seguinte já não se podia festejar nada! De um dia para o outro o nosso mundo 

tinha mudado.

Espanha encerra as fronteiras. Fechar as fronteiras é significado de país parado. O 

mundo trava a fundo nas economias de cada país inocente que outrora fora feliz e onde 

se vivia financeiramente confortável. Negócios parados, empresas fechadas, funcionários 

sem salários. Agora paira a questão: como é possível alimentar uma família sem o dinheiro 

que caía todos os meses? Ninguém estava preparado para uma “guerra” destas, muito 

menos aqueles que não possuem tantas condições financeiras. Fecham-se em casa na 
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esperança de que tudo normalize, de que seja possível retomar a atividade profissional. 

As poupanças são poucas ou nenhumas. Já há quem recorra ao Banco Alimentar pela 

primeira vez. O Governo tenta encontrar medidas que minimizem estes trágicos efeitos, 

como o lay- off, mas o sentimento geral é de incerteza e impotência. Fala-se num déficit 

histórico das contas públicas, o desemprego sobe vertiginosamente, e a par desta crise 

sanitária juntam-se outras crises … económicas, sociais, humanitárias! Que mundo é 

este em que nos encontramos? É sonho, pesadelo, ou realidade? É verdade que estas 

preocupações sempre couberam aos nossos pais e nós vivíamos confiantes de que nada 

nos faltaria, mas agora acumulam-se inquietações e incertezas. Tudo desaba sobre todos 

nós e torna mais sufocante o confinamento às quatro paredes das nossas casas.

Dou comigo a pensar se os milhões que foram despendidos em armamento e 

defesa não deveriam ter sido pensados e repensados para que uma parte desse dinheiro 

fosse investido na ciência, na investigação, na medicina. Claramente, nunca vamos ter 

as vacinas instantâneas e curas para todos as doenças que inesperadamente se tornam 

realidade, mas podemos criar sistemas mais eficazes que previnam e evitem as situações 

mais letais. É muito doloroso ver as imagens que passam nas televisões dos milhares de 
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mortos que nem um funeral digno têm. Partem sem uma última recordação, partem sem 

um último e singelo “adeus”.

Continuo fechada em casa. A minha mãe só me deixa pôr o lixo na rua a dois passos 

da porta e esta simples rotina vem acompanhada de um sem número de recomendações: 

troca o calçado, se cruzares com algum vizinho, afasta-te, não ponhas as mãos em nada, 

cuidado com os puxadores das portas, lava as mãos, desinfeta as mãos … as mãos … as 

mãos, qual assassino escondido no vão das escadas. Moram oito famílias no meu prédio, 

conhecemo-nos há anos, convivemos todos os dias, ainda que de fugida, mas sabemos se 

todos estão bem, acompanhamos as suas rotinas de vidas normais e agora estamos todos 

fechados por trás das trincheiras em que se tornaram as nossas casas, os nossos vizinhos 

estão a poucos metros de distância e parece que se tornaram em inimigos perigosos. 

Apenas um aceno das janelas, apenas um rápido olá, está tudo bem? Sem sequer esperar 

pela resposta para saber se de facto está mesmo tudo bem! Ai! Como tudo magoa! Os dias 

pesam e só me pergunto quando é que isto muda.

Recuo no tempo e volto àquele dia 13 de março… Esse dia em que deixamos a nossa 

escola, os nossos amigos e familiares, tristemente, mas com a esperança de poder voltar 
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a vê-los em breve. Ironicamente ou talvez não, foi precisamente o mesmo dia a partir 

do qual as nossas casas se tornaram numa espécie de prisão, das quais não podemos 

sequer sair, ver o mundo lá fora, anteriormente tão conhecido por todos. Já parece um 

direito pertencente não a nós, enquanto seres humanos, mas a seres de um outro planeta 

desconhecido, com uma vida mais feliz e livre do que a nossa. A verdade é que nunca  

tinha pensado que aquele que foi o nosso quotidiano nos últimos dezasseis/ dezassete 

anos, que nos fez crescer não só fisicamente, mas também enquanto pessoas, seria tão 

facilmente destruído, como se não valesse nada, como se fosse uma corda entorpecida 

pelo passar doloroso dos anos, completamente obliterada, reduzida a pó, pelo mais 

devastador dos tempos.

