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domingo, 10 de março 2019 

 

Meu querido diário, 

 

Hoje foi o meu dia de aniversário, por entre os vários presentes que recebi, este 

diário foi-me oferecido pela minha avó Paula.  

Nunca tive um diário, mas este é tão, tão giro, que optei por usá-lo. Acho que o vou 

deixar aqui, na casa no meu pai, assim posso escrever todos os fins-de-semana, porque 

sei que não tenho paciência para escrever todos os dias. 

 

Então, começo por contar um pouco do meu dia de hoje, (acho que é isto que se 

escreve num diário) foi um aniversário fantástico… Deixaram-me convidar as minhas 

duas melhores amigas para a festa, em família. Recebi vários presentes, mas o melhor 

de todos foi a hoverboard, que já andava a pedir há que séculos… e uma t-shirt, da 

marca que eu adoro, que a minha amiga Filipa me ofereceu. 

Foi uma festa para rir muito, fizemos uma sessão de karaoke, com muitos gritos e 

pouca cantoria decente… verdade, cantar não é bem o que sei fazer… mas lá tentei dar 

o meu melhor e, no fundo, todos rimos imenso, portanto, valeu bem esta voz rouca que 

agora trago! 

 

Isto de ter um diário é ainda muito estranho…. Nem sei mais o que escrever…. Bem, 

para a semana prometo cá vir e dizer mais qualquer coisa. 

Da Vitória! 
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sábado, 16 de março 

Querido diário, 

 

Isto de te escrever é mesmo estranho…. Comecei-te a escrever na semana passada 

e ainda nem me apresentei! Sou mesmo tótó!!!!  

Vamos a isso: 

 

Sou a Vitória, estou no 7º ano e este ano estou numa nova escola mas, como cheguei 

com, praticamente, toda a minha turma não tive dificuldades em integrar-me…. Já 

percebi que o 7º ano é difícil, Francês e Físico-química estão a deixar-me a cabeça em 

água…. Não gosto assim de disciplinas em que tenha de estudar e decorar muito, 

prefiro entender e matéria e pronto, já está! Mas, já me disseram que, a partir do 7º 

ano não é assim, é preciso estudar mais, coisa que não me tem apetecido muito! 

Não sou gorda, nem magra, não sou alta, aliás, gostava de ser mais alta! Tenho o 

cabelo escuro e olhos castanhos, portanto, sou uma rapariga muito normal. Gosto das 

coisas normais de uma rapariga da minha idade… acho eu!!!! Ver filmes e séries, estar 

com os amigos e usar as redes sociais por horas… como toda a gente da minha idade… 

 

Sou filha de pais separados, por isso, de segunda a sexta vivo com a minha mãe, ela 

mora mais perto da escola onde estudo, mas como trabalha por turnos, raramente tem 

os fins de semana livres, então, aos fins de semana vivo com o meu pai, o que é bom 

porque, muitos dias longe dele, fico com muitas saudades. 

Que mais falta dizer/escrever? 

Ahhh, tenho vários amigos e amigas, mas as minhas duas melhores amigas são a 

Filipa e a Catarina, é com elas que passo a maior parte do meu tempo livre, são colegas 

de turma, também! 

Para finalizar e para me conheceres melhor, adoro dançar, por isso, no 5º ano, os 

meus pais inscreveram-me numa Academia de Dança, perto da escola, pratico dança 

contemporânea, é simplesmente fantástico! 
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Bem, parece que já me podes conhecer melhor…. Também acho que, ao deixar aqui 

estas palavras semanais e ao contar-te sobre as minhas coisas, vais acabando por me 

conhecer bem melhor.  

Claro, espero ter sempre muitas coisas maravilhosas para te contar! 

 

Até para a semana, 

Vitória. 

 

  



 

 

5  

 
 

 
 

 
 

sábado, 23 de março 

Meu querido diário, 

 

Queria mesmo contar-te apenas coisas boas, mas vou começar por dizer-te nada tão 

bom. Sabes, a minha vida não é assim tão fixe e divertida como eu queria, fico tantas 

vezes triste e deprimida que só me apetece fechar no quarto e desaparecer para 

outra galáxia…. Serei só eu…??? Tu também já te sentiste assim? Será que toda a 

gente que passa pela adolescência, passa pelo mesmo? 

 

Então é assim, lembraste da hoverboard que recebi no aniversário? Pois é, ainda 

estou a tentar aprender a andar nela, já ando bem melhor até, mas caí duas vezes esta 

semana, a segunda queda foi um fenómeno, a força da gravidade faz maravilhas, 

acredita!!!! 

Com isto, está visto que conquistei umas lindas nódoas negras e dois ou três 

arranhões. A minha mãe ficou muito chateada e assustada, por isso guardou-me a 

hoverboard, diz que não posso andar até passarem estas nódoas negras…. Isto vai 

demorar eternidades a passar!!! 

Ainda há pouco tempo recebi o presente e já estou proibida de o usar, bolas!!! Estou 

mesmo chateada! 

Vou ouvir música para me distrair, é o que mais me acalma!!! 

 

Até para a semana! 

Vitória 
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domingo, 31 de março 

Meu diário, 

 

Hoje, quase me esquecia de te escrever, ainda não me habituei completamente à 

ideia de ter um diário, um diário que é semanal… é estranho, eu sei… mas eu também 

sou assim… estranha…. Já a minha mãe diz: ‘parece que andas sempre no mundo da lua, 

Vitória’…. E eu acho que ela tem razão… esqueço-me das coisas, pronto… nem sei bem 

porquê… 

Por falar nisso, acho que tenho TPC’s para fazer, já é domingo à noite, nem olhei 

para a mochila, o fim de semana todo… vou ver o que tenho para fazer, se forem 

muitos trabalhos não faço, já tenho muito sono e quero dormir… amanhã, peço à Filipa 

para copiar, ela é das melhores da turma e tem sempre tudo certo. 

Aquela professora de matemática, também, manda sempre uma página inteira de 

TPC’s, acha que eu não tenho mais nada para fazer na vida….  

Tenho uma videochamada da Catarina…. Vou atender. 

 

Beijinhos, 

Vitória 
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sábado, 6 de abril 

Meu querido diário, 

 

Na segunda feira passada aconteceu uma tragédia monumental, parti o ecrã do meu 

telemóvel. Não tive culpa, estava no chat (à noite) e como a minha mãe me chamou 

para jantar, com a pressa coloquei-o em cima da almoçada da cama e ele escorregou, 

fez um triplo mortal, bateu na esquina da mesinha de cabeceira e o meu mundo ruiu, 

junto com aquele ecrã que ficou preto!!! 

Queria aproveitar para pedir, aos meus pais, um ‘télé’ novo, já que este tem mais de 

dois anos, mas eles disseram que não. Se eu quiser comprar um telemóvel tenho de ter 

boas notas e poupar na mesada.  

Sim, os meus pais dão-me uma mesada para o eu gastar com as minhas coisas, mas 

não chega para nada… umas gomas,… uns chupas e vai-se num instante, nem dinheiro 

tenho para colocar um ecrã novo! 

Mas, como não me consigo imaginar a viver sem telemóvel, lá tive uma enorme 

conversa (calma…esforcei-me muito) com os meus pais, para tentar resolver o assunto. 

Conclusão: vou fazer tarefas domésticas para ambos e, em troca, eles pagam-me o 

arranjo do telemóvel. Assim sendo, lavo a loiça em casa da minha mãe e cozinho, no fim 

de semana, para o meu pai, ao jantar. Claro que gosto bem mais da parte de cozinhar, 

não sou de me gabar destas coisas, mas tenho algum jeito! 

Estes vão ser trabalhos forçados, ao longo deste mês de abril…. Já me sinto 

escravizada… a sorte é que o telemóvel já foi para arranjar, lá para segunda ou terça 

feira estará de volta à vida… e eu também!!!! 

Ahhh!!! Antes que me esqueça de te contar, na quarta feira veio um novo aluno para 

a nossa turma, é espanhol e é bem giro…. Com aquele jeito de falar meio espanhol, a 

arranhar a português… é de perder a cabeça… acho que as raparigas da turma estão 

todas ‘caídas’ por ele… assim até dá mais gosto ir para as aulas!!! 

Bem, tenho mesmo de ir fazer o jantar… vou fazer frango no forno… espero sair-me 

bem!!! 
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Beijinhos, 

Vitória. 
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sábado, 13 de abril 

Querido diário,  

 

Esta semana tive uma zanga gigante com os meus pais. Estou mesmo muito 

chateada, só me apetece evaporar no ar… ninguém me compreende… e a minha família 

que deveria estar sempre a apoiar-me, não o faz! 

Bem, tenho mesmo de te contar, pode ser que ao escrever me sinta melhor: 

A Catarina vai festejar o aniversário hoje, uma daquelas festas fantásticas em casa 

dela, imagina…. Ela tem uma casa enorme, com jardim e piscina… claro que me convidou, 

junto com muitos outros colegas nossos. A ideia era ficarmos lá, toda a noite, a ouvir 

música, dançar, conviver… essas coisas! Passávamos a noite toda acordados… não era 

magnífico???  

Mas, os irritantes dos meus pais não me deixaram… dizem que não vou ficar a noite 

inteira, numa festa… que não tenho idade para isso, muito menos porque ficam rapazes 

e raparigas juntos… disseram-me tantas coisas… eu disse-lhes tantas coisas…. enfim… 

resultado definitivo… não fui, nem vou…. Nem uma hora, sequer!!!! 

Não estou a acreditar, por esta hora a festa já deve estar animada e eu aqui, com a 

cara toda inchada de tanto chorar, sem nada para fazer, fechada neste quarto 

estúpido! 

Nem jantei! Também o meu pai não me disse nada, deixou-me para aqui enfiada, nem 

veio mais falar comigo. Só te tenho a ti, querido diário, para contar esta vida 

miserável e sem sal! 

Quando eu fizer 18 anos vou fazer o que quiser, ir às festas e divertir-me sem ter 

de aceitar as decisões de ninguém…. Vais ver! 

Vou ver os últimos episódios da minha série atual, para ver se esqueço do mundo! 

 

Beijinhos, 

Vitória 

  



 

 

10  

 
 

 
 

 
 

sábado, 20 de abril  

Meu diário, 

 

As minhas notas de final de período foram muito más, tenho negativa a Inglês, 

Matemática, Ciências e História… e eu que adorava História, nem sei como tirei 

negativa! 

