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Em 2015, quando deixei o meu país e amigos para vir
viver para Londres, houve um período de 10 meses
onde não saí do quarto com o desânimo sobre o
facto de a minha realidade ter mudado
radicalmente.
 
Nesses 10 meses não houve um esforço para
conectar-me com a minha nova maneira de viver, de
estabelecer um objetivo, de exercitar o meu cérebro
e corpo de qualquer maneira.
 
Engordei 11kg e morri mentalmente. Foram
necessários quatro anos para recuperar desse
trauma, porém nunca totalmente porque é uma
experiência que marca permanentemente.
 
Esta quarentena pode ser esses 10 meses para muita
gente.
 
Analisei os meus erros e aprendi a balançar o
descanso com a produtividade. Este journal é para
tentar ajudar todos aqueles que estão a passar pelas
dificuldades que eu passei em 2015.

QUARENT-CENAS

O PROJETO



Com a intenção de te ajudar a guiar neste período de
tempo em casa, onde é difícil saber ser produtivo
num espaço em que usualmente o associamos a
descanso, este journal reúne uma série de provas
que podes fazer muito com recursos tão limitados.
 
Ao realizares uma excitante viagem de
descobrimento pessoal, tu começas a abrir portas
que te mostram variados meios que te podem
suscitar interesse em trabalhar neles a longo prazo.
 
Não tenhas medo de explorar o teu lado criativo,
tudo é  impossível até alguém o realizar.
 
Não há maneiras certas ou erradas para ler e
completar este journal. Não há qualquer pressão
para o fazer também. O importante é tentar.
 
Disclaimer: apesar do livro ter sido realizado em
época de quarentena, cada atividade mencionada
pode ser aplicada a cada altura do ano com os
mesmos propósitos.
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CRIATIVIDADE,
CRIA ATIVIDADE.

“You can't use up creativity.
The more you use, the more

you have.” - Maya Angelou



Encontrares as tuas paixões pode ser um desafio vitalício.
Nós passamos a maior parte do nosso tempo a adiar essa

descoberta porque sentimos que temos outras
prioridades que vêm primeiro do que a nossa felicidade.

Numa tentativa de estarmos confortáveis na vida,
ignoramos aquelas decisões que nos dão um propósito.
Com este tempo extra que ganhamos ao estarmos mais
tempo em casa, a minha sugestão é aproveitares esse

tempo para analisares os teus objetivos, tentares explorar
experiências que sempre quiseste experimentar, aprender

algo novo e prestar atenção ao processo.
A informação que irás reter vai encontrar o seu caminho

de se tornar útil para o teu futuro.
Automaticamente saberás quando encontrares uma
paixão, pois irás receber a energia que precisas para

tentares ultrapassares os obstáculos de a realizar.
Lembra-te que a única certeza na vida é a mudança, por
isso não tenhas medo de percorreres vários caminhos

para um só destino final.



É SIMPLES.



A partir do momento em que te
dás algo para fazer, tens algo

para realizares.
 

A partir do momento em que tens
algo para realizares, tens um

propósito.
 

A partir do momento em que tens
um propósito, tens a energia e

vontade de viver o presente. 
 

É simples como isso.
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QUARENT-CENAS 
NAS 
REDES 
SOCIAIS

FAZ PARTE DO MOVIMENTO!
 

Caso te sintas confortável, partilha o teu trajeto
com este journal no Instagram. Identifica-me no

nos teus stories ou fotos ou utiliza a hashtag
#Quarentcenas. 

@INESREBELOP
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UM
OBRIGADA.

A todos os funcionários que continuaram a trabalhar.
A todos os que adaptaram os seus negócios.

A todos os que criaram entretenimento.
A todos os que doaram a instituições.

A todos os que ficaram em casa.
 

Tudo para proteger a nação.
Obrigada.
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DESCOBRIMENTO
PESSOAL



 

O 
QUE 
PODES
ENCONTRAR
NESTE CAPÍTULO
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29 
PERGUNTAS 
PARA 
TE 
DESCOBRIRES



PARA REALIZARES
ESTA ATIVIDADE
BASTA PEGARES

NUM PAPEL E
CANETA E

ESCREVERES AS
RESPOSTAS LÁ

COMO
REALIZAR
Esta atividade consiste em responderes a 29
perguntas que abordam temas íntimos ao qual,
por vezes, nunca analisamos realmente o impacto
que têm sobre a nossa maneira de viver.
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QUARENT-CENAS: 
POP-UP PODCAST
ANTES DE REALIZARES ESTA

PARTE, TEMOS UM ANÚNCIO

A FAZER!