Até é estranho pensar que iríamos ter saudades da escola, um espaço do qual 

muitos de nós já estavam cansados, esgotados de lá estar, de ter que dar o máximo todos 

os dias, tudo para no futuro termos a profissão dos nossos sonhos (se é que isso existe 

mesmo, eu, por exemplo, não me imagino a estar limitada a fazer somente uma única 

coisa para o resto da minha vida). Honestamente, agora até penso: mas que futuro? Tudo 

mudou repentinamente, e talvez irreversivelmente. O futuro que imaginávamos, quer 
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fosse realista ou utópico, desapareceu do nada, não deixando nenhum rasto, somente 

uma névoa espessa, impossível de atravessar e muito menos de se esfumar, que cega 

tudo e todos aqueles que a tentam descodificar, descobrir-lhe um sentido, uma razão de 

existir. Talvez não encontremos nenhum sentido para o facto de o novo coronavírus ter 

abalado as nossas vidas como um terramoto sem fim, simplesmente porque alguém teve 

comportamentos de risco que nos levaram a contrair um vírus até aí desconhecido.

Além disso, não vale de nada culpar a China pela existência deste vírus, pois isso 

não vai mudar ou resolver a situação, ainda torna tudo mil vezes pior se não soubermos 

agir, ter noção de quando se deve lutar e quando é mais seguro esconder-se, ou seja, 

um senso comum de sobrevivência que muitos governantes não têm. Presidentes como 

Donald Trump, dos Estados Unidos, Jair Bolsonaro, do Brasil, fazem-me refletir acerca da 

falta de conhecimento, de responsabilidade, de respeito pela vida humana presentes em 

várias nações, pois não me conformo com a ideia de ouvir afirmações como “A solução para 

combater o vírus pode ser injetar um desinfetante”, ou até mesmo “o país não pode parar, 

eu não sou coveiro” (exemplos ideais do que não se deve fazer ou dizer, em circunstância 

alguma). Com efeito, podemos todos conscientemente admitir que quando falamos de 
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irresponsabilidade, ganância, obsessão pelo poder e incapacidade de liderança, a verdade 

é que pensamos imediatamente nestes líderes, cuja incapacidade e grosseria reles é 

evidenciada pelo número de infetados e de mortes nestes países.

Acompanhando toda a evolução dos casos nestes países, surge sempre à cabeça a 

questão: como é que não veem toda esta escalada pandémica que num futuro próximo 

poderá ter impactos económicos e sociais irreparáveis? Bom, o problema é muito 

complexo, mas agrava-se pelo facto de haver quem só tenha a capacidade de refletir a 

curto prazo, e são estas mesmas pessoas que insistem em olhar para o próprio umbigo. 

Reaparece o medo, o meu medo em saber que posso estar a viver num planeta que a 

pouco e pouco vai regredindo, sobretudo em valores. Sinto-me impotente… vejo todo um 

sistema colapsar perante mim e não tenho a resistência ou persistência para fazer algo. É 

caso para dizer: é necessária uma ação global, ou talvez não, dirão alguns.

Muitos dizem que uma das poucas “vantagens”, do isolamento profilático é o facto 

de este ter unido e fortalecido os laços existentes no seio de uma habitação familiar, 

tornando-nos seres mais empáticos e sensíveis às necessidades dos nossos irmãos e pais, 

além de ficarmos a conhecê-los melhor do que nunca. No entanto, pelo menos a meu ver, 
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conviver com as mesmas pessoas dias a fio, semanas atrás de semanas, sem ter a mínima 

oportunidade de ver outro ser conhecido, em carne e osso, com os nossos olhos, e não 

através de um ecrã choroso, repleto de saudades do mundo em que vivíamos leva-nos ao 

limite, à exaustão, pelo défice de comunicação cara a cara com pessoas diversificadas, até 

chegarmos a um ponto de rutura, que separa a sanidade mental da loucura.

É verdade que no seio familiar passamos a estar mais próximos, menos egoístas, mais 

cooperantes, mais atentos a pequenas questões que preocupam os nossos pais e irmãos. 

Deixamos de correr logo pela manhã numa saída frenética para o trabalho, para a escola. 

As palavras ficavam quase sempre por dizer, não havia tempo, tanta coisa nos esperava 

lá fora. E, de repente, um simples vírus travou inexoravelmente os passos de todos nós, 

sentou-nos lado a lado horas, dias, semanas, meses. Finalmente tínhamos tempo!