Já ouvi uma enorme repreensão dos meus pais, expliquei que o 7º ano é muito difícil 

e que, por mais que estude, os testes não me têm corrido bem… prometi esforçar-me 

para este 3º período. 

Certo é que não escapei ao castigo, tenho de sair da dança até as notas 

melhorarem, nem estou a acreditar que tenho de deixar de dançar… como é que vivo 

sem dançar???? 

Bem, também tenho boas novidades, amanhã é dia de Páscoa e por isso teremos um 

almoço em família, daqueles com direito a presentes e tudo…. Adoro!!! 

Para além disso, na segunda feira, como ainda não há aulas, combinei com a Filipa e 

mais uns amigos da turma, vamos ao cinema (foi um desafio convencer os meus pais a 

ir, mas lá consegui)…. Daqui a pouco vamos escolher o filme, por isso vou ligar-me à 

net!!! 

 

Até para a semana, 

Vitória 
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sábado, 27 de abril  

Meu diário,  

 

Voltamos às aulas, que saudades dos colegas… que horror… os professores!  

Todas as disciplinas são uma seca, esta semana levei falta de TPC a Português. Era 

para fazer um texto de opinião sobre o meio ambiente e eu nunca mais me lembrei. A 

vida era tão mais divertida se fossem apenas intervalos, amigos para falar, 

brincadeiras divertidas, praia e piscina! 

Não consigo perceber aqueles alunos que passam a vida a ‘marrar’, sempre agarrados 

aos livros, aos resumos e aos exercícios, nem sei como eles têm tempo para viver e 

para aproveitar a vida… a Filipa, por exemplo, nas semanas em que temos mais testes 

ela nem aparece na net, sempre a estudar, tem explicações e tudo. Eu só vou precisar 

de explicações no secundário, por causa das médias, agora nem quero saber… tirar 3 

chega para passar de ano. Tenho de aproveitar a vida!  

Finalmente, os meus trabalhos domésticos, para pagar o arranjo do telemóvel, estão 

a acabar… já prometi ao meu pai que posso cozinhar, uma ou outra vez, mas todos os 

fins de semanas, não!!!  

Voltando ao fatídico tema - escola: tenho teste na segunda feira, vou ver se estudo 

um bocado agora, não percebo nada da matéria e amanhã não vou estudar porque vou 

com o meu pai passear, nem lhe disse que tenho teste, senão ele cancelava o passeio 

para eu ficar a estudar… nem pensar…  

Espero que amanhã seja fantástico!!! 

 

Beijinhos, 

Vitória 
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sábado, 4 de maio 

Meu querido diário,  

 

Tenho fantásticas notícias e péssimas notícias…. Por onde queres que comece? Pelas 

boas ou pelas más? 

Bem, as boas primeiro: o Luís pediu para falar comigo no intervalo de terça feira, ao 

almoço, claro que lá fui eu, toda contente… estar com o Luís é sempre fantástico… 

aqueles olhos verdes deixam-me maravilhada. Fomos dar uma volta pela escola e ele 

disse-me que estava interessado em mim, que me achava gira e divertida… eu já estava 

toda contente com tanto elogio… e naquela conversa toda.. pumba… perguntou se eu 

sentia o mesmo por ele e…. Advinha??? Fez-me aquela pergunta bem maluca: «_Queres 

namorar comigo?» 

Ora: passei por todas as cores do arco-íris, em menos de trinta segundos, nem sabia 

bem o que lhe dizer… queria dizer que sim, mas fiquei sem jeito…. Sei lá…. Disse-lhe 

que ia pensar, que depois lhe dava a resposta…  

Acreditas que ainda não lhe dei resposta nenhuma????… não tarda ele desiste…. Vou 

ter de arranjar coragem para falar com ele sobre isto… estou toda contente…. O Luís 

gosta de mim!!! eheheheh….. !!! 

Como te disse no início, também tenho más notícias: a velha da professora de Inglês 

marcou-me falta disciplinar… eu estava a falar, é verdade, mas não era a única… o 

problema é que senti que foi uma injustiça, ela começar a discutir comigo, em plena 

aula, quando eu não era a única que estava a falar… e claro, quando falo a ‘quente’ digo 

o que não devo, falei torto para a professora e ela marcou-me falta disciplinar. Nem 

quero pensar no que vai acontecer quando os meus pais souberem… que vergonha que 

vou passar, nunca tive uma falta, assim, na minha vida….  

Vou-me concentrar no Luís e esquecer todo o resto! É melhor!!! 

Obrigada por me ouvires, diário! 

Beijinhos, 

Vitória  
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sábado, 11 de maio 

Meu querido diário, 

 

Como já deves ter percebido, a minha vida é assim… sempre com notícias boas e 

outras mesmo más! Não entendo porquê… mas pronto… deve ser coisa da 

adolescência… 

Como deves imaginar, os meus pais já sabem da falta disciplinar a Inglês. Aliás, a 

minha mãe foi chamada à escola para uma reunião com a D.T. 

Os meus pais conversaram comigo sobre a escola, por uma eternidade. Dizem que 

não estou minimamente interessada em aprender, que só quero o telemóvel… que não 

estudo nada e que nem sequer estou atenta nas aulas. Bem, foi um valente discurso… 

no início ainda tentei argumentar, dizer que a culpa não era só minha, que a turma é 

barulhenta e os professores não motivam em nada… mas eles nem me estavam a ouvir, 

só quiseram falar, falar… tive de pedir desculpa e prometer dedicar-me mais aos 

estudos… a ver se ficavam mais calmos…mas na verdade, não tenho vontade nenhuma! 

Com tudo isto, fiquei sem telemóvel, por tempo indeterminado. Nem quero escrever 

mais sobre isto, ‘fogo’, a vida é muito injusta!!!!! 

Para alegrar um bocadinho: enchi-me de coragem e disse ‘Sim’ ao Luís, somos 

oficialmente namorados… ele é tão fixe!!! Tem, assim, uma atitude mais crescida do 

que os rapazes da turma… na verdade, ele até é mais ajuizado do que eu, está atento 

nas aula e tira sempre positivas a tudo, embora não tenha notas excelentes. Ao 

contrário de mim, que sou mais faladora e mais desatenta. 

Pronto, meu querido diário, são as notícias fresquinhas, desta semana. 

Obrigada por me ouvires em silêncio, a ti sei que posso contar tudo, porque nunca 

me julgas! 

Beijinhos, 

Vitória  
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domingo, 19 de maio 

Meu querido diário, 

 

Ainda bem que só falta mais ou menos um mês para a acabarem as malfadadas aulas. 

Está tudo uma seca! As notas não estão a melhorar e a vontade para estudar é cada 

vez menor. O Luís até me tenta incentivar, mas não estou mesmo com vontade. 

A minha amiga Filipa está chateada comigo, por causa do Luís. Diz que agora estou 

sempre com ele, a todos os intervalos e que não lhe dou atenção… disse-me que já não 

éramos as melhores amigas, porque não tenho tempo para ela. 

Eu tento, juro que tento… quando estou com o Luís chamo-a, para ela se juntar a 

nós, mas ela diz que não está para aturar ‘casais apaixonados’ e essas tretas… e vai-se 

logo embora. Eu até queria combinar um almoço na pizzaria perto da escola, com o Luís, 

a Filipa e mais umas amigas, mas como tenho avaliações medonhas, os meus pais nunca 

me vão deixar! 

Hoje estou a sentir-me frustrada… tento fazer tudo certo, mas nada corre bem! 

Não queria que a minha melhor amiga estivesse triste comigo… não queria que os meus 

pais estivessem tristes comigo… não queria ser uma desilusão para as pessoas que 

adoro! Mas, na verdade parece que nada corre como eu quero… não percebo… juro que 

não.. 

Tentar ser sempre ‘a perfeita’ é muito difícil, parece que por mais que me esforce 

nunca consigo chegar lá, nunca é o esforço suficiente…. Deveria ter feito mais, 

talvez… não sei…. Isto de estar a crescer e a aprender é muito difícil, parece que 

estamos sempre a tomar decisões tão difíceis… daquelas para a vida toda…. Sei lá… 

Pois é, meu querido diário, hoje estou assim, nostálgica. Vou ouvir um pouco de 

música e pensar na vida… pode ser que me ajude! 

Mil beijinhos, 

Vitória   
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domingo, 26 de maio 

Querido diário, 

 

Os dias estão bem mais quentinhos, já dá vontade de comprar roupas novas e 

frescas. Andei a ver uns roupas pela net, das minhas lojas favoritas… tenho mesmo 

vontade de comprar roupa nova… 

Queria pedir à minha mãe para ir ao shopping, mas os meus testes não estão nada 

fantásticos, já recebi várias negativas este período e acho que, nem a minha mãe, nem 

o meu pai foram ver à plataforma da escola… eu também não me atrevo a contar. Mas 

quando descobrirem é muito provável que já não possa comprar as roupas que escolhi! 

Não percebo porquê, eu tenho-me esforçado, mas os professores não valorizam o 

meu esforço, até tenho estado mais calada nas aulas, coisa que para mim é mesmo 

difícil… adoro falar…. 

Bem… nem quero pensar nisso agora! Vou trocar algumas fotos de roupa que vi na 

net com a Filipa, para ver o que ela acha!!! Talvez consiga convencer a minha mãe de 

que preciso mesmo de ir comprar roupa para esta nova Estação..  

 

Beijinhos, 

Vitória (fashion) 
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domingo, 2 de junho 

Olá diário, 

 

Vou contar-te a maior desilusão que já tive…. sim… foi esta semana…. Nunca pensei 

que o Luís me fizesse tal coisa, mas a verdade é que fez e tenho provas de tudo…. 

Entre nós está tudo acabado… odeio-o… 

Pronto, vou contar-te, talvez me sinta mais aliviada, depois de escrever toda a 

história, aqui… prometo resumir para não chorar muito! 

Foi assim, o Luís conheceu uma rapariga nova, do 8º ano, uma tal Rita. Depois 

começou a passar alguns intervalos a falar com ela e, muitas vezes, deixava-me para ir 

falar com ela. Eu achei tudo estranho e perguntei-lhe o que se passava, ele disse-me 

que era a sua melhor amiga e que tinha direito a ter amigos e amigas, tal como eu. Eu 

tive de aceitar, fazia algum sentido, claro, mas eu estava com ciúmes… enfim, fiquei na 

minha! 

