
Marcelo Rebelo de Sousa – Presidente de 

Portugal: 

Dez Lições do CONVID 19:  

 

Marcelo Rebelo de Sousa, que voltou ao ambiente escolar para ensinar 

sobre cidadania a todos os estudantes do país. 

O presidente deu uma aula no canal “Estudo em Casa”, da RTP, sobre 

o que se aprende com a pandemia. 

A coisa mais importante que temos é a SAÚDE. 

Se a pandemia é de todo mundo, todo mundo precisa colaborar. As 

vacinas são para todos. 

Alguns países pensaram que o vírus não era para todos. 

Nesta epidemia, o vírus pegava a todos. Mas só pudemos parar porque 

alguém não parou... para salvar a vida de todos... trabalhando para 

todos. 

O vírus ataca, sobretudo, os mais idosos, os mais doentes. E isto supõe 

cuidados de todos por estes. 

O vírus ataca sobretudo os mais pobres, mais fracos, mais carentes – 

sem teto, sem abrigo, água, sem eletricidade, sem condições de saúde... 



Os milhares de migrantes, desejosos de voltar à pátria e não puderam... 

para evitar o risco de maior contágio... E eles aceitaram... uma causa 

nacional é de todos! 

Passaram fechados em casa, com pais, avós... e distantes dos amigos, 

colegas, outros familiares... e isto foi uma irritação, como uma 

guerra... Mas, nunca tiveram tanto tempo juntos com os pais, irmãos, 

avós, JUNTOS – SENSAÇÃO ÚNICA = FAMÍLIA É FAMÍLIA, OS 

MAIS QUERIDOS, CONHECEREM-SE MELHOR! ISTO É 

INESQUECÍVEL, POR SER O MELHOR QUE TEMOS NA VIDA. 

Mudou muita coisa na nossa vida... neste momento de experiência 

longa, dura... Nunca se estudou tanto, pela internet, concentrada. 

Nunca se trabalhou tanto de casa com os computadores. Nunca se 

falou tanto com amigo, colegas, etc... pela internet. Descobrimos o 

valor das pequenas coisas... sem as outras coisas... NADA É 

PEQUENO NA VIDA! DESCOBRIMOS ISTO! ISTO FICA PARA 

A VIDA! A IMPORTÂNCIA DAS PESSOAS, DAS QUAIS 

FICAMOS DISTANTES POR SEMANAS... MESES... e pensamos 

nas pessoas que ficam, por diferentes razões, não saem de casa... 

presos em casa, eternidades... sem o retorno à liberdade do ir e vir... 

Muita coisa mudou na nossa vida, e muito, e para sempre! Inclusive o 

apreço pela LIBERDADE. E descobrir que TODOS SOMOS 

IGUAIS! 

Descobertas pessoais: Beijei meu filho! Os professores são 

espetaculares!!! 

A grande aula: termos vivido o que vivemos, neste tempo 

de pandemia, para o mundo! Não há aula maior que 
tivemos de VIDA. 

 