Mas há o reverso da medalha. Foi uma luta acomodarmo-nos todos a este 

confinamento. Habitualmente estava eu e os meus pais em casa. Os meus irmãos vinham 

ao fim de semana, e por vezes até estavam ausentes duas ou três semanas. De um dia para 

o outro, o meu irmão veio para casa, encerrara-se a sua faculdade no Porto. A minha irmã 

vem de malas e bagagens para casa, encerrara-se a sua faculdade em Lisboa. O meu pai 
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entra de portátil debaixo do braço, o olhar indeciso, encerrara-se a sua empresa, vai fazer 

teletrabalho, por quanto tempo? A minha mãe traz estampada no rosto a indefinição, 

encerrara-se a sua escola, vai dar aulas à distância. Somos cinco em casa. É preciso 

repensar o espaço, organizar as tarefas, partilhar computadores...

Inicialmente, este novo mundo não criou nada mais nada menos que uma nuvem 

ardente de incertezas que se ia adensando a cada nova notícia, dando asas a repentinas 

privações, vítimas das minhas próprias esperanças. Porém, paralelamente à nuvem 

escura e pesada, um novo arco-íris se avistava. E todos lá em casa se tentavam acomodar, 

entender. É verdade que as discussões aconteciam, não foi fácil definir horários, criar 

rotinas, distribuir tarefas, mas as diferenças foram-se superando, os dias corriam. E num 

mundo que enfrenta com toda a força o vírus que o assombra, no interior da nossa casa 

conseguimos reunir toda a família na sala e cada um encontrou o seu lugar no sofá.

O tempo foi passando. O acumular dos dias trazia consigo o cansaço, a saturação 

fazia-nos perder a paciência e era necessária a calma da minha mãe, a autoridade do meu 

pai para colocar nos carris a vida familiar, para moderar a sua velocidade ou empurrar o 

vagão mais atrasado. E dentro da constante azáfama que estava presente nesta casa com 
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cinco personalidades distintas, lá íamos conseguindo encontrar um ponto de equilíbrio. 

Elaboramos planos de treino e atividades ao ar livre, respeitando as regras impostas pela 

situação de emergência do país, de forma a manter o ritmo do nosso organismo, o que 

teve um papel fundamental no equilíbrio da nossa mente e estabilização dos níveis de 

ansiedade. Para dinamizar o nosso quotidiano, decidimos elaborar um horário para o uso 

das tecnologias, o que preveniu discussões desnecessárias, remodelamos e rentabilizamos 

os espaços de modo a convivermos saudavelmente, mas também de forma a termos a 

nossa privacidade.

Numa fase inicial, deixamo-nos levar pelas asas da nossa criatividade, o que 

conquistou desconhecidos dotes dentro da nossa família, desde habilidades na cozinha 

até à arte encoberta no desenho e na escrita. Aqui está a verdadeira prova! E de toda 

esta realidade construída à pressa resultou uma maior capacidade de compreensão, de 

tolerância, de diálogo entre todos. Não foi um mar de rosas, tivemos de limar muitas 

arestas, houve dias mais risonhos e outros mais cinzentos, palavras mais doces e outras 

mais azedas, mas o maior benefício foi a oportunidade de podermos conversar. O meu 

pai proibiu o uso do telemóvel à mesa e o horário das refeições era sagradamente 
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respeitado. Ninguém ficava a dormir ou a fazer trabalhos em atraso. Não havia desculpas. 

E aprendemos a partilhar, a dialogar como há muito tempo não fazíamos.

Pode parecer exagero, mas a sensação que tenho é que vivemos com uma arma 

apontada e que a qualquer momento uma simples pressão no gatilho poderá desencadear 

um ponto de viragem fatal na vida de todos nós. Todavia, nem todo este processo ficou 

marcado por uma tempestade tropical. Paralelamente a este cenário existia todo um 

programa com propostas inovadoras, muitas delas tecnológicas, uma vez que a vida real se 

transformou numa simples projeção de ecrã. Eram as aulas, em que tivemos de aprender 

a recorrer a diversificadas plataformas on-line, eram os convívios sociais virtuais, a única 

solução para aliviar as saudades apertadas de todos os nossos entes queridos.

E é assim que, finalmente, nos vamos consciencializando da insuficiência das 

redes sociais, porque ainda que a saudade possa ser apaziguada com uma chamada 

entre amigos e ainda que digamos, num tom de positivismo, que é nestes momentos 

que nos apercebemos do contributo dos desenvolvimentos tecnológicos na luta contra o 

isolamento, nada poderá superar o valor do toque, da presença de alguém.
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Deste modo, essas mesmas formas de comunicar, que antes eram enaltecidas, 

são agora vistas como pouco aos olhos de pequenos prisioneiros. A realidade é uma: é 

positivo que assim sejam vistas. Boas, dentro de certos limites. Se ultrapassados, nada 

mais podemos esperar que uma queda abismal. Amigas dos longos caminhos e a mudez 

das curtas distâncias.