Na quinta feira, a Filipa disse-me que tinha uma conversa muito séria para falar 

comigo e que tinha de ser a sós. Fomos conversar no intervalo maior e ela contou-me o 

que eu nem queria imaginar. Ela disse-me que viu o Luís e a Rita de mãos dadas, no dia 

anterior, (ela tirou foto com o telemóvel, eu vi…. Imagina a minha cara!!!)…. E não foi só 

isto… o estúpido/energúmeno do Luís postou um storie, a dizer que adorava muito a 

Rita… como eu tenho estado muito limitada de acessos ao telemóvel (castigo dos meus 

queridos pais) não vi aquela mer****, a Filipa lá me trouxe o Print, para eu ver.  

Portanto, andei aqui feita “Santa Inácia”, a achar que o Luís é um espetáculo e ele 

está é interessado na deslavada da Rita…. Que raiva…. Nem me apetece olhar para a 

cara dos dois, nos próximos séculos!!! 

Mas, como somos da mesma turma, tenho de olhar para ele, horas seguidas…. 

Acreditas nisto??? Quais tragédias gregas, quais quê….. uma tragédia digna de uma 

Vitória derrotada, essa é que é a verdade…rrrr… 
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Bem, tenho de agradecer à Filipa, porque mais ninguém teve a coragem de me 

contar a verdade, só ela… por mais que ela soubesse que me ia magoar, não quis que eu 

vivesse na mentira. Sem dúvida, é a minha grande amiga Filipa! 

Como podes imaginar já estou a esgotar o meu stock de lágrimas, sinto-me tão parva 

e tão ingénua… os rapazes são todos uns bebés, só sabem brincar com os sentimentos 

das raparigas….  

Hoje não me apetece escrever mais, desculpa! 

 

Beijinhos, 

Vitória 
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sábado, 8 de junho 

Querido diário, 

 

Só quero mesmo que a escola acabe… estou cansada de ouvir os professores e de 

não entender nada…. Estou cansada de olhar para a cara de idiota do Luís… estou 

cansada dos limites dos meus pais…. Estou cansada desta vida de adolescente… sem 

graça e sem sal… 

Hoje, nem inspiração tenho para te escrever….  

Para a semana volto a abrir-te, 

 

Beijinhos, 

Vitória! 
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sábado, 15 de junho  

Meu diário, 

Esta foi a última semana de aulas, finalmente acabam-se os dias de levantar cedo, 

as secas das aulas, os aborrecidos professores e os famigerados testes. 

A minha mãe foi convocada para uma reunião com a diretora de turma, por causa 

das minhas avaliações. Pelo que me disse a diretora, vou reprovar este ano, tenho 

muitas negativas e os professores acham que eu não mereço passar para o 8º ano.  

Não contei nada disto aos meus pais, quando eles souberem vão ‘matar-me’, se o meu 

pai descobre que eu reprovo vai querer mandar-me….sei lá… para um colégio militar, ou 

assim… nem quero imaginar… já tenho ouvido tanto… agora, se não vou para o 8º ano, 

nem quero descobrir que mais virá por aí… 

Nem quero pensar nisso, a minha mãe que vá à reunião e depois logo se vê! 

Quero é pensar nas férias de verão, nas idas à piscina com os meus amigos e nas 

séries e filmes que vou aproveitar para ver… sim, porque agora a escola só volta ao 

meu vocabulário em setembro… 

 

Beijinhos, 

Vitória 
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sábado, 22 de junho 

 

E pronto, o meu pai também já sabe que reprovei. Ontem foi-me buscar a casa com 

uma cara de chateado, que nem me lembro de alguma vez ter visto! 

Claro que, não bastava o sermão da minha mãe, também ouvi missa cantada do meu 

pai. Ele disse-me que a escola é importante para a vida futura, que muitos dos meus 

sonhos podem fechar-se, se eu não for para a faculdade… que a vida é muito mais 

difícil para quem tem poucos estudos! 

Mas, eu nem sei o que quero ser na vida, nem que profissão quero! Sei lá o que 

preciso de estudar! Na verdade, não me apetece é estudar nada… é chato, dá 

trabalho…. 

Bem, o que mais me custou foi ouvir o meu pai dizer que está desiludido comigo, que 

nunca esperou ter uma filha tão preguiçosa e tão pouco lutadora… por estas palavras 

estive aqui, fechada no quarto a chorar, até agora. 

Juro que queria muito ser um orgulho para toda a minha família, mas não me 

esforcei nada, eu sei, tenho noção que conseguia mais, se quisesse… agora estão todos 

tristes… 

Vou ouvir música… 

Vitória (hoje até o meu nome me parece absurdo)! 
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sábado, 29 de junho 

Diário, 

 

Ontem à noite, quando o meu pai me veio buscar, estivemos os três a conversar na 

sala, eu, o meu pai e a minha mãe. Basicamente não foi uma conversa, foi mais uma 

sentença de fim de férias, mesmo antes de elas terem começado. 

Estou proibida de ir à piscina, de sair com quem quer que seja (nem com a minha 

amiga Filipa). Vou ficar sem internet todo o mês de agosto… haverá tragédia 

maior???? Não…. É certo!!!… não sobrevivo… parece que estou a viver um pesadelo. 

E, como ‘cereja no topo do bolo’, vou ajudar, no café da minha tia, todos os dias de 

férias que ela precisar… vou lavar loiça, varrer e limpar….. vivam as férias!!! 

 Raios que me apetece matar alguém…. Raios para a escola que deixou a minha vida 

numa completa desgraça…. 

Desta vez nem ouvir música me acalma. 

Deixa-me aproveitar a internet enquanto ainda tenho, vou contar esta “tragédia 

grega” à Filipa…. Talvez ela me compreenda. 

 

Beijinhos, 

Vitória.  
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sábado, 6 de julho 

Meu confidente diário, 

 

Contei a minha tragédia grega à Filipa… e aquela desnaturada de amiga disse que eu 

merecia… acreditas nisto??? Como é possível? Ela disse-me que, se ela ficasse, de 

novo no 7º ano que os pais, provavelmente, lhe fariam ainda pior e lhe dariam mais 

castigos… mas ela também tira sempre boas notas!!! E, ainda acrescentou que eu não 

me esforcei nada, ao longo do ano… que sou capaz de fazer muito melhor…  

Mas o pior nem foi isso… esta semana estive doente… fiquei com gripe! Não sei 

como alguém apanha uma gripe em pleno verão, mas aconteceu-me, claro… quando as 

coisas ficam mal, fica mesmo tudo muito mal!!! Vida desgraçada! 

Como estive com febre, fui recambiada para casa da minha avó Paula, toda a 

semana, ela sempre conseguia cuidar de mim durante o dia e depois a minha mãe vinha 

buscar-me, no final do trabalho.  

Claro, como deves estar a imaginar, ela também sabe que me ‘baldei este ano’ 

(palavras da Filipa ) portanto, ela fez questão de ter uma boa conversa comigo. 

Tenho de admitir que foi a pessoa mais querida que falou comigo sobre este assunto, 

mas mesmo assim, foi muito difícil esta conversa, fiquei tão triste porque a desiludi, 

também… 

Ela fez-me prometer que vou lutar muito pelo meu futuro e que vou estudar para 

poder ter uma vida melhor de que ela teve, porque ela sempre trabalhou muito, ganhou 

pouco e deixou muitos sonhos por realizar, por falta de dinheiro! Disse-me que não 

queria que acontecesse o mesmo comigo… e, eu quero que seja diferente! 

Bem, vou descansar que esta gripe ainda não me abandonou, totalmente! 

Abreijos 

Vitória 
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domingo 18 de agosto 

Querido diário, 

 

Mil desculpas, há tanto tempo que não te escrevo!!! Como sabes as minhas férias 

estão a ser muuuuuito divertidas… só que não! 

Este mês de agosto está a ser duro, a minha tia tem muita gente no café e por isso 

tenho de a ajudar todos os dias, até aos fins de semana, não tens noção! 

Existem dias que me tenho de levantar à mesma hora de ir para a escola, depois é 

lavar, limpar, arrumar, lavar, limpar, arrumar, lavar, limpar, arrumar….  

Chego a casa a meio da tarde, tão cansada que adormeço no sofá… também não há 

nada para fazer em casa, por decisão dos meus pais não existe TV cabo, todo o mês de 

agosto, nem na casa da minha mãe, nem na casa do meu pai. Por isso, na TV, não se 

consegue ver mais nada para além daqueles programas deprimentes para os mais 

velhinhos. 

Na terça feira a minha mãe estava de folga do trabalho e levou-me a passear, 

eheheheh… nem sabes como foi bom, já nem me lembrava de um dia assim, pareciam 

mesmo férias. Fui visitar uma Feira Medieval, o que foi bem divertido.  

Na volta fomos jantar ao shopping, tanta roupa gira nas lojas, mas nem me atrevi a 

pedir nada, sei que estou de castigo e só para não ouvir mais um capítulo do longo 

sermão, fiquei em silêncio. 

A minha mãe adora ler e fomos à livraria, enquanto ela escolhia alguns livros dei uma 

vista de olhos e encontrei a saga Harry Potter, tenho alguns amigos que leram e que 

gostaram, comecei a ler e a minha mãe perguntou-me se queria levar… nem hesitei, não 

há mais nada para fazer em casa! 

Na verdade já li quase metade do livro e estou a adorar. O meu pai gostou do meu 

interesse súbito pela leitura e prometeu-me comprar a restante coleção se eu, 

efetivamente, a ler. Agrada-me a ideia! 

Vou dormir que amanhã é dia de: lavar, limpar, arrumar…. 
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Beijinhos, 

Vitória 
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sábado 7 de setembro 

Diário: 

Como estou eu a sobreviver a estas maravilhosas férias?! Pergunta lá, meu querido 

diário!!!! 

Agradecida por estarem a acabar, nunca pensei aprender tanto de cozinha, nestas 

férias e, acredita, preferia ter ido à praia ou à piscina…. Bem, parece que vou amanhã 

à praia. A minha tia vai fechar o café para férias, umas semanas em setembro e o meu 

pai prometeu-me que, amanhã de manhã, vou à praia e ainda me compra um gelado. 