No âmbito de demonstrar aos leitores como se pode
realizar esta tarefa de descobrimento pessoal, o
journal Quarent-cenas criou um podcast com os

hosts: Inês Rebelo e Filipe Santiago Lopes.
Disponível nas seguintes plataformas digitais,

poderão ouvir-nos a responder a cinco perguntas das
29 apresentadas.

Cada episódio será a responder a uma das cinco
perguntas seleccionadas, significando que o podcast

tem um prazo de validade. Ao fim dos cinco
episódios, daremos como terminado este projeto, e
esperemos que vos sirva de companhia e bússola na

vossa jornada de self-discovery.
Numa mistura de humor com um tom mais sério
quando necessário, poderão ouvir-nos todas as

semanas!

QUARENT-CENAS

@filipesantiagolopes & @inesrebelop
P.S.: Há bloopers no final.



- Qual é a atividade na tua vida que te traz
mais alegria?
- Qual é a atividade que amas sempre fazer,
mesmo quando estás cansado/a?
- Se uma relação ou um emprego faz-te
infeliz, tu escolhes ficar ou sair?
- O que te deixa mais assustado/a de sair de
uma má relação ou trabalho?
- O que é que acreditas que seja possível de
se concretizar na tua vida?
- Até agora, o que é que fizeste na vida que
mais te deixa orgulhoso/a?
- O que é a segunda coisa que mais fizeste
que te deixa orgulhoso/a?
- Qual é o legado que queres deixar?
- Como é que a tua existência já contribuiu
positivamente para a humanidade?
- Se pudesses ter um desejo realizado agora,
qual seria?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.



11.- Quão confortável estás com a tua própria
mortalidade?
12.- Qual é a tua melhor característica como
pessoa?
13.- Do teu conhecimento, que imagem é que
as pessoas têm de ti?
14.- Que imagem gostarias que as pessoas
tivessem de ti?
15.- Quão confiante és nas tuas habilidades
para fazeres decisões por ti mesmo/a?
16.- Qual é a tua característica que te limita
mais?
17.- Quem é a pessoa mais importante da tua
vida?
18.- Quem é a tua maior admiração?
19.- Quem é a pessoa que não gostas, porém
passas tempo com ela?
20.- Qual é um valor que manténs sempre,
independente da situação?
 



21.- Qual é o teu bússola emocional quando
fazes decisões difíceis?
22.- Qual foi um falhanço teu do passado que
tornaste numa grande lição?
23.- Quais são os níveis de gratidão que tens
com a tua vida?
24.- Como é que é a tua relação com os teus
pais?
25.- Como é que é a tua relação com o
dinheiro?
26.- Como te sentes em envelhecer um dia?
27.- Qual é o impacto que a tua educação
académica teve na tua vida?
28.- Acreditas que o teu destino está pré-
determinado, ou está nas tuas mãos como o
moldas a teu gosto?
29.- Qual é para ti o significado da vida?
 



O 
QUE

FAZER 
COM 
ISTO

Dentro do corpo de
muitos de nós reside um
cérebro que parece ter
gosto em guardar em
segredo o que gosta e
ambiciona para si mesmo.
 
Queremos dar um
primeiro passo para o
futuro, mas não sabemos
qual o destino que
queremos.
 
Por vezes nós temos as
respostas para todas as
perguntas, só não temos é
as perguntas certas à
nossa frente.
 
Ao responderes a esta
lista, irás descobrir o que
sabes sobre ti e aquilo
que ainda precisas de
descobrir.
 