É dia de Páscoa! Dia 12 de abril! Não se ouvem as campainhas do compasso pascal 

que costuma acordar a minha aldeia, não há aquela azáfama própria deste dia especial, 

com os meus irmãos a saraquitar aqui e ali, com a minha mãe atrás com um sapato que 

ainda falta calçar, e o meu pai a aprontar tudo de forma o mais chique possível porque a 

cruz já vem aí. Não... Este ano é diferente. Este dia de Páscoa passaria despercebido se não 

estivesse assinalado em todos os calendários.

Levanto-me não muito cedo, entretenho-me com qualquer coisa, passo o dia com 

a minha família. Tirando o almoço de Páscoa que ainda sobreviveu, o dia de hoje é como 

outro domingo, ou sábado, ou segunda ou, no fundo, qualquer dia da semana - eles agora 

são todos iguais. Falta qualquer coisa. Aliás, falta muita coisa. Falta o ambiente de festa, 

falta sair de casa e encontrar-me com a família, aquela malta toda que só se reúne em 
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massa uma vez por ano. Entre o pessoal de todas as idades, costumamos ser mais de vinte 

à mesa. Falta aquele anho assadinho da perícia da minha tia, falta o sorriso da minha avó 

com mais de nove décadas de vida que ainda se alegra todos os anos ao ver aquele povo 

todo em festa. Falta brincar o dia todo com os meus primos e chegar a casa à noite a cair 

de sono…

Faltou muita coisa, sei que não foi só a mim. No fundo foi um sacrifício de todos. 

Num país de esmagadora maioria cristã, a forma como todos abdicaram de um dia tão 

especial em prol da saúde é prova da nossa união e da nossa força. Estou certo de que este 

sacrifício não foi em vão.





49PARTE II
Uma nova pintura na realidade
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Nas páginas anteriores, mostrámos o nosso mundo pintado a preto e branco, 

conduzido pelo confinamento, pelo medo, pelo estado de emergência nacional, pelo 

estado de emergência em muitos países do planeta, sobretudo no continente europeu, 

pelo atropelo de vidas que procuravam desesperadamente salvar outras vidas. Nesses dias 

cinzentos, lá iam despontando alguns tons coloridos, o da esperança, o da resiliência, o da 

solidariedade, o do altruísmo, muitas vezes abafados quase de imediato pelo desalento.

Finalmente, essas cores irrompem mais viçosas, alastram pelos espaços e uma 

nova pintura na realidade vai surgindo timidamente. A propagação da COVID-19, em 

Portugal, parece estar controlada e já se ouvem notícias de um próximo desconfinamento 

progressivo. As pessoas começam a sair à rua sem tanto receio, e apreciam com um vigor 

novo as pequenas coisas, deixam que os seus olhos vejam algumas das cores até agora 

encobertas.

O tempo passa indiferente às nossas preocupações e necessidades. Sucedem-se 

os dias, as noites, as semanas e uma nova aurora nasce sempre, cinzenta ou colorida a 
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entrar pelas vidraças das nossas casas encerradas, casas essas onde as paredes parecem 

encolher a cada dia que passa, sempre mais pequenas, a dar uma sensação de aperto, de 

desespero, mas já se vislumbra lá ao longe uma luz ténue. Ou será da minha vontade de 

correr lá fora livre e despreocupada?

Já se viveram tempos solitários e de muita discussão entre pais e irmãos desde o 

dia 13 de março, e este dia parece cada vez mais longínquo, sendo apenas uma memória 

de um dia distante em que ainda podemos tocar nos nossos amigos e familiares pela 

última vez, sem dia marcado para voltar a fazê-lo oficialmente e com segurança. Para 

ser honesta, ao início, ainda pensava que iríamos regressar às aulas presenciais, naquela 

nossa sala do terceiro piso do bloco B, e tudo, dentro do possível, ia voltar à normalidade. 

Contudo, rapidamente me apercebi de que não seria assim. Voltar à “normalidade” era só 

uma quimera, uma ilusão na qual até podíamos acreditar religiosamente, mas não seria 

por isso que esta se iria concretizar.

É hoje dia 14 de abril de 2020, inicia-se o terceiro período letivo. Afinal 

continuaremos confinados a casa, com algumas saídas esporádicas e cautelosas. As nossas 

salas de aula permanecem encerradas. Sendo assim, voltamos às aulas de uma maneira 
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nunca antes vista. Pela primeira vez, alunos e professores sentam-se em frente aos seus 

computadores para terem aulas à distância. É tudo ainda muito novo, principalmente 

para os milhares de docentes que não estando muito familiarizados com este tipo de 

ensino, se viram na necessidade de aprender o mais rapidamente possível a lidar com as 

plataformas virtuais que seriam usadas a partir de então por tempo indeterminado. De 

facto, foi um esforço coletivo, todos fizeram o seu melhor para se prepararem para o que 

estaríamos prestes a enfrentar.