Finalmente, mais um dos meus míseros dias de férias! 

Vou levar o último livro da saga para ler… nunca pensei gostar tanto de ler!  

Os dias no café acabaram e vou voltar para a ‘vida real’, o que me assusta ainda 

mais… vou conhecer uma turma nova e vou ser uma das ‘reprovadas na turma’ a pior 

maneira de começar o ano. 

Tenho de me despedir da Filipa e da Catarina, elas estão no 8º ano agora, espero 

ter um horário, minimamente, parecido com o delas para, pelo menos, as ver de vez em 

quando, nos intervalos. 

Confesso, estou cheia de medo de começar este ano letivo….  Já sei em que turma 

fico, mas não conheço ninguém, já fui ao Instagram ver os rostos de alguns colegas, 

mas só conheço alguns de vista. Talvez esta semana tenha coragem para pedir 

‘amizade virtual’ a alguém e tente falar, a ver se não apareço na turma de ‘para-

quedas’. 

 

Beijinhos, 

Vitória 

  



 

 

26  

 
 

 
 

 
 

sábado 14 de setembro 

Querido diário, 

 

Segunda feira é o primeiro dia de aulas, já foram apresentados os horários. Gosto 

muito do meu horário, acho que até é melhor do que o ano passado, mas pouco coincide 

com o horário da minha turma antiga, já sei que quase não os vou reencontrar, bolas…. 

Ganhei coragem e falei ontem com uma rapariga da minha nova turma, pelo 

Instagram (Patrícia), ela parece-me simpática e prometeu ajudar, para que eu não me 

sentisse tão sozinha. Apresentou-se e falou um pouco dela… gosta de dançar, como 

eu…. Tenho ideia que já frequentamos a mesma Academia de Dança, porque acho que a 

vi lá, uma ou outra vez, mas ela disse que só dança Ballet, este ano, parece que vai para 

o contemporâneo, como eu andava… que saudades eu tenho de dançar!!! 

Fica a torcer por mim, meu querido diário!!! 

 

Beijinhos,  

Vitória 
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sábado 21 de setembro 

Querido diário, 

 

As aulas começaram! Um stress para memorizar o horário, para me integrar na 

turma e para conhecer os novos professores. 

Para já sinto imensas saudades da minha antiga turma e da minha querida Filipa, 

éramos tão próximas, nem sei como vou sobreviver, todo estes ano sem ela… já chorei 

tanto, na segunda feira, quando a encontrei no intervalo do almoço! É tão difícil entrar 

para uma turma sem conhecer ninguém…. 

A Patrícia tentou ajudar-me, como prometeu, apresentou-me a várias pessoas da 

turma, disse-me algumas alcunhas, mas já me esqueci de muitos nomes! 

Pelo que percebi a Patrícia é uma das melhores alunas, no ano passado recebeu um 

prémio de mérito, ela tirou 5 a todas as disciplinas… bem, como é que isso é possível? 

Não sou a única reprovada, nesta turma, existem mais uma aluna e um aluno, mais 

velhos do que eu, é tão estranho estar deste lado ‘do lado dos reprovados’ parece que 

recebemos um rótulo de burros, só falta obrigarem-nos a usar orelhas enormes para 

sermos ‘corretamente identificados’!  

Prometo que te vou deixando informado, meu diário. 

 

Beijinhos, 

Vitória 

 

P.S.: O meu pai fez-me hoje jurar que vou dedicar-me ao máximo na escola, para não 

voltar a falhar… Assumi que sim… eu bem sei o que passei por ter reprovado, mas mais 

do que isso, não quero voltar a ser uma vergonha para a minha família…  
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sábado 28 de setembro 

Caro diário, 

 

Os professores começaram o ano com a pressa toda… nem deixam uma pessoa 

ambientar-se… são montes de TPC’s, acho que já me esqueci de dois ou três, até agora. 

Nem sei se algum professor marcou falta na plataforma… e esta semana já começam 

alguns testes. Na segunda feira é já teste de físico-química e eu não pesco nada 

daquilo… enfim… se der ainda faço uns copianços… ou assim…  

A professora de Inglês parece que embirrou comigo, não gostei nada dela, está-me 

sempre a mandar ler e a fazer perguntas… somos tantos e mesmo assim, não há uma 

aula em que ela não diga o meu nome, vai-se a ver e só decorou o meu nome!!! 

A diretora de turma é a mesma do ano passado… o que significa que ‘estou frita’, ao 

que ela disse mal de mim à minha mãe, no ano anterior, agora não me parece que vá 

mudar de opinião! Vai ser um ano muito bonito… vaaaaai, vai!!! 

 

Sorte a tua diário, que ficas sossegadinho aqui, sem fazer nenhum, semana após 

semana!! Queria essa vida!! 

 

Beijinhos, 

Vitória 

  



 

 

29  

 
 

 
 

 
 

domingo, 6 de outubro 

Querido diário, 

 

Já começou aquela cena dos trabalhos de grupo, como ainda não estou muito à 

vontade com a turma acabei por ficar com a Patrícia, claro! Como ela é muito 

inteligente, fica fixe, ela trabalha e eu não tenho que me esforçar muito para ter uma 

grande nota! Adorei a minha ideia, diz lá diário, não tenho excelentes ideias??? Os 

professores é que não aproveitam esta mente maravilhosa e iluminada!! 

 

Espera… uma chamada da Filipa….. que saudades… vou atender… 

 

Até já. 

Vitória  
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domingo, 20 de outubro 

Querido diário, 

 

A parva da Patrícia foi-se armar em ‘santinha’, por causa do trabalho de Geografia 

(acho que te falei nele a semana passada?!). Sim, foi dizer à professora que eu não 

trabalhei, que o trabalho não deveria ter o meu nome. Claro que me defendi, disse que 

morava longe de onde eles iam fazer o trabalho, na casa do Pedro, por isso não fui. 

Obvio que a professora não quis saber, deu-nos um discurso de longos minutos, para 

todos, e disse que temos de aprender e trabalhar em grupo, porque depois quando 

formos adultos vamos precisar! Resumindo, nem sei se vou ser avaliada, ou não, pelo 

trabalho! 

Combinei com a Filipa de fazermos alguma coisa no Halloween, é numa sexta feira e 

como é feriado aproveitamos, divertimo-nos e deixamos a conversa em dia! Tenho 

mesmo imensas saudades das brincadeiras e das fofocas… 

Agora tenho de começar a pensar na máscara de Halloween, queria algo diferente, 

bem assustador! Vou começar a pesquisar na net algumas ideais! 

 

Beijinhos, 

Vitória  
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domingo, 27 de outubro 

Querido diário, 

 

A minha mãe faz anos, na próxima semana, hoje fui comprar umas coisinhas à loja 

dos chineses, comprei uma daquelas caixinhas em madeira e vou personalizá-la, assim 

com umas técnicas que vi na net, queria que ficasse um guarda joias bem giro, para ela 

guardar anéis e pulseiras, porque ela usa muitos. Vou começar a aventura, daqui a 

pouco…. Fica a torcer para que eu consiga uma verdadeira obra de arte! 

  

Sabes, fiquei a pensar no que se passou com a Patrícia, ela, praticamente, não me 

fala e tem razão, eu não deveria ter deixado o trabalho para eles… não fui justa! Vou 

tentar fazer as pazes com ela, até já pensei em escrever-lhe no Instagram, mas estas 

coisas têm de ser ditas pessoalmente, cara a cara! 

Amanhã peço-lhe para conversar um privado, no intervalo maior… estar chateada 

com a única pessoa que me ajudou este ano, não está correto… tenho mesmo de tentar 

corrigir o erro...  

Espero que ela me desculpe!  

Deseja-me sorte!! 

 

Beijinhos, 

Vitória 
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sábado, 2 de novembro 

Meu diário,  

 

Bolas!!! As avaliações começaram a chegar e não estão a ser famosas, já recebi duas 

negativas e um suficiente menos. Tenho mesmo de falar com os meus pais, vou 

precisar de ajuda, sozinha não estou a conseguir! 

 Para além disso, tenho de arranjar coragem para mostrar os resultados, se os meus 

pais encontram os resultados na plataforma da escola, antes que eu lhes diga, vão 

achar que eu estou a fazer o mesmo que o ano passado e levo com mais uma quantidade 

enorme de castigos. O telemóvel será o primeiro a desaparecer… nem quero imaginar! 

Ahhh!! Tive aquela conversa com a Patrícia, ela aceitou as minhas desculpas, mas 

disse que, se eu continuar com estas atitudes não quer retomar a amizade, porque não 

se identifica com a minha forma de estar… eu sei!!! Ela estuda e esforça-se muito e eu 

não sou nada assim… mas até gostava de ser!!! 

 

Hoje, vai ser uma tarde de chuva, o meu pai acabou de sair para fazer compras, 

optei por ficar em casa, vou enrolar-me na manta, colocar a minha nova série na TV e 

aproveitar para relaxar, enquanto ele não chega… depois vou pedir para falar com ele… 

tem mesmo de ser… 

Com esperança… 

Beijinhos, 

Vitória 

 

P.S.: Já me ia esquecendo de te contar, o Halloween foi fantástico, fomos para o 

centro da cidade pedir ‘doçura ou travessura’, conseguimos imensos doces e 

chocolates. Imagina lá que, até um casal velhinho, nos deu uma nota de 5 euros, nem 

queríamos tanto!  Estar com a Filipa é sempre uma alegria imensa! 
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domingo, 24 de novembro 

Meu querido diário, 

 

Mais um fim de semana chato, na sexta feira, tive mais uma daquelas reuniões de 

família, depois das notas que te tinha falado, como conversei com o meu pai, estava-se 

mesmo a ver! 

Disse aos meus pais que precisava de ajuda, eles decidiram colocar-me em 

explicações, para me ajudar em algumas disciplinas, às quais sinto mais dificuldades, é 

o caso do Inglês, da Matemática e de Físico-química.  

Ao castigo, também não falhei, fiquei sem telemóvel… o que eu tanto temia… e não 

posso combinar nenhuma saída com amigos, pelo menos até aos resultados do Natal…. 

Mais umas férias assustadoras, onde é que será que eu já vi isto???? 