Esta atividade é um
primeiro passo para
muitos outros de uma
jornada pela construção
do teu futuro. 
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1O
VALORES
QUE 
QUERES
TRABALHAR
EM 
TI
MESMO/A



PARA REALIZARES
ESTA ATIVIDADE
BASTA PEGARES

NUM PAPEL E
CANETA E

ESCREVERES AS
RESPOSTAS LÁ

COMO
REALIZAR
Esta atividade consiste em escolheres dez valores
dos 30 apresentados, sendo esses as qualidades
que queres implementar mais na tua
personalidade para sucederes no futuro.
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LISTA DE 30
VALORES
Aceitação- A habilidade de aceitares que há
coisas que podes controlar, mas outra não.
Perceberes que há dias em que és o prego, e
outros o martelo.
Adaptabilidade- A habilidade de te adaptares
à mudança e de estares pronto para tal.
Perceberes que a tua vida e a dos que te
rodeiam é demasiado complexa para ter uma
só forma fixa para sempre.
Amar- A habilidade de demonstrares paixão no
que fazes ou em quem te rodeias.
Calma- A habilidade de perceberes que a
calma é uma decisão pessoal,
independentemente da situação em que estás
inserido.
Conhecimento- A habilidade de te conheceres,
aos outros, e ao mundo. Saberes agir de acordo
como as coisas realmente funcionam.



Consciência- A habilidade de prestares
atenção a ti mesmo, aos outros, ao mundo, às
emoções e às situações. Veres com claridade
tudo e todos, especialmente tu próprio/a.
Confiança- A habilidade de confiares nos
outros e os outros confiarem em ti. Não
temeres o risco, a vulnerabilidade e a
possibilidade de humilhação.
Comunidade- A habilidade de interagires com
membros da sociedade com naturalidade.
Perceberes que humanos são criaturas sociais.
Compaixão- A habilidade de perceberes o
sofrimento dos outros, e fazeres algo por eles
na tentativa de os ajudares. Saberes ajudar.
Compreensão- A habilidade de aceitares a
realidade como ela é. Perceberes o ponto de
vista do outro sem tentares mudá-lo.
Criatividade- A habilidade de pensares em
ideias novas e únicas. Saberes ver o mundo
com uma visão própria que mais ninguém vê.
Disciplina- A habilidade de viveres de acordo
com um padrão construído para melhorar a tua
qualidade de vida.



 
Equilíbrio- A habilidade de acelerares e
abrandares quando é preciso. O yin e yang.
Conseguires dobrar sem partir.
Empatia- A habilidade de perceberes que os
outros têm maneiras diferentes do que a tua de
ver as coisas, e não há mal com isso. Saberes
conectares-te com conhecidos e
desconhecidos.
Espiritualidade- A habilidade de ouvires o teu
próprio corpo, os teus pensamentos, de
conectares e apreciares o meio em que estás
inserido.
Felicidade- A habilidade de tomares decisões
com base na felicidade que te dão, e não com
base em razões superficiais como: dinheiro,
fama, etc. Estares confortável ao saberes que a
tua ideia de felicidade é diferente dos outros.
Gratidão- A habilidade de apreciares o que
tens na vida, desde pessoas a coisas mais
pequenas como um café pela manhã.
Humildade- A habilidade de não seres
arrogante ou egoísta. Perceberes que não és
tão mau/má ou tão bom/boa como dizem que
és.
 



Inovação- A habilidade de pegares em algo
existente e melhorá-lo. Saberes fazê-lo com
pequenas coisas na vida também.
Liberdade- A habilidade de teres opção de
escolha, de falares, de viveres aos teus termos,
de amares e seres amado/a.
Liderança- A habilidade de teres
determinação, humildade e coragem ao
liderares situações.
Moderação- A habilidade de não exagerares
no que fazes ou no que sentes. Saberes até que
ponto algo é saudável.
Paz- A habilidade de te libertares de
perturbação. Atingires a tranquilidade ao
tomares decisões e lidares com pensamentos.
Propósito- A habilidade de encontrares algo
que te faça levantar da cama e fazer com que
todos os sacrifícios que passas valham a pena.
Perceberes o sentido da tua vivência no mundo.
Responsabilidade- A habilidade de
conseguires realizar atividades necessárias para
ti e para os outros. Perceberes como consegues
adicionar valor e significado à tua vida.
 