Na realidade, na nossa escola, as aulas por videoconferência só começariam 

uns dias depois. Obviamente foi algo inusitado. Desde sempre tivemos aulas presenciais 

em que estávamos em contacto direto tanto com os professores como com os restantes 

alunos. Então tudo pareceu muito invulgar inicialmente. Várias dúvidas começaram a 

passar pela minha cabeça: Será que de facto isto vai resultar? Como é que vamos conseguir 

acompanhar a matéria das disciplinas como matemática e física e química? E educação 

física, como vai ser afinal?...

Ainda havia várias questões que pairavam no ar, estávamos envoltos num 

clima muito incerto e ninguém sabia bem o que esperar dali para a frente. A principal 
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preocupação de todos era fazer o possível e o impossível para que os alunos pudessem 

continuar a aprender e assim concluírem o programa e estarem preparados para os tão 

temidos exames nacionais.

O vírus apareceu e veio disposto a ficar por muito tempo, é verdade, mas as 

nossas vidas já estavam paradas há demasiado tempo, era necessário seguir em frente 

da melhor maneira possível face às adversidades. Foi isso que todos nós, Ministério da 

Educação, diretores, professores e alunos nos propusemos fazer. E chegou o dia 18 de 

maio! Íamos voltar à nossa escola! Pisar o mesmo caminho de sempre! Rever as pessoas 

que já não víamos há longos dois meses. Dentro de cada um confundiam-se sentimentos 

contraditórios: a alegria, a esperança, a saudade que se esbatia, o receio, algum 

desconforto e ao mesmo tempo euforia por estar novamente livre, desconforto porque as 

coisas não pareciam tão familiares, porque não se podia abraçar, beijar os amigos, euforia 

porque se sentia o ar fresco no rosto, se via bem ao longe o firmamento, sem vidraças pelo 

meio, vibrava dentro de cada um o calor humano das pessoas, ainda que não pudessem 

esquecer o metro e meio ou dois metros de distância. Que estranha forma a de saudar 
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os amigos depois de tanto tempo de isolamento, cotovelo contra cotovelo, pé que toca o 

outro pé! E as gargalhadas ressoavam sonoras e cantantes!

Que absurdo cenário nos esperava à porta da escola! Era sabido, só faltava 

verificá-lo! Todos de máscara! Olhávamos uns para os outros na tentativa de ver 

espelhado nos olhos de cada um o sorriso escondido, ler neles o movimento invisível 

dos lábios, e até a voz ecoava estranha por detrás dessa máscara artificial. Contudo, 

era melhor do que nada! Era preferível à distância confinadora de que acabávamos de 

sair. Gel desinfetante no portão da entrada, assistentes operacionais por todos os lados, 

percursos previamente traçados, nada de cruzamentos, direitinhos para os blocos A, 

B, ou C rigorosamente atribuídos, em fila indiana para a sala de aula bem distante da 

próxima sala ocupada, vizinhos bem longe uns dos outros, confidências proibidas. Lá 

dentro não parecia a nossa sala. Mesas separadas, distantes, jovens sentados sós, filas 

demasiadamente bem arrumadas que nos impediam os saudosos momentos de alguma 

tagarelice para descontentamento dos nossos professores. Estávamos reduzidos a metade, 

não parecíamos os mesmos, coartados nos nossos movimentos, alienados nos nossos 

risos, e os professores, tão desconfortáveis como nós, amordaçados pelas máscaras, lá 
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começaram as aulas. Janelas e portas abertas para enxotar o vírus se ele se atrevesse a 

entrar neste espaço tão minuciosamente preparado na sua defesa, ou melhor, para não se 

agarrar à vítima mais próxima, qual sanguessuga a precisar de alimento. Nada de grandes 

movimentações nos intervalos, comer ou beber nem pensar, não fosse o inimigo estar 

à espreita para entrar pela boca esfomeada e desprotegida. Descer escadas só na hora 

precisa do regresso a casa. Cheiro a álcool no ar, água corredia nas torneiras, vozes e 

olhares controladores dos técnicos operacionais. Que escola era esta? Maldito vírus que 

a tanto nos obrigas!