O meu pai disse-me que eu lhe estava a falhar ao prometido e que não merecia, 

porque ele nunca me falha! Tem razão! O meu pai tem sempre a capacidade de me 

fazer chorar, com as poucas palavras que diz!!! Xiça!!! Que ser adolescente é uma 

montanha russa… um dia feliz e outro de miséria e tristeza! 

A minha vontade é ficar aqui no quarto a deprimir, mas não pode ser, tenho TPC’s, 

vou para a sala fazê-los… tenho de enfrentar isto, da melhor forma que conseguir! 

 

Beijinhos, 

Vitória  
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sábado, 14 de dezembro 

Querido diário, desculpa não te escrever, mas não te abandonei. 

 

Tenho estudado muito, para estes últimos testes, antes do final do Período, sei que 

não resolve tudo, porque já tenho algumas negativas do mês passado, mas tenho de 

tentar. 

Já comecei as explicações, agora já percebo a diferença entre o Present Simples e 

o Present Continuous e já sei fazer tudo o que são problemas com a Teoria de 

Pitágoras, gasto lá a minha alma e os meus neurónios, uma hora parece uma eternidade, 

mas vale a pena, tenho aprendido muito melhor as matérias! 

Agora tenho de estudar Ciências para o teste desta semana, isto das rochas é 

matéria difícil! A Patrícia até está a reconhecer o meu esforço e convidou-me para ir 

estudar a casa dela, mas ainda estou de castigo,  nem vale a pena pedir…  

A maior sorte é que os meus pais, lindos e queridos me devolveram o telemóvel, 

agora posso viver de novo! Vou aproveitar e fazer uma videochamada com a Patrícia, 

fazemos assim o nosso estudo, é o melhor que consigo arranjar! 

Venham as rochas e os minerais meus amigos, estou pronta para tudo! 

 

Beijinhos, 

Vitória  

 

  



 

 

35  

 
 

 
 

 
 

domingo, 22 de dezembro 

Querido diário, 

 

Está a chegar o Natal, não ouves os sininhos????  

Tenho muitas novidades para ti! Claro está, já sabes como é a minha vida, muitas 

coisas boas e muitas coisas não tão boas, digamos assim! 

Como tréguas de Natal os meus pais deixaram-me combinar um cinema, entre 

amigos, já combinamos ir depois do Natal. Vamos ao shopping, vemos o filme, jantamos 

por lá e depois a minha mãe vem buscar-me. Estou a tentar convencê-la a deixar a 

Filipa dormir cá em casa, para uma daquelas noites em que ficamos a conversar e a rir 

das maiores parvoíces, até quase de manhã! 

As minhas notas não são boas, mas com este último esforço que fiz deu para salvar 

um pouco a desgraça que iria ser. Por isso, não terei umas férias, assim tão más, como 

previa, até presentes me deixaram escolher. Claro, dentro de muitos limites!!!  

Eu queria um portátil novo, mas está fora de questão! Para ‘se meter comigo’, a 

minha mãe ainda me disse que teria todo o gosto em oferecer-me o portátil, se eu 

chegasse ao quadro de mérito este ano, na escola! Olha, até parece que é fácil… eu 

queimo todas as minhas queridas pestanas a estudar para receber um mísero 

Suficiente e ela vem-me falar em quadro de mérito… está bonita, está! 

Ainda tenho de pensar nos presentes para a minha família, não é que tenha muita 

gente a quem oferecer, mas tenho de pensar na prenda da minha mãe, do meu pai e da 

minha prima Sara… ah, e da minha avó Paula...  

Já estive a contar o dinheiro que tenho, não é muito mas, com muita imaginação e 

pesquisa, devo conseguir qualquer coisa original…assim, à maneira da Vitória! 

 

Beijinhos, 

Vitória 
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sábado, 4 de janeiro de 2020 

Querido diário, 

 

Já estamos em 2020!!!! Agora que tenho um diário, tenho mesmo de fazer a lista 

das resoluções e promessas para este ano, que chega. 

Assim, cá fica: 

- Concluir o 7º ano, com resultados decentes; 

- Ler os três livros que recebi no Natal; 

- Deixar de beber tantos refrigerantes, não quero ficar gorda; 

- Fazer uma caminha, todas as semanas, com a minha mãe, foi uma promessa em 

conjunto; 

- Contar até 100, antes de me chatear com alguém, senão digo o que não quero; 

- Juntar dinheiro para comprar um novo telemóvel, para o portátil não consigo, é 

muito caro; 

 

Assim ficam os principais desejos… e como é óbvio, passar muito tempo divertido, 

com os meus amigos e com a minha família, são eles que fazem a minha vida 

verdadeiramente feliz! 

Ahhhh!!! Já me ia esquecendo de algo tão importante! Sabes que uma das prendas 

que recebi no Natal (sem pedir), foi uma nova inscrição na dança!!!! Sim, vou voltar a 

dançar!!! Não podia ter recebido presente melhor! Já posso começar para a semana! É 

claro, tive de jurar por tudo o que havia, que ia continuar a esforçar-me na escola! 

Este ano vai ser fantástico!!! Espero….. 

Beijinhos, 

Vitória 

  



 

 

37  

 
 

 
 

 
 

sábado, 18 de janeiro 

Querido diário, 

 

Doí-me tudo!!!! Mas são dores daquelas saudáveis, sabes!!! Comecei na dança e como 

já não estava habituada, todos os meus músculos me doem, sentar dói, levantar dói e 

subir escadas, upa, upa, é um sofrimento.  

Para além disso, eu e a minha mãe estamos a fazer as caminhadas que prometemos, 

vamos ao parque perto de casa, numa das folgas dela, depois das minha aulas. Mesmo 

com frio ou chuva, não desistimos!!! Promessas de ano novo são para cumprir! 

Dançar é mesmo maravilhoso, sentir a música no corpo, vibrar em cada nota, 

transmitir emoções! Que falta me fazia! Até acho que fiquei menos rabugenta! O 

Pedro ontem tirou-me as coisas do estojo e eu nem me passei com ele, nem nada! 

Estamos bem!!!! 

Voltamos aos trabalhos de grupo! Eu disse logo à Patrícia que não ia para o grupo 

dela, já bastou a confusão que deu no Período passado. Juntei-me ao grupo da Joana, 

ela aceitou facilmente, mas o resto do grupo ficou com olhares de desconfiança, que 

eu percebi.  

Combinamos fazer o trabalho, nas tardes livres desta semana, ficamos na biblioteca 

da escola, é o mais simples para todos e assim ninguém tem desculpa para não 

trabalhar! 

Amanhã a minha prima Sara faz 16 anos. Que idade fantástica! Estou desejosa de lá 

chegar!!! Já lhe comprei uma prenda, acho que ela vai gostar! É um estojo de 

maquilhagem, perguntei a opinião à minha mãe e ela disse que, com 16 anos, podia 

usar… assim, umas coisinhas simples… espero que ela goste mesmo! 

Vou dar início à minha leitura deste ano! 

 

Mil beijos, 

Vitória 
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sábado, 8 de fevereiro 

Meu diário, 

Para quê que fui chumbar e apanhar esta turma desalmada???… continuo a sentir-

me excluída, a maioria trata-me como se eu fosse burrinha, por ter reprovado, 

ninguém quer trabalhar comigo, nem a pares nem em grupo… a Patrícia lá me salva, 

volta e meia, e a Joana também… toda a turma continua a ignorar-me como se eu não 

fosse dali. Até para as aulas de educação física sou a última a ser escolhida, para 

fazer equipas.  

Que saudades da minha turma antiga, já nos conhecíamos desde a primária, era tão 

bom! Todos os dias me lembro de que falhei e por isso os perdi… falo muito menos com 

a Filipa do que queria, é raro encontrá-la nos intervalos. 

Pelo menos isto traz algo de bom, como a maior parte da turma me ignora, bem 

posso estar concentrada na aula, ninguém fala comigo e não, assim controlo mais 

facilmente esta minha vontade de conversar. 

Ahhh! O aniversário da minha prima foi muito bom, adorei!! Toda a gente foi 

simpática comigo e ri muito, eu estava mesmo a precisar e ela adorou o presente! 

Estou a adorar a minha leitura, vou ler um pouco mais, a ver se me esqueço destas 

tristezas! 

 

Beijinhos, 

Vitória 
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sábado, 29 de fevereiro  

Meu querido diário, 

 

Cá estou eu de novo para te contar como foi a minha semana. Como sabes, na 

passada terça feira foi dia de Carnaval. O que trouxe uns dias de férias da escola… 

tão bom… 

Como esta nova turma não me inclui em nada e a turma do ano passado está a ficar 

cada vez mais distante, ninguém me convidou para sair, nem para nenhuma festa.  

Acho que até a minha mãe percebeu o meu desânimo e lá me convidou ela, para sair, 

na segunda feira à noite, com umas amigas dela. Inicialmente, não aceitei, já estava 

decidida a ficar em casa agarrada a um pacote de pipocas e a ver uns filmes. Mas ela 

lá me convenceu. 

Confesso que, pensar numa máscara de Carnaval me animou… sabes de que me 

mascarei… sabes???? De Capitão América…ahahah… é verdade… ora agora uma mulher 

não se pode vestir de personagem de animação masculino??? É claro que sim… 

Acredita, fiquei bem gira!!! Toda a gente adorou a ideia! 

Fui com a minha mãe e as amigas a um restaurante com animação, no início comecei a 

ficar chateada, elas têm conversas que não são divertidas para a minha idade, mas, 

entretanto, tentaram incluir-me e eu esforcei-me para aproveitar… já que tinha ido!!! 

Depois do jantar foi Karaoke e até fui cantar umas músicas com elas, foi, sem dúvida, 

uma vergonha divertida!!! 

Bem, não me estou a lembrar de mais nada de interessante para te contar… A minha 

professora de matemática e o meu professor de História deixaram-me quilos de TPC’s, 

para este fim de semana… para mim, foi para se vingarem das nossas mini férias de 

Carnaval, eheheh!! Vou ver o que ainda consigo fazer hoje, o que não conseguir faço 

amanhã de manhã! 

 

Muitos, muitos beijinhos 

Vitória    
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domingo, 8 de março 

Meu querido diário, 

 

Estou quase, quase, a fazer aniversário!!! Parece que foi ontem que te comecei a 

escrever, no entanto, já se passaram tantas coisas e um ano inteirinho! Sabes, acho 

que aprendi muito e cresci muito, com muitas desilusões, é certo… mas também com 

grandes alegrias! 