Questionar- A habilidade de pensares nas
futuras possibilidades, de sonhar como tu e as
coisas à tua volta podem melhorar, sempre
puxando os teus limites de imaginação.
Riqueza- A habilidade de possuires excelentes
relações, liberdade, e de viveres a vida com
alegria.
Sabedoria- A habilidade de veres as coisas
amplamente e de maneira clara, de saberes
julgar e ser decisivo/a quando necessário.
Sabedoria vem com experiência, e não idade.
Serviço- A habilidade de não teres pena de ti
mesmo porque estás ocupado/a a tornar o
mundo num sítio melhor. Atingires felicidade
em servir os outros.
 Desses 30 valores, escolhe dez que gostarias

de ter mais presentes na tua personalidade.



O 
QUE

FAZER 
COM 
ISTO

PS: Caso desses 30 valores
não tenhas encontrado
alguns que quisesses,

podes sempre ter acesso a
esta lista com 120 valores:

É normal sentirmos vazios
na nossa personalidade, de
olharmos para a maneira
com que outros lideram as
suas vidas e invejar certos
qualidades que nos faltam.
 
Visualiza como queres ser
caracterizada por ti mesma,
e destaca esses valores
numa folha que possa ficar
à vista no teu dia-a-dia.
 
Uma vez que estejam
identificados os traços que
queres melhorar pensa
então, para cada um, como
podes começar a agir para
te tornares como visualizas
ser.
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A 
RAZÃO
DO
TEU 
VIVER



PARA REALIZARES
ESTA ATIVIDADE
BASTA PEGARES

NUM PAPEL E
CANETA E

ESCREVERES AS
RESPOSTAS LÁ

COMO
REALIZAR
Nesta atividade vais abordar um conceito japonês
que te irá auxiliar a descobrires o teu propósito, o
porquê de acordares de manhã e dares tanto de ti
para um projeto a longo termo.
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IKIGAI - O
CONCEITO
Nas zonas do Planeta Terra onde as pessoas
vivem mais tempo, sendo Okinawa uma ilha
japonesa cheia de centenários muitas vezes
associada a este conceito japonês, Ikigai é algo
que está presente nessas populações.
 
A palavra Ikigai é uma junção de ikiru, que
significa "viver", com kai, "a realização do que se
espera". Juntanto essas palavras, Ikigai significa
"uma razão para viver".
 
Descobrires o teu Ikigai é descobrires o teu
propósito na vida, e há um diagrama que te
ajuda a racionalizar a formulação da resposta.
 
Completa o diagrama, e mantém em mente que
o teu Ikigai pode mudar quando estiveres numa
fase diferente da tua vida!
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IKIGAI - DIAGRAMA

Caso tenhas curiosidade em aprender
mais sobre o conceito do Ikigai, este livro
ajudou-me imenso a perceber a
importância de o aplicar nas nossas vidas:
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É HOJE.

Olhei para o calendário e

apercebi-me que chegou o

dia de explorares a fórmula

para a felicidade.



O 
QUE

FAZER 
COM 
ISTO

Ter um propósito na vida é
o fundamental pela busca
de felicidade.
 
Essa jornada pode ser
considerada o sentido da
vida para muitos, mas é
difícil saber por onde
começar se não tens uma
ideia segura do que
realmente te dá prazer de
concretizar e que te permita
viver confortavelmente.
 
Ao completares a formação
do teu Ikigai, terás uma
noção fundamentada do
que realmente deves
ambicionar, sendo que esse
objetivo satisfaz todos os
sentidos da vida que um ser
humano precisa de ter para
que possa estar realmente
feliz.
 
O Ikigai vai ser o teu GPS
para o destino final que
todos tentamos chegar.
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BUCKET-
LIST
DURANTE
E 
PÓS
QUARENTENA



PARA REALIZARES
ESTA ATIVIDADE
BASTA PEGARES

NUM PAPEL E
CANETA E

ESCREVERES AS
RESPOSTAS LÁ

COMO
REALIZAR
Nesta atividade vais escrever as experiências
prazerosas que queres viver durante este período
de tempo onde a liberdade no exterior está
escassa. No final vais também realizar outra lista
de experiências a concretizar quando tudo
regressar ao normal.
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BUCKET-LIST PARA
A QUARENTENA

É importante relembrar que o período de
quarentena não é para ser vivido com a pressão de
uma competição de produtividade.
 