Está visto que a retoma do regime presencial decorreu com regras sobre regras 

muito restritas e incómodas, nada que já não esperássemos. Devo confessar que, ainda 

que este tão esperado regresso tenha sido tão desejado, estava com um certo receio, eu ia 

poder finalmente estar com os meus amigos, colegas de turma, companheiros de geração, 

mas será que isso ia ser seguro para todos nós? Seria este o princípio do fim de uma longa 

jornada? Ou uma armadilha viral que nos ia apanhar a todos? A dúvida atormentava-nos 

em todos os momentos ... Mas dia a dia, semana a semana lá cumpríamos a rotina das 
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nossas escassas aulas presenciais. Outras, as das disciplinas não sujeitas a exame nacional, 

mantinham-se à distância, pela nossa já tão conhecida classroom.

O estado de emergência tinha acabado. “Continuem em casa, mantém-se o 

dever de confinamento” - diziam os dirigentes do país. Bem, já não era a obrigação de 

confinamento! “Todos devemos ser promotores da saúde pública”. Palavras que nos 

sufocaram por dois meses, as palavras mais ressoadas por tudo o que é lado, palavras que 

não quero encontrar num dicionário, nunca mais. Ah, liberdade, como senti a tua falta! 

Fizeste-me tão bem enquanto criança, definiste muitos dos meus valores, não fujas mais 

de mim, suplico-te. Sei que por ti ficavas, mas sinto a necessidade de culpar alguém, e 

como já culpei este vírus por toda a blasfémia que alberga por entre a comunidade, posso 

acusar-te por desertares como uma cobardolas, certo? Desculpa a bravura, somos assim 

para quem mais gostamos. E a verdade é que percebi que fazes falta, e muita. Senti a falta 

da tua ajuda para obter um simples abraço, um carinho, palavras reconfortantes dos meus 

velhotes, amigos. Abalaste todos nós, retiraste-nos um dos nossos maiores direitos, mas 

aqui estamos, e aqui havemos de continuar por muito e muito mais tempo, a vangloriar-te 

e a colocar-te sempre como uma das mais solenes imprescindibilidades humanas.
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De tudo aquilo que vivemos, de tudo aquilo que possuímos, abdicamos de ti, do 

livre-arbítrio, deixamo-lo de parte em prol da segurança da comunidade. Se te volto a 

largar? Ora essa, nunca cederia o teu lugar para instalar outro valor humano senão tu. 

Sabes que tens e terás sempre a tua reserva, quer estejas lá ou não.

Voltemos à reabertura das escolas. Tais palavras ressuscitaram o brilho do 

meu olhar até então desvanecido. Nunca pareceram tão grandiosas as palavras de um 

noticiário. “Voltaremos a encontrar-nos” - pensei eu. “Mais um passo dado para alcançar 

a tão cobiçada realidade ” - pensei eu, também. E qual foi a reação ao enxergar a realidade 

mais insólita e nunca antes vista? Sabem aqueles cenários de filme de ficção científica, 

como no filme “Guerra Mundial Z” ou na série “ Walking dead” em que qualquer passo 

em falso condiciona a sobrevivência da humanidade? O ambiente lá vivido não é assim 

tão díspar se substituirmos todos os zombies por umas capsulazinhas redondas com umas 

pregas invisíveis. De facto, o júbilo de um regresso contrasta com o panorama lá vivido: 

o medo do passo em falso, a dificuldade dos professores para nos comunicarem novas 

aprendizagens, o impulso que devemos contrariar para não nos aproximarmos dos nossos 

amigos, o desconforto com que passamos horas sentados, escondidos atrás de tiras de 
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pano… Todavia, já dizia Fernando Pessoa - Bernardo Soares no Livro do Desassossego: “A 

vida é para nós o que concebemos dela”. Não vejamos a escola perante estes olhos, mas 

sim sob um brando olhar, como …

É triste como a minha imaginação não podia estar mais desfasada da realidade. 

Estamos todos juntos, mas mais sós que nunca! Nesta realidade distópica as pessoas não 

se aproximam, não interagem, não se tocam, como máquinas programadas apenas para 

presenciar aulas e manter distância. Zelando pela saúde da humanidade, a humanidade 

nas pessoas acaba por se desvanecer num cheirinho a álcool... Acaba até por ser cómica 

a forma como os professores nos têm vindo a incentivar a falar, a participar, a partilhar 

ideias, quando há uns meses o sucedido era precisamente o contrário. Alunos que sempre 

foram duramente criticados por falar demais, por desestabilizar as aulas, por serem tão 