 

 Fiz novos amigos, afastei-me mais do que queria de outros! 

 Mudei de turma e vivi algumas dificuldades com isso! 

 Voltei a dançar e isso encheu-me o coração! 

 Aprendi a gostar de ler! 

 Aprendi a gerir melhor o meu dinheiro! Já não gasto tanto em guloseimas! 

 Gosto mais de cozinhar e tenho maiores cuidados com a alimentação… 

 

Como me continuo a esforçar na escola! (A minha mãe foi a uma reunião com a 

diretora de turma e ela disse que eu andava mais empenhada!). Os meus pais aceitaram 

ao meu pedido para fazer uma festa de aniversário. Vai ser um casa do meu pai, já que 

vou festejar no fim de semana (sábado).  

Já convidei toda a gente, fiz um grupo no WhatsApp, com todos os meus amigos que 

estarão presentes. No total são uns oito ou dez...  

Claro, a minha prima Sara também vem. Tenho de estar atenta, porque ela não vai 

conhecer quase ninguém, só a Filipa e pode sentir-se excluída, não posso deixar que 

isso aconteça. Sei bem o que isso é… 

Já defini algumas tarefas: a Patrícia vai fazer a playlist de músicas, ela tem jeito e 

sabe as músicas que eu gosto. O Pedro traz uns balões, assim para animar. A minha 

prima  Sara traz umas luzes, que ela tem desde o aniversário de 16 anos, são muito 

fixes.  
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Eu prometi que tratava de tudo, vou fazer o bolo (assim poupo dinheiro) e já fiz a 

lista com algumas comidas e bebidas, só preciso de ir às compras!  

Estou imensamente ansiosa para que chegue o dia!  

Depois, no domingo, vou festejar com a família, claro, também é muito importante! 

 

Beijinhos e obrigada por me aturares!!! 

Vitória 
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domingo, 15 de março 

Querido diário, 

 

Sim, já estou mais velha!!! Como diz a minha avó Paula, esta idade já exige algum 

juízo!!! E tem razão! Não posso querer ser criança para umas coisas e depois esperar 

que confiem em mim, em outras! Estou a trabalhar nisso, responsabilidade precisa-

se!!!! 

Tal como previa, o meu aniversário foi fantástico!!! Adorei!! Adorei!!! Adorei!!! 

Embora o meu telemóvel esteja velhito, ainda consegui tirar umas fotos 

fantásticas…. A Sara também tirou imensas fotos, ela tem mesmo de mas arranjar! 

Esforcei-me muito para que tudo ficasse bem, o bolo estava delicioso, apostei num 

bolo de cenoura com cobertura de chocolate, não falha!!! Eu até tenho jeito para a 

cozinha e estou a melhorar!!! 

Recebi muitas prendas, muita roupa que eu adoro… vou ter de trocar uma camisola, 

está um pouco justa e daqui a nada deixa de servir, é tão gira que eu não quero que 

isso aconteça! 

Da minha família recebi também dinheiro. Bem, estou a precisar para conseguir 

comprar o telemóvel que quero, já tenho o dinheiro quase todo. Pode ser que, com a 

Páscoa, consiga reunir a quantia que falta. Mesmo assim, tenho de ver se os meus pais 

me dão autorização para o comprar, uma qualquer negativa e sei que fica fora de 

questão!!! 

Que todos os santos me ajudem, nos próximos testes!!! 

Tinha algum receio de juntar a Patrícia e a Filipa, adoro as duas, são as minha 

melhores amigas e não queria que os ciúmes surgissem… mas correu tudo bem, eu sei 

que elas se esforçaram imenso para me agradar, por ser o meu aniversário e agradeço-

lhes muito por isso, conseguiram tornar o meu sábado maravilhoso… 

Vou deitar-me que este fim de semana foi muito longo! 

Beijinhos 

Vitória    
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domingo, 22 de março 

Olá, querido diário, 

 

Vim cá, num instante, apenas para te contar as novidades… mas tenho de ser rápida, 

preciso de estudar, porque na próxima semana vou ter dois testes e uma 

Apresentação Oral, a Francês… fico tão envergonhada de ter que falar para a turma, 

principalmente para esta turma, eles ficam a olhar, tipo ‘peixe morto’… como se eu não 

percebesse nada e fosse só dizer disparates… enfim… tenho de escrever o texto e ler 

milhares de vezes, até decorar, porque já sei que vou ficar muito atrapalhada. 

Desta semana que passou tenho novidades fresquinhas: por acaso venho relatar-te 

algo que aconteceu na minha turma e que foi muito mau!! Passo a explicar-te: 

Tivemos aula de Educação Física (normal), por isso temos de deixar as coisas nos 

balneários: a mochila, as roupas, etc… o que aconteceu foi que, os rapazes da minha 

turma, deixaram tudo no balneário… naturalmente….e, quando chegaram, no final da 

aula, tinham sido assaltados, ou seja, mexeram nas mochilas e procuraram objetos de 

valor. Levaram dinheiro das carteiras, uma t-shirt de Real Madrid (oficial) do Rodrigo 

e o pior, levaram o ‘Smartwatch da Apple’, do Chico, objetos que eles não colocaram na 

Bolsa de Valores, que está disponível no ginásio.  

Sinceramente, não sou nada próxima do Chico, ele parece-me muito mimado, tem 

sempre coisas caras e tudo o que pede aos pais, eles dão… mesmo que ele não mereça… 

para além disso, eu acho que a família não tem assim grandes possibilidades 

financeiras e… se ele nunca valorizou isso… esta semana, deve ter mudado de opinião… 

nunca vi ninguém chorar tanto!!! A escola até chamou a Polícia da Escola Segura  para 

registarem a ocorrência e tudo… que filme!!!  

Enfim… como deves imaginar, na turma não se debate outro assunto, imagina-se 

quem terá sido… na aula de Cidadania também só se conversou sobre isso…  

Para mim, serviu-me de lição! A partir de agora não deixo nada no balneário, a 

carteira e o meu telemóvel velhinho, irão sempre para a Bolsa dos Valores da turma, 

assim, ficam salvaguardados… não me consigo imaginar ficar sem telemóvel! 
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Bem, não te consigo contar o desfecho desta história toda, nem sei se nos irão 

dizer mais alguma coisa sobre este acontecimento, mas acho que o Chico ficou sem o 

relógio que, por sinal, era bem caro!  No entanto, se surgirem novidades, prometo que 

te venho contar!! 

Agora tenho mesmo de ir estudar! 

 

Abreijos, (abraços e beijos) 

Vitória 
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domingo, 29 de março 

Querido diário, 

 

Na quarta feira, quase tinha falta disciplinar a Ciências… e quase me parou o 

coração com tal possibilidade, dedico-me tanto às aulas, ultimamente, e já ia todo o 

trabalho ‘água a baixo’.  

Mas vou explicar-te melhor: 

Última aula da tarde, uma pessoa já cansada, o parvallão do João (está sentado na 

mesa ao lado da minha) estava sempre a falar e a dizer piadas, comecei-me a enervar, 

(sabes como sou, tenho de pensar bem antes de falar, mas às vezes não consigo), 

chamei-lhe aquilo que ele é: parvalhão e ordenei que se calasse. Ele ficou chateado e 

atirou com o meu estojo e o meu manual ao chão… oh pá… deu-me os nervos, levantei-

me e comecei a gritar com ele…. Sim, sim… em plena aula, mesmo!!! 

Porra… eu queria estar atenta e ele não me estava a deixar concentrar…  

Bem, a professora disse logo que ia marcar falta disciplinar a ambos! Claro, até 

senti falta de ar… se os meus pais soubessem daquilo seria o fim do mundo (pelo menos 

para mim)… não me controlei, comecei a chorar e a dizer que era uma injustiça… 

implorei para a professora não o fazer! 

No meio de tudo isto, tive imensa sorte porque a Patrícia pediu à professora para 

sair comigo, a ver se me acalmava e a delegada de turma explicou-lhe que a culpa não 

era apenas minha, o João estava a provocar e ela assistiu!  

A stora lá me deixou sair um pouco.. no final da aula pedi para falar com ela a sós, e 

apresentei as minhas imensas desculpas pelo comportamento, porque deveria ter sido 

mais responsável… ufa… consegui não levar falta! Mas acredita, quase que me dava uma 

‘coisinha má’. Que dia desesperante!! 

Desde então, não falo mais com o João! Se ele não me pedir desculpa e assumir que 

errou ficamos assim! 

Vou estudar… tem de ser! 

Beijinhos da ‘morta-viva’ Vitória  



 

 

46  

 
 

 
 

 
 

domingo, 5 de abril 

Meu querido diário, 

Hoje estou muito triste e angustiada, a minha avó Paula está doente… já está no 

hospital desde quarta feira! Sabes o quanto adoro a minha avó Paula, adoro as 

conversas com ela, o seu jeito simples e o seu olhar bondoso. Tem sempre uma palavra 

gentil para me dar. Mesmo quando eu reprovei, ela disse-me que foi só uma pequena 

distração minha e que eu iria ser muito melhor este ano. Muitas vezes, pensei nessas 

palavras, antes de começar a estudar! 

Neste momento, estou a aguardar que a minha mãe me venha buscar para a ir visitar 

ao hospital, já fui ao quiosque, aqui perto de casa, para lhe comprar várias revistas, lá 

no hospital deve ser uma ‘seca’ e ela não deve ter nada para fazer, como adora ler, 

quero levar-lhe algum conforto e companhia, sei que não posso fazer muito mais! 

Parece que a minha mãe chegou… 

 

Beijinhos, 

Vitória 
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sábado, 11 de abril 

Olá meu diário! 

Amanhã é dia de Páscoa! Estou muito feliz porque a minha avó voltou para casa e 

está bem melhor. Que susto que foi! 

Por tudo isto, vamos passar uma Páscoa fantástica, tenho a certeza!!! Ajudei na 

cozinha, hoje, fiz bolos e mais bolos… a minha mãe diz que tenho muito jeito e toda a 

gente gosta do que faço, eu fico feliz!!! Gosto de ver as pessoas alegres com a minha 

comida!!! 