Porém, também é importante mencionar que
atividades criativas e físicas que estimulam o nosso
cérebro de maneira saudável são bastante benéficas
para a nossa saúde mental.
 
Qualquer desejo que escrevas aqui não é para ser
realizado com a frustração de não estar a ter a
qualidade final que desejarias, ou por estar a ser
cumprido fora do período de tempo que estipulaste
para o realizar. 
 
Tentares fazer algo diferente do habitual já é o
suficiente para teres orgulho em ti próprio/a!

Nota:
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DICAS:
- Ver o nascer-do-sol
- Fazer uma festa com amigos por vídeo-
chamada
- Cozinhar uma receita nova
- Fazer um puzzle
- Começar um blog
- Tirar todas as roupas do armário que já não
usas para poder doá-las
- Tomar um banho de espuma
- Tentar escrever um poema
- Mudar a decoração do quarto
- Fazer uma tour virtual
- Aprender um programa novo no computador
 



 

- Criar um canal de YouTube
- Tentar aprender uma língua nova que sempre
quiseste
- Desenha o que te vier à cabeça
- Ver filmes que foram nomeados para Oscars
- Criar um álbum com fotos que retratam a
quarentena
- Criar um livro onde cada membro da família
escreve um capítulo sobre a personagem
inicialmente formada por todos
- Aprender uma nova skill
- Escrever uma música
- Ler um livro
- Criar playlists
- Fingir que estás num concerto
- Escrever uma carta para o teu "Eu" do futuro
 
 
 
 
 



O 
QUE

FAZER 
COM 
ISTO

Os dias em casa parecem
passar mais lentamente
quando não temos nenhum
plano para cumprir.
 
Ao reunires uma série de
atividades que queres e
podes realizar a partir de
casa, nos dias em que te
sentires mais ativo/a podes
sempre ir buscar inspiração
à tua lista de desejos a
cumprir e tentares realizar
um dos pontos.
 
É sempre benéfico para a
alma mudar-mos de vez em
quando a nossa rotina e
forcarmos as nossas
energias em projetos novos
e estimulantes.
 
Caso te falte inspiração, há
mil e um sites que te
oferecem mais ideias que
se possam adequar mais ao
teu gosto!
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BUCKET-LIST 
PÓS-QUARENTENA

Apesar da vontade ser imensa para retomarmos à
liberdade que antes tomamos como garantida, a
situação financeira que antes tínhamos pode
também estar a ser afetada com esta situação.
 
É preciso sabermos adaptar os nossos objetivos de
maneira a que possam ser mais financeiramente
possíveis para nós, e seria um bom gesto também
tentar ajudar o comércio nacional.
 
Na realização da lista de desejos a concretizar
quando já tivermos uma solução que assegure a
saúde de todos, seria uma excelente altura para
demonstrarmos a nossa gratidão pelos negócios do
nosso país enquanto nos divertimos também, ao
incluí-los nalguns pontos da lista!

Nota:
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DICAS:
- Fazer um piquenique com os amigos
- Ficar na praia até ao pôr-do-sol
- Alugar uma casa no interior de Portugal e
apreciar a natureza
- Viajar de comboio para cidades que nunca
foste de Portugal
- Comprar peixinhos de estimação
- Fazer um barbeque 
- Visitar o oceanário
- Ir de bicicleta a um sítio novo
- Aprender a andar de skate
- Ir a um bar de karaoke
- Assistir a um filme no cinema
- Provar comida de um país que nunca provaste



- Sair com um amigo que perderam contacto ao
longo dos anos
- Fazer uma surpresa para alguém
- Ser turista na tua própria cidade
- Doar sangue
- Comprar uma refeição a um sem-abrigo
- Doar todas as roupas que já não usas
- Fazer algo que sempre tiveste medo em fazer
- Passar 24 horas sem internet e TV
- Ir comer um gelado à beira-mar
- Ir jogar bowling com amigos
- Fazer voluntariado
- Celebrar o teu aniversário caso o tenhas
passado em tempo de confinamento
- Ir a um espetáculo de entretenimento
 



O 
QUE

FAZER 
COM 
ISTO

Conheces aquela sensação
de desejar imenso por um
dia de folga das
responsabilidades e,
quando finalmente o
consegues, acordas e
pensas que não tens ideia
nenhuma do que queres
fazer e cada minuto que
passa é mais um que
desperdiçaste?
 