irresponsáveis e comunicativos, são agora alunos que agem morbidamente, sendo os 

Zombies deste novo mundo, como se já não soubessem falar mais, depois de três meses 

confinados no mesmo ambiente. Nós nunca tínhamos percebido, mas falar exige contacto 

entre os indivíduos, um simples toque fornece-nos uma sensação de segurança, de 

confiança, de proximidade, que torna o ambiente escolar propício às conversas paralelas 
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sem fim… Tenho imensas saudades daquelas conversas de circunstância, que animavam 

até as aulas mais aborrecidas, sobre os assuntos mais aleatórios, até mesmo disparatados, 

mas que nos aproximavam, desenvolviam e até criavam amizades duradouras. Acredito 

que muitos de vocês, caros leitores, quer sejam ou tenham sido estudantes vão-se 

identificar com isto. Quantos de vocês não se lembram das partilhas de comida entre 

todos os colegas da turma quando os lanches quase pareciam piqueniques comunitários?

Portanto, dando continuidade ao que a minha amiga disse e até para ser honesta 

comigo mesma, a verdade é que até chego a desejar que nunca tivéssemos voltado a ter 

aulas presenciais… Tentem imaginar que tinham encontrado uma arca cheia de ouro e 

diamantes, mas que não lhes podiam tocar, e muito menos tentar vendê-los, tirar uma 

vantagem do tesouro brilhante que encontraram… Então, que utilidade esse tesouro 

teria? Ser apenas um mero objeto de contemplação dos infinitamente esperançosos? 

Uma lembrança constante do que parecia estar ao nosso alcance, e contudo, à medida 

que nos aproximávamos do mesmo, chegando a estar tão próximos de lhe tocar, que até 

conseguíamos ver com clareza todos os detalhes desse tesouro, este afastava-se de nós, 

num jogo interminável de gato e rato … Estão agora a ver esta nova realidade escolar 
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através dos meus olhos? Podem compreender como o contacto físico no ambiente escolar 

se tornou extremamente tentador, tal e qual um fruto proibido, tentador, mas nocivo, 

especialmente vingativo, para os que o tentarem obter?

Obviamente que esta é somente a visão de uma simples rapariga, uma estudante 

que só deseja ardentemente, como se ela própria fosse uma chama esperançosa, que se 

recusa a apagar, mesmo neste cenário tão inacreditavelmente distópico, que tudo volte a 

ser tal e qual como antes...

O nível mais elevado de ironia contido nesta afirmação é que eu sou exatamente 

a mesma pessoa que via a escola como um lugar gerador de extrema ansiedade, agitação, 

rivalidades e discórdias sem fim, que esperava entusiasticamente pelas férias, pelo tempo 

em que voltaria a ter tempo para tratar de mim própria, de fazer tudo aquilo que mais 

desejava e que no fundo me fazia verdadeiramente feliz… Só agora é que me dei conta 

de que fazer tudo aquilo de que mais gosto não vale de nada se não tiver com quem 

o partilhar. A escola pode ter inúmeros defeitos e falhas, mas vá lá, vamos admitir que 

era também um ambiente quotidiano, acolhedor e amigável, o local onde a nossa vida 

social, em comunidade, começou... A verdade é que todos os seres humanos, até os 
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menos sociáveis, necessitam de partilhar as suas experiências com os outros, de criar 

novas memórias em equipa, pois quer estas sejam boas ou más, de qualquer das maneiras 

vamos recordá-las com um leve sorriso no rosto, ou até mesmo com um riso estridente no 

futuro, só pelo facto de terem marcado a nossa vida.

Com efeito, nesta nova realidade, todos estão tristes, desanimados, apáticos 

perante o mundo com que foram presenteados. A matriz humana não é capaz de 

contemplar este isolamento social, quando a sociedade, a ligação que a todos nos une, é 

a nossa maior força!

Resta a esperança de que um dia tudo vai regressar ao normal, podermos voltar 

aos beijos, abraços, e a todas as formas de afeto que tomávamos por garantidas. Talvez o 

mundo nunca mais seja o mesmo. De facto, só reconhecemos o valor das coisas quando 

as perdemos…

Perante estes desígnios incontroláveis, fora do alcance, do desejo, da genialidade 

dos demais, o que resta de nós enquanto comunidade nesta abrupta realidade a que 

nos expuseram? Será fraqueza, derrota, deserção, comodidade, ou vivacidade, força, 

flexibilidade?
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Chegaremos ao final desta longa caminhada e estaremos enquadrados na frase 

que Ega dizia a Carlos, na obra queirosiana Os Maias, “Falhámos a vida, menino.”? Ou 

seremos mais como o pássaro da mitologia grega, a fénix, que ressurge das próprias cinzas 

tornando-se mais vigorosa e forte, que se não conforma com a fatalidade?