Tenho mais uma coisa gira para te contar. Fui convidada pela Joana (não sei se te 

falei já da Joana, ela é muito sossegada e pouco faladora, mas uma amiga presente e 

paciente comigo), ela anda nos Escuteiros e convidou-me para fazer uma atividade com 

o grupo, fui apanhar lixo para a serra. A Joana apresentou-me as dinâmicas dos 

Escuteiros e explicou que eles fazem muito pela natureza, fiquei muito interessada e, 

como não tenho tido más notas, os meus pais lá me deixaram, até consideraram ser 

uma boa causa. 

Passei horas a olhar para o chão em busca de lixos e lixinhos, ficaram-me a doer as 

costas e as pernas, mas quando percebi como a serra ficou limpa e maravilhosa e o 

quanto de bom fizemos, tudo valeu a pena! Obrigada Joana, pelo trabalho que fazes 

nos Escuteiros, sempre soube que eras uma rapariga ‘com o coração no lado certo’. 

Quem sabe, um dia ainda vou para os Escuteiros, gostei muito da experiência! 

Pronto, agora é esperar pelo dia de amanhã, estar com a família, conversar e rir, 

dar muitos mimos à minha avó Paula, para ela se animar! 

 

Beijinhos, 

Vitória.  
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sábado, 18 de abril 

Querido diário, 

 

Como já tinha previsto, a minha Páscoa foi excelente… Adorei estar com a família, 

conversar e rir. Já te disse que tenho um novo primo, na família??? Sim, o meu primo 

Fábio, tem meses… é tão, mas tão fofinho… consegui que ele estivesse um bocadinho 

acordado e fiz-lhe imensos miminhos… vai ser o protegido da prima Vitória… está 

anunciado!!! 

A minha família tem por hábito trocar uns presentes na Páscoa eu, para economizar, 

tentei fazer alguns de forma manual, pesquisei ideias originais na internet e coloquei 

mãos à obra, assim ninguém ficou sem prendas… à minha mãe ofereci um livro, ela já 

tinha lido todos os que recebeu no Natal… ela ‘devora’ livros… eu agora também gosto 

de ler, mas ela consegue ultrapassar-me, a milhas! 

Também recebi vários presentes e algum dinheiro, com tudo o que consegui 

economizar já consigo comprar o telemóvel que quero.  

Expliquei aos meus pais a situação, sublinhei que não tinha nenhuma negativa 

‘escondida na manga’ e eles aceitaram ir comigo à loja, para ver a hipótese de compra. 

Ainda estou com receio que eles não aceitem, como ainda falta mais de um mês para 

acabarem as aulas podem querer garantir que eu passe de ano… acho que agora, só 

confiam quando virem as avaliações bem afixadas! 

Tenho de continuar a ‘queimar’ todas as pestanas dos meus belos olhos… quero 

passar para o 8º ano e esquecer que alguma vez repeti o 7º ano! 

Agora tenho de te deixar, por mais uma semana, vou começar a fazer resumos para 

algumas disciplinas, já percebi que comigo os resumos funcionam bem… leio o manual e 

vou resumindo a matérias, assim, nos dias anteriores ao teste, basta estudar os 

resumos e fazer uns exercícios… eu sei que não é simples… dá trabalho, confesso… mas 

estou a receber melhores resultados e é o que eu preciso… para acreditar mais em 

mim e para que a minha família volte a confiar em mim! 

Vamos lá ao estudo! 
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Beijinhos, 

Vitória 
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domingo, 26 de abril 

Querido e amado diário… Estou super, mega, feliz…. Os meus pais deixaram-me, 

mesmo, comprar o telemóvel… estou muito orgulhosa de mim! E tenho um telemóvel que 

adoro… não é fantástico???!!!  

Já perdi horas a configura tudo e a instalar as minha aplicações preferidas… para a 

semana vou fazer imensas sessões fotográficas, com a Patrícia e com a Joana, já lhes 

disse!!! Ena, estou mesmo animada…. O esforço compensa! 

Claro, claro… tive de prometer, mais de uma centena de vezes, que ia continuar a 

estudar que nem uma desalmada e que passava para o 8º ano. Para além disso, tenho 

um ultimato, uma única negativa e o telemóvel vai para a gaveta. Como se eu não 

soubesse disso!!! 

Mas não importa…. Eu estou empenhada e não vou falhar! Afinal… olhando assim 

para o calendário… abril está a acabar e depois de maio, chegam, praticamente, as 

férias de verão e o fim do ano. 

É verdade… já me ia esquecendo de te contar, sabes com quem falei esta 

semana???… nem imaginas!!! O Luís… sim, esse mesmo… está diferente, muito mais alto 

e magro.  

Os rapazes da minha antiga turma parecem que estão todos a crescer bem rápido… 

até a voz me pareceu diferente! 

Pois, queres que te conte os pormenores?? Mas lamento, não há muitos! Ele 

perguntou-me como eu estava, se me tinha adaptado bem às mudanças…. Sério???…. O 

ano já está a acabar e ele agora é que se lembrou da minha existência!!!??? Fiz aquela 

conversa simpática, mas sem muita profundidade, não o quero próximo de mim, para já, 

nem como amigo… lamento! Ele faz-me lembrar da Vitória preguiçosa, desmotivada e 

desinteressada pela vida, que eu já não gosto… portanto, disse-lhe: Adeus! 

Vou ver se tenho TPC’s, ou alguns resumos para fazer… depois é só fazer uns 

exercícios da matéria nova de matemática, para ver se entendi… e …. Voltar para o 

meu novo e querido telemóvel!!! Yesssss!!! 
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Beijinhos e até para a semana! 

Vitória 
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sábado, 2 de maio 

Meu querido diário, 

 

Tirei Muito Bom a matemática…. Acreditas??? Olha, nem eu estava a acreditar 

quando olhei para o resultado. De facto, tinha-me corrido bem, não tinha deixado 

nenhum exercício por fazer e tinha entendido a matéria… pronto, falhei um problema 

que até valia bastante, sinceramente, acho que ninguém da turma o conseguiu fazer! 

Estou muito orgulhosa do meu empenho na escola. Procuro estar atenta às aulas e 

descobri que isso ajuda imenso. Para além disso, as explicações são um enorme apoio, 

ali não tenho vergonha de tirar dúvidas e de fazer perguntas parvas… 

Os intervalos também estão muito melhores, agora não me olham tanto como a 

‘burrinha’ que está a repetir o ano, as minhas notas estão a ser dignas de alguém, 

realmente, inteligente… Para além disso, tenho boas amizades, sei que não me falham e 

esforço-me sempre para não falhar com elas… estar sempre presente, quando é 

preciso!!  

As amizades são muito importantes, algo que devemos cuidar com carinho e 

atenção… foi preciso mudar de turma, para valorizar muito mais estas coisas! 

 

Na verdade, até estou preocupada com uma rapariga da minha turma, a Vera. Acho 

que nunca te falei dela… ela é assim um pouco rebelde, tem um estilo assim mais… sei 

lá…. Com menos roupa e muita maquilhagem…. tu percebes… e gosta de chamar a 

atenção de toda a gente… nunca me identifiquei com ela, por isso nunca me aproximei 

muito. Mas contaram-me, esta semana, que ela andou a postar uma fotos… assim… mais 

despidas, vá…no Insta, (na conta secundária) mas claro, sabes como é a minha escola, 

tudo se descobre em menos de dois intervalos.  

Toda a gente anda a criticar, a partilhar as fotos e a chamam-lhe nomes horríveis 

(como deves imaginar!). Ninguém lhe passa confiança e o grupo, que até andava mais 

com ela, não lhe dá a mínima atenção. 
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Ontem acabei por falar-lhe um pouco, tive pena… sei o que é ser ignorada e levar 

com rótulos. Encontrei-a na casa de banho a chorar e fui perguntar se estava tudo 

bem. Pelos vistos os pais dela já sabem de toda a história/fotos e ela está num belo 

sarilho… castigos que não acabam tão cedo… confesso que sei bem o que isso é! 

Mas é a vida… temos sempre de assumir os nossos erros, não há outra forma… foi o 

que lhe expliquei… terá de enfrentar.. mesmo a chorar!  

 

Isto já vai longo! 

Até para a semana. 

Beijinhos, 

Vitória 
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domingo, 10 de maio 

Querido diário, 

 

Este fim de semana estive horas e horas a estudar, quase não fiz mais nada… até 

esteve um domingo de sol, mas tive mesmo de me dedicar a ‘queimar pestanas’….a 

‘queimar’ neurónios e paciência… a minha secretária está repleta de post-its, canetas 

coloridas, folhas e folhinhas… parece um campo de batalha… uma arrumação, 

desarrumada… mas eu entendo-me assim… a batalha está em campo: são três testes 

esta semana. 

Já jantei e estou cheia de sono, portanto vou dormir. 

Não tenho muitas novidades para ti, apenas posso dizer que continuo a aconselhar a 

Vera, ela continua sem ter ninguém que lhe fale e todos a criticam…criticar os outros 

é sempre o mais fácil de fazer… agora ajudar, isso nunca apetece…enfim.. Por isso, eu 

acabo por lamentar a situação e converso com ela. Já lhe expliquei que vai ter de 

mudar muito, se quer, realmente, ter amigos. Falta-lhe muita humildade…  

Estou mesmo cansada! 

 

Beijinhos, 

Vitória. 
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domingo, 17 de maio 

Querido diário, 

 

Aproxima-se mais uma semana repleta de testes, fichas, apresentações orais, 

trabalhos de grupo…sei lá que mais… os professores podiam dividir as avaliações de 

melhor forma… marcam tudo para as mesmas semanas. Ou seja, mais um fim de 

semana, praticamente, fechada em casa, a estudar… qual mosteiro, qual seminário… 

isto sim. é viver em clausura! 

Pelo menos, hoje de manhã fui com o meu pai a uma concentração de carros antigos, 

ele adora e eu até gosto de o acompanhar… sempre vejo coisas diferentes, até me 

esforço para entender um pouco… O meu pai veio de lá com a vontade de comprar um 

carro muito antigo e restaurar em casa, nos tempos livres. Eu disse-lhe logo que queria 

ajudar. Parece-me divertido! Ele achou estranho, claro, as raparigas não gostam de 

mecânica e assim, mas eu até gosto e não vejo mal nenhum nisso… para além disso, é 

uma forma de passar um tempo fixe com o meu pai. Gosto mesmo da ideia… espero que 

ele consiga! 