Talvez esteja a ser um
bocado dramática, mas eu
adoro acordar com um
objetivo que fui eu que
estipulei para mim mesma.
Feito para o meu gosto e
sem a pressão de o realizar
como se fosse uma tarefa
obrigatória.
 
Há certas atividades que
agora, sem liberdade total,
apercebemos-nos que
tomamos como garantidas.
 
Revive-as outra vez!
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ENTRETENIMENTO



 

O 
QUE 
PODES
ENCONTRAR
NESTE CAPÍTULO
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SÉRIES E
FILMES



Não irás encontrar sugestões de séries ou
filmes, mas sim pequenos hacks e desafios

para tornares essa atividade mais divertida.



NETFLIX HACKS:

Caso queiras ver uma série/filme da
Netflix com os teus amigos, podes usar o
serviço Scener para que todos possam
estar em chamada de vídeo ao mesmo
tempo.
É grátis e dá para iOS e Google
Chrome.

Por vezes é difícil arranjar novos filmes
ou séries para ver. Parece que já viste
aqueles títulos todos. Porém, existe uma
maneira de ter acesso a categorias
secretas que não mostra na Netflix. Entra
neste site e descobre-as a todas!

Se não te queres dar ao trabalho de
passar mais horas a fazer scroll por
páginas intermináveis no Netflix, entra no
Netflix Roullete e insere o tipo de
conteúdo que queres ver e o mínimo de
rating que preferes. Eles resolvem por ti
a busca de conteúdo.

VER NETFLIX COM AMIGOS

CATEGORIAS SECRETAS

NETFLIX ROULLETE



CONCURSO DA 
 

A Netflix juntou-se com o Instituto do Cinema e
do Audiovisual e criou um concurso para
argumentistas residentes de Portugal que
queiram submeter ideias para futuros projetos
e habilitarem-se a receber apoio da Netflix para
a sua formação.
 
Caso tenhas uma ideia na gaveta que sempre
quiseste realizar, ou queiras uma nova
experiência para te aventurares, tens até dia 1
de Junho de 2020 para o submeteres!

REGULAMENTO: RESULTADOS:



BINGO DE

FILMES
Tenta fazer bingo ao veres

todos os filmes da lista

American 
Factory

The Great
Hack

Moonlight

Dallas
Buyers 

Club

A Star Is
Born

The 
Hateful

Eight

The 
Theory of

Everything

The Social
Network

On the
Basis of

 Sex

Ocean
Eleven

Fight 
Club

Kill Bill

Uncut
Gems

Roma

Call Me 
By Your 

Name

Bohemian
Rhapsody



MIGUEL LUZ,
CÂMERA, AÇÃO.
Miguel Luz, ou Mike
Lyte, é um rapaz
que não precisa de
apresentações em
Portugal.
 Para além de YouTuber, cantor e podcaster, Miguel
Luz também tem experiência no mundo da
realização.
Desde 2019 que já lançou um filme documentário do
seu Verão à boleia por Espanha com os amigos, e
uma curta-metragem que realizou em Itália durante
o seu Erasmus. Caso não tenhas visto, é
definitivamente algo para adicionar à tua lista de
filmes para ver!

Mais Ou Menos À Boleia:HALFPIPE:



QUARENT-CENAS

ARTES



Caso não te consideres ser uma pessoa de

artes, é sempre essencial explorares o teu

lado criativo. 

 

Fazê-lo pode auxiliar-te a compreenderes

melhor sensações e emoções que estás a

passar, pode fazer com que ideias brilhantes

te saiam de rascunhos rápidos, e muito mais.

 

 Explora as várias artes que existem e decide

qual a que te faz sentir melhor ao realizá-la.



SITES DE ARTES
Aqui podes encontrar mais de 2000

museus que disponibilizam tours
virtuais de graça!

 
Exemplos: Van Gogh Museum, MoMA,

Museo Frida Kahlo e muitos outros.

Nesta plataforma podes ter acesso a
um catálogo de artistas, estilos e

movimentos populares, filmes curtos
grátis, e muito mais.

