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Colégio S. Miguel 
Fátima, 16 de Março de 2008 

Avaliação da visita de estudo ao Carmelo - Ecos dos alunos do 9º Ano* 
 

“O que eu mais gostei no Carmelo de S. José foi o facto de estar num contacto tão directo com um modo de 
vida tão diferente do nosso. Foi uma experiência maravilhosa.” Joana Guerreiro 
 
“Adorei a visita ao Carmelo de Fátima. Mas o que mais me marcou e surpreendeu foi a disponibilidade e a 
abertura com que as irmãs nos falaram de todos os assuntos relacionados com elas, e também, com a história 
das Carmelitas e do Carmelo. Pensava que a vida de clausura era diferente, estava errado sobre esta vida. 
Fiquei a conhecer melhor este tipo de vida.” Micael Neto 
 
“É enternecedor pensar que elas vivem em comunidade, como irmãs, amigas e partilham a felicidade por 
Deus.” Helena Rodrigues 

                       
“Fiquei muito admirada com uma frase que a Madre disse:”Para nós as grades são sinal de liberdade”, 
porque eu pensava que as grades eram sinal de falta de liberdade, “prisão”… Adorei o espírito de família 
que se vivia dentro do Carmelo de S. José.” Mariana Reis 
 
“Adorei a paz, a harmonia que se vive lá dentro. De facto, são vidas completamente diferentes, sempre na 
presença de Deus.” Maria Inês 
 
“Foi uma experiência única. Adorei falar com elas. Naquele momento abri o meu coração, abri os meus 
ouvidos e abri a minha vontade de conhecer aquelas Irmãs; a maneira de viver; como chegaram até uma 
vida sagrada de adorar e amar Deus.” Elsa Tavares 

                       
“... maneira como as Irmãs nos aceitaram e da maneira como as Irmãs falavam tão doce.” Dilane Silva                                         
                                                                                                                  
“Eu gostei desta experiência porque as Irmãs foram muito amáveis connosco, e também fiquei a saber como 
é a vida das Carmelitas, que antes não imaginava que fosse assim tão bela.” Bruno Inácio 
 
“O que eu gostei mais foi a amabilidade, e alegria das Carmelitas, pois ao contrário do que se pensa elas não 
estão fechadas a rezar, estão a viver a vida que escolheram. No Carmelo aprendi que Deus nos diz a nossa 
vocação.” Gil Duarte 
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“O que mais gostei da visita ao Carmelo foi de ver que as Irmãs são bastante novas, pois eu pensava que elas 
eram mais idosas. Também gostei muito da simpatia e da amabilidade com que nos receberam.” Inês Santos 
                                                                                           
“... vou guardar sempre na minha memória, foi uma experiência única e se calhar nunca mais a vou voltar a 
fazer. As Irmãs foram muito simpáticas e receberem-nos muito bem.” João Dias 
 
“Gostei da simpatia, da alegria e da felicidade que transmitiam.” Tânia Oliveira 

                       
“Queria agradecer à Irmã Carla e à Irmã Cristina pela entrevista que nos permitiu saber como é a vida de 
Irmã. Gostei muito.” Leandro Marques            
 
“O que eu gostei mais da ida ao Carmelo de S. José, foi de ouvir toda a história de Carmelo e da história das 
pessoas que lá vivem. Eu acho que é uma história de vida muito nobre”. Nídia Neves 
 
“Gostei muito da ida ao Carmelo e de poder falar com as carmelitas. Foi uma experiência única, porque não 
é habitual falar com irmãs carmelitas. Deu para sentir que há vida dentro daquelas paredes, pudemos sentir 
a Paz e a presença de Deus.” Andreia Silva 
 
“Eu gostei de estar em contacto com as irmãs, conhecer a sua história, a entrada no Carmelo, filmar, ouvir as 
palavras, conhecer o Carmelo a sua Capela.” Gonçalo 
 
“O que mais gostei foi a simpatia que elas nos ofereceram.” Kevin 
 
“Do que gostei mais da visita ao Carmelo, foi a simpatia e a descontracção das irmãs carmelitas a contar a 
história do Carmelo. Quando entrei no Carmelo senti-me muito descontraída porque as irmãs puseram-nos 
à vontade.” Nancy Marques 
 
“O que mais me marcou foi a simplicidade e a simpatia que as irmãs nos deram ao receber-nos na sua 
nova casa... fiquei fascinado porque tinham um sorriso na cara e estavam contentes com a sua vida de 
clausura.” Paulo Ribeiro 
 
“Na sua nova casa a Igreja é muito bonita, porque era muito simples.” Melanie Pinheiro 
 
“Eu senti uma grande alegria por ter ido visitar o Carmelo... O que eu gostei foi de elas viverem assim, 
daquela forma sem saírem de lá.” Bruno Reis 

   
“O que mais gostei da ida ao Carmelo foi saber como é que era a vida delas lá dentro.” Ricardo Ferreira 

 
“Fiquei muito sensibilizado com a história da vida das irmãs e com a sua opção de vida.” Geanny Santos 
 
“Eu gostei mais do facto de saber que antes de serem irmãs tinham uma vida normalíssima... e até de terem 
um sentido de humor tão bom como elas tinham.” Ana Verdasca 

 
“Eu gostei muito de visita ao Carmelo porque tinha uma ideia muito errada da clausura, dos conventos e 
sobretudo das irmãs. Desta forma, com dois testemunhos de vida e de felicidade tão belos consegui perceber 
que estava errada.” Maria Ruiz 

 
“Adorei a experiência! É verdadeiramente uma vocação de amor! Darmo-nos a Deus.” Inês Catarina                                             

 
“... foi uma entrevista divertida e aprendemos várias coisas sobre a clausura e que tínhamos uma ideia um 
pouco errada da clausura.” Daniel Santos        
 
“Gostaria de agradecer às Irmãs pela entrevista que nos deram, afinal não é todos os dias que se pode ter a 
oportunidade de ver um Carmelo. As Irmãs eram muito simpáticas. Ajudaram-nos a perceber como era a 
vida dentro do Carmelo de S. José. A ideia que nós tínhamos de clausura era totalmente diferente do que é 
na realidade. Nós pensávamos que só rezavam, mas não… Gostaríamos de agradecer a oportunidade que 
nos deram de conhecer o vosso Carmelo… Foram excepcionais. Muito obrigada.” Joana Alves 
 
* Com a devida autorização.                                                                                