Preciso de dividir tarefas, para o trabalho de grupo, vamos fazer um Vulcão em 

miniatura, vai ser uma aventura, ai vai, vai… vou fazer uma chamada de grupo, a ver se 

me organizo e se os organizo. 

 

Beijinhos, 

Vitória   
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sábado, 23 de maio 

Querido diário,  

Um fim de semana de paz… a maioria das avaliações estão concluídas e tenho, 

finalmente, uns dias mais calmos… esta semana só falta acabar o vulcão. Parece que 

posso descansar, nem estou bem a acreditar… a tortura será receber todas estas 

avaliações, eu esforcei-me e estudei, mas fica sempre um nervosismo que eu não 

consigo explicar.  

Esta noite vou fazer um jantar surpresa para o meu pai. Ele fez aniversário esta 

semana, e hoje quero fazer-lhe algo especial, para além da prenda que lhe comprei, 

claro!! É mesmo difícil escolher presentes para o meu pai, nunca sei do que ele precisa! 

Por sorte, encontrei, numa papelaria, um carro clássico, em miniatura, acho que ele vai 

gostar.  

Agora é só preparar-lhe o jantar e o bolo (claro que tem de haver bolo)! Ontem 

comprei tudo, antes de vir para cá, daqui a pouco transformo-me em fada da cozinha e 

só saiu de lá quando a casa ficar a cheirar a bolo quente!!! 

Já expliquei-lhe que está proibido de entrar na cozinha até ao jantar… claro, 

agradeço uma ‘mãozinha’ a lavar a loiça, eheheh, ao final da noite!!! 

Amanhã à tarde vou ler e ver TV, também mereço um bocadinho de paz e 

antisstress. 

 

Beijinhos, 

Da cozinheira Vitória  
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sábado, 30 de maio 

Querido diário, 

 

A ansiedade de receber avaliações, olhar para as fichas, ver o que errei, ver a 

classificação… o meu coração não aguenta! Mas tenho de assumir que o esforço 

compensou e não tirei nenhuma negativa, até agora! Ufa, ufa!! 

Queria uma melhor nota a Francês, mas errei alguns verbos, que pena! Todas as 

outras notas foram o que estava à espera, entre Suficiente+ e Bom. Já estou muito 

feliz por isso! 

A minha mãe quer ir falar com a diretora de turma, mesmo a assinar todos os 

testes, diz que quer saber sobre o meu comportamento na escola e já marcou reunião 

para segunda feira. Desta vez não estou muito preocupada, sei que tenho dado o meu 

melhor em tudo, acho que os professores têm reparado… espero que sim! 

Esta próxima semana só tenho uma ficha de avaliação a matemática, as notas da 

maioria da turma baixaram imenso e a professora quer fazer uma ficha de 

recuperação, tenho de estudar e fazer uns exercícios, queria voltar a tirar Muito Bom. 

Antes de me despedir, só quero contar-te que o meu pai adorou o presente e o 

jantar. Disse-me, também, que está orgulhoso da responsabilidade e dedicação que 

tenho demonstrado, na escola e em casa… deu-me uma abraço enorme que valeu mais 

do que muitas palavras! 

 

Beijinhos, 

Até para a semana! 

Vitória 
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domingo, 7 de junho 

Querido diário, 

 

Hoje fui à praia com a Joana e com a Vera, estava um calor tão bom… adorei esta 

manhã de puro descanso. 

inicialmente, foi fácil convencer os meus pais a deixarem-me ir à praia, já que a 

reunião com a DT correu bem e ela disse à minha mãe que eu me ando a empenhar… 

ainda bem que reconhece! Nunca pensei que ela iria, algum dia, falar tão bem de mim! 

Mas depois, disse que a Vera ia e a coisa ficou complicada… claro que até os meus 

pais já sabem dos problemas que a Vera arranjou… disseram-me logo que não era boa 

companhia, que agora que eu ando atinada e com boas notas deveria escolher melhor as  

minhas amizades. Tive muito que explicar, mas também não desisti facilmente… disse-

lhes que não quero ser como a Vera, mas que ela não tem mais ninguém e que merece 

uma segunda oportunidade… prometi-lhes que ia apenas tentar ajudá-la, mas se ela não 

merecer acabo a amizade. O facto dos meus pais gostarem muito da Joana também 

ajudou e, lá me deixaram ir apanhar sol e bronzear a pele. 

Acredita, nem uma fotografia tive coragem de tirar… depois do que se passou com a 

Vera, nem pensar! Bikini já é roupa a menos! 

E pronto, estou em contagem decrescente para o final deste ano letivo, esta é a 

última semana de aulas. 

Foi, sem dúvida, o ano mais difícil da minha vida, mas aprendi muito, tenho de 

assumir… foi o ano que mais cresci e que mais responsabilidade conquistei!  

 

Beijinhos, 

Vitória 

P.S.: O nosso vulcão funcionou, expeliu lava e tudo…. fantástico… fiquei orgulhosa… a 

professora deu-nos os Parabéns, foi o melhor trabalho da turma!  
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domingo, 14 de junho 

Querido diário, 

 

Oitavo ano, aqui vou eu… sem uma única negativa… sem um único três… é assim que 

chego ao fim deste ano letivo! Foi duro, muito duro… trabalhei imenso e tive de provar 

a toda a gente que não era burra nem preguiçosa.  

Senti o peso da responsabilidade e a desilusão da minha família… ajudei pessoas e 

estudei muito, muito, muito. Mas valeu muito a pena! A minha família está feliz comigo 

e eu estou orgulhosa! 

Finalmente posso ter umas férias merecidas, com sentimento de dever cumprido! 

Hoje posso dizer: Vitória, Vitória, acabou-se a história! Ehehe, adorei fazer este 

trocadilho com o meu nome… tá fixe!!! Não está??? 

Sinceramente, nem sei bem como serão as minha férias de verão, não tenho nada 

planeado e não sei o que os meus pais me permitem fazer.  

Sei que não tenho de ir trabalhar para o café da minha tia, em castigo, mas prometi 

ir ajudá-la em agosto, nos dias de maior movimento, ela disse-me que pagava alguma 

coisa, já que não é castigo e vou com vontade de ajudar. Isso é bom, pode ser que 

consiga juntar algum dinheiro para o meu, tão desejado, computador novo. 

Agora, para finalizar o ano, só falta a apresentação de Dança Contemporânea, 

temos um espetáculo agendado para o final deste mês, aberto ao público… só de 

pensar que vou dançar num palco, para centenas de pessoas…conhecidas e 

desconhecidas.. fica um frio na barriga! Mas tenho a certeza que vou gostar, eu adoro 

dançar e sei as coreografias todas… vou dançar três musicas diferentes, a última é 

mesmo fantástica! Vai ser emocionante!!! 

Para que nada falhe vamos ter ensaios extra, mas como não temos aulas, não há 

problema, eu até gosto de passar as tardes a ensaiar. 

Vitória, Vitória! …  

Beijinhos  
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sábado, 20 de junho 

Querido diário, 

 

Nem estou a acreditar… o meu pai acabou de me mostrar o carro que vai comprar, 

para restaurar. É velhinho, velhinho, da década de oitenta e nem sei se anda. Mas o 

meu pai diz que consegue ir comprando peças e arranjando aos poucos… adorei ver o 

sonho dele a começar a realizar-se!!! Prometi ajudar no que conseguir! 

 Depois, quando o carro andar, vamos a uns passeios pelo país, vai ser fantástico… 

estou muito feliz! O meu pai está muito feliz!!! Tão bom!!! 

Vim só mesmo contar-te a novidade e agradecer-te muito por me escutares e por 

teres umas folhas em branco prontas a escrever tudo o que sinto… este ano, meu 

querido diário, foste uma espécie de psicólogo e, mesmo em silêncio, deste-me a 

oportunidade de pensar e organizar a cabeça! Muito obrigada! 

Tenho de ir para o ensaio de dança!  

 

Muito obrigada, mesmo, meu querido, 

Beijinhos 

 

P.S.: As notas já foram afixadas, não tirei cinco a tudo, como a Patrícia, que voltou 

a ir para o quadro de mérito. Mas estive muito perto, tirei tudo cinco, menos a 

Francês e a Físico-química (fiquei com quatro), mas para o ano prometo-te, vou lá 

receber o diploma, vais ver! Ou, eu não me chamo Vitória!  

 

  



 

 

61  

 
 

 
 

 
 

sábado, 27 de junho 

Querido diário, 

 

Quando nos esforçamos a ser pessoas melhores, tudo na vida se torna melhor. Não 

é sempre, de facto, acontecem sempre coisas menos boas e nem sempre a vida é justa, 

mas atraímos algo melhor, com boa disposição, pensamento positivo e motivação para a 

vida.  

Durante este mês já consegui ir à praia várias vezes, uma vez ao cinema e estou a 

combinar ficar uma noite em casa da Joana. Os meus pais dizem que estas férias eu 

mereço algumas saídas, pelo meu empenho e dedicação.  

Claro que, sempre que saio tenho de ouvir todas aquelas recomendações e seguir à 

risca tudo o que me dizem, não posso estragar o que conquistei, ao longo destes meses 

todos. 

A minha mãe fez-me uma surpresa gigante. Como presente de final de ano, vamos de 

férias a Itália (Roma), somos as duas apaixonadas por aquela cidade, repleta de 

monumentos e história. Para além disso, quero experimentar pizza, pasta, gelados… 

estou a morrer de ansiedade… já temos a viagem marcada para julho, vamos uma 

semana completa. Nem estou bem a acreditar…. Vou andar de avião, vou passear… 

visitar outro país… conhecer muita coisa nova… 

Estas, parecem-me as melhores férias de sempre… e ainda mal começaram! 

Amanhã é o dia do espetáculo de dança. Estou ansiosa, mas sem muito stress! Sei 

que conseguirei dar o meu melhor em palco. Para além disso, a minha avó Paula vai ver-

me, faz questão de ir, embora tenha alguma dificuldade em andar, ela disse que não 

podia faltar por nada, quer muito ver-me dançar!  

Eu vou dançar para ela e para todas as pessoas que amo e que sempre me apoiaram e 

que acreditaram em mim… será o meu jeito de lhes agradecer! 

Um beijo, 

Vitória, Vitória! 

FIM 