Google Arts & Culture

WikiArt



PTM CHEIO DE
PINTA
O comediante
Pedro Teixeira da
Mota (não digam
"YouTuber"
porque ele mata-
vos eheh) é um
peitinho de ganso
com vários
talentos! 
 
 

Na sua quarentena tem passado algum do seu
tempo a desenhar, porém muito mais tempo à
espera de uma encomenda de canetas. Real
dogs perceberão. Ele disponibilizou alguns dos
seus desenhos para vocês poderem colori-los!
Faz download e pinta-os como 
exercício de relaxamento.

Podes fazer downloads
dos desenhos aqui:



CULTURA PT
O Plano Nacional da Alfabetização

reuiniu inúmeros conteúdos
educativos que fomentam a

aprendizagem das artes e do
património nos alunos.

A maior Biblioteca online de visitas
virtuais sobre Portugal. Aqui tens

acesso a não só monumentos, mas
vilas, cidades e paisagens também.

Podes visitar Patrimónios Nacionais de
graça! 

Recursos Educativos

Portugal a 360º



TED TALKS

Nesta Ted Talk descobres como um

simples desenho pode ser suficiente

para visualizares a tua realidade mais

desejada, ajudando-te então a

descobrires por onde começares a

mudança.

"I can't draw, and I shouldn't do it." 

We would never do that with language.

No one would say "Well, this didn't come

out like a poem. I shouldn't speak." 

How Drawing Helps You
Think

Draw Your Future



TED TALKS

Um artista português que mostra

as suas dezenas de diários

gráficos, atualizados diariamente,

numa tentativa de incentivar

jovens a desenhar.

Eduado Salavisa - Um
desenhador do quotidiano

Descobre mais Ted Talks aqui:



NÃO SOU NENHUM
ARTISTA, MAS...

Tanto podes desenhar um animal como uma
paisagem, uma pessoa, um objeto, algo
abstrato, começar com uma linha aleatória e
formar algo daí, mil e uma coisas. 
E sim, aquele desenho muito abstrato foi uma
tentativa minha... Foi terapêutico.

Pega num caderno que
não dês uso e tenta
investir um pouco do teu
tempo no dia a desenhar o
que te vier à cabeça. E não
tenham medo de exagerar
nas cores.
 

Partilha comigo a arte que
criaste:



BANDA DESENHADA

ANIME

Marvel Unlimited é uma

subscrição para teres acesso a

mais de 27 mil clássicos da

Marvel. Podes optar por pagar

pelo serviço, ou teres acesso a 7

dias grátis!

Neste website tens acesso

gratuito a inúmeros animes, dos

mais recentes aos mais antigos.

Aconselho o uso de adblock caso

tenham um!

Marvel Unlimited

9 Anime



MANGÁ JAPONESA

Neste website tens acesso gratuito a
bastantes mangás japonesas. Caso

queiras ter acesso a mais, podes
também tornar-te membro da conta
premium gratuitamente por 14 dias!

Aqui podes ter acesso gratuito ao
documentário de 4 partes do
mangaka Hayao Mayazaki. O

documentário estreou em 2019.

10 Years with Hayao
Mayazaki

CrunchyRoll



NÃO FIQUES "LEIT"
NA LEITURA.
Penso que a maioria de nós ainda é muito
vintage no que toca à leitura: temos de ter
um livro físico connosco, e se for de capa
dura ainda melhor.
Porém, em tempos que correm, abrir um
separador da internet e ter lá um livro à
nossa espera parece ser uma opção
bastante confortável. E, sendo de graça,
ainda melhor!
A Fnac, juntamente com a Kobo,
disponibilizou mais de 260 mil e-books e
audio-books de várias línguas
gratuitamente nas suas plataformas. 
Para teres acesso, basta entrares no site
da Kobo e depois usares a app gratuita da
Kobo para os poderes leres ou ouvir.