Creio que é natural todo este tipo de questões emergirem no nosso cérebro, 

até porque todos nós somos humanos, e como humanos que somos, damos primazia 

ao instinto de sobrevivência e, sendo esta questionada, inconscientemente tentamos 

recuperar o formato original da realidade, uma realidade segura em que abraçar, beijar e 

conviver não são ameaças à nossa sobrevivência empírica.

Colocando todo o pessimismo e previsões de parte, enquanto sociedade, creio 

que iremos evoluir, e não digo isto só por ficar bonito num papel entre linhas ou para 

padecer como um jovem ingénuo a acreditar na bonança depois da tempestade. Digo 

isto porque é o que efetivamente sinto e quero como pré-adulto que sou, com uma longa 

vida pela frente para colocar o meu livre-arbítrio em ação, já que este ficou como que 

encarcerado nestes últimos meses.
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Como numa corda, antes desta situação pandémica, vários assuntos ficaram como 

que num vaivém, suspensos ou desacreditados, aplicando-se a tão conhecida frase,” vai-se 

andando, vai-se vendo”. Acredito que, com este tenebroso abanão, rude e sem piedade, 

estes assuntos tiveram que cair num dos dois lados possíveis das margens da corda, no 

bom ou no mau, e penso que todos eles caírão um por um em prol da humanidade, 

essa humanidade que perdeu muito e continua a perder, e por isso merece e deve ser 

recompensada.

Desde cedo me foram incutidas estas palavras e, ainda que estranhamente 

pudessem soar aos ouvidos da miudinha, frágil e inconsciente, pouco a pouco foram 

fazendo sentido e hoje não deixa de ser a premissa que diz tanto em tão pouco, que 

transparece a verdade, toda ela pura, que se faz sentir nos mais ínfimos pormenores. 

Indiscutivelmente, aquela que não esqueço. Sem dúvida, aquela que faço por não 

esquecer.

E a cada passo me lembro delas, impossível não lembrar. Lembro-me quando vejo 

que confundem o amarelo com o azul, lembro-me quando digo “Bom dia” e fico sem 

resposta ou quando não recebo um “Obrigado” quando devia ser recebido. Lembro-me 
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destas e de tantas outras vezes. E lembro-me ainda mais agora, agora que a união deveria 

soar mais alto, agora que lutamos em prol do mesmo, é que todos se lembram de 

abrir o museu do papel higiénico!! Aiiii! Mas por que motivo se esquecem que vivem 

em sociedade e que a supremacia de uns é a desvantagem do outro? Aiii!! Lembro-me 

quando não sabem cumprir o distanciamento social, quando descartam máscaras pelo 

mar fora. Pessoas burras não merecem viver em sociedade, enquanto o esforço de muitos 

for a displicência de outros.

Tanta deselegância camuflada por cofres abastados! E nestes momentos só me 

lembro de uma coisa: as palavras que não foram, mas poderiam ter sido ditas pelo sábio 

Padre António Vieira: enquanto a balança pesar mais para um lado, malgrado toda a 

informação transmitida, jamais a Terra se poderá salgar!

A Saga continua ...





“... Também a nossa professora de Português nos desejou boas férias, boa 
Páscoa! E continuava nas suas palavras silenciosas pelo WhatsApp ainda 
guardadas no grupo da nossa turma “aproveitem para ler … e escrevam … 
já pensaram como poderiam ser escritas páginas e páginas de emoções, 
alegrias, tristezas, dúvidas, esperanças? Deem espaço a algum do vosso 
tempo para ler, criar, serem poetas neste tempo de pandemia”.

Sugere que escrevamos “um livro”? - questionava um de nós, já curioso.

- Porque não? E se reunissem as impressões de todos vós? – interpela-
va-nos a professora, alimentando o nosso entusiasmo ainda hesitante.

- “O livro” do 11.º C em tempos da Covid-19 !!! – gracejava outro, numa 
mistura de incredulidade e vontade de usar as palavras que domassem 
esse vírus misterioso e implacável.

Estava lançado o desafio!

Estava semeado o desejo de escrever… partilhar… e abraçamos o projeto!

Não sabemos se será “um livro”. Que importa o nome ou a forma? Alguma 
coisa nascia e só queríamos que brotasse livre, testemunho das nossas 
vidas aprisionadas.

Tudo o que nasce tem uma razão de ser. Ou talvez não, dirão alguns.”

(Da Introdução)
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