Livros: App Kobo:



STAND-UP SHOWS
Impasse -

 Pedro Teixeira da Mota
A Voz da Razão -

Luís Franco-Bastos

Lendário -
Môce Dum Cabréste

Fora do Contexto -
Hugo Sousa



STAND-UP SHOWS

APESAR DE HAVER UM BOM NÚMERO DE
MULHERES COMEDIANTES EM PORTUGAL, NÃO
CONSEGUI ENCONTRAR UM ESPETÁCULO SOLO

INTEIRO DE UMA DELAS DISPONÍVEL NO
YOUTUBE. DEIXO ESTE ESPAÇO EM BRANCO

CASO ENCONTRE!

Cordes Out -
Rui Sinel de Cordes

As Marias -
Raminhos



PODCASTS PT
PLATAFORMAPODCASTS PORTUGUESES RECOMENDADOS



QUARENT-CENAS

CRIA TU



Quem já superou momentos mais escuros na
vida reconhece a importância de nos

mantermos ocupados com atividades que nos
dizem algo. 

 
É saudável estares ativo.

 
Há muitos benefícios que podes receber

quando exerces o lado criativo teu cérebro,
por isso é importante treiná-lo sem qualquer
pressão de criar algo bonito. Simplesmente,

criar.



QUARENT-CENAS

MÚSICA COM
AMIGOS

Música é melhor com amigos, por isso a JQBX
oferece-te uma plataforma para te tornares um DJ

de uma festa ou simplesmente entrares numa e
apreciares a festa dos outros.

 
A partir desta aplicação gratuita que se conecta
com o Spotify, tu e os teus amigos podem ouvir a

mesma música ao mesmo tempo, cada um a partir
da sua casa.

JQBX (JU·KE·BOX)



FESTIVAIS NÃO
VERÃO

O fechar das discotecas e o fim dos concertos
pode ser uma péssima notícia para qualquer
amante de música, porém está aqui a
oportunidade para criares agora o festival de
Verão que sempre sonhaste trazer a Portugal!
A partir de uma plataforma de música, cria uma
playlist (ou mais, uma para cada mood que
queiras sentir) e, sem a pressão de budgets
para artistas, tens toda a liberdade de reunir
todos os cantores que gostam num espaço só.
Assim que terminares, partilha para todos
verem como o teu gosto musical é melhor do
que o deles.



APPS/SITES

Há dias em que sentes ouvir um bom
country do Texas, e outros uma

latinada do Porto Rico. No site, ou app
gratuita, do Radio Garden podes ter

acesso a rádios de todos os cantos do
mundo. Explora-te lá!

Caso tenhas uma garrafeira pouco
usada em tua casa, usa o site do
Make Me a Cocktail para inserires
todas as bebidas que tens e eles

dizem-te que cocktails podes fazer.
Instruções incluídas! Para usar com

moderação.

Radio Garden

Make Me a Cocktail



COZINHA NA
CASINHA
Refeições no IKEA são desvalorizadas.
Porém, graças à empresa, agora podes cozinhar
as almôndegas originais do IKEA com a receita
que eles partilharam na internet!
Bom apetite.



APPS/SITES

Caso já tenhas Spotify Premium, podes ter

acesso gratuito à app Headspace. A app de

meditação oferece inúmeras aulas de apoio ao

relaxamento, e tens acesso a muitas mais

categorias: Ansiedade, Criatividade, Raiva, etc.

Caso tenhas curiosidade de explorar

um meio mais vintage da

comunicação, onde não há resposta

instantânea como nas redes sociais,

nesta app podes falar através de

cartas virtuais com pessoas de todo o

mundo.

Headspace + Spotify
Premium

Slowly - Pen Friends



ROLETA DE

ATIVIDADES
Aponta a câmara do teu

telemóvel para um código QR e
completa a atividade que te

calhou.



UM PEDIDO
FINAL...



Caso sintas que um amigo teu esteja mais

fechado, distante, desmotivado ou perdido,

qualquer ajuda que te pareça mínima a

realizar pode ser crucial para ele.

 

Uma gesto amigo e sincero vale mais do que

tu imaginas.

 

Se vires que este journal pode ser uma auxílio

extra para o teu amigo, partilha-o com ele.

Somos dois a esperar que ajude.

 

 

 

 

Foi um prazer realizar este journal, e

agradeço a todos por me terem dado uma

plataforma onde possa partilhá-lo para um

número considerável de pessoas.

 

P.S.: Não se esqueçam do podcast semanal

Quarent-cenas!

 


