
 

Receitas que alimentam a alma 
Francisco Sebadelhe 

 

Neste novo ano, nova oportunidade, 

novo recomeço, altura de corrigir os erros do passado. 

Momento para perceber que já estamos na idade. 

Idade de ser responsabilizado pelo meu estado precipitado.  

 

Temos a chance de nos livrar, 

libertar das atitudes falhadas. 

De ao mundo gritar, 

de mãos unidas. 

 

Mostrar ao mundo o nosso poder, 

se juntos ficarmos, durante os momentos infelizes que virão. 

A nossa voz é a força maior que temos a nosso valer. 

Se assim for seremos o grande campeão.  

 

Desta luta contra o preconceito, 

algo muitíssimo feio. 

Ser a favor do respeito, 

esse é o meu pedido, o que anseio 

 

A diferença é bonita, 

apesar do mais bonito ser respeitá-la. 

Para alguns é uma incógnita, 

espero que consigam decifrá-la. 

 

A violência não ajuda, 

há outros modos de mostrar. 

Espero que o mundo aplauda, 

aqueles que sabem manifestar. 

 

Esta é a minha meta, 

apelar à igualdade. 

Todos deviam pensar nesta luta, 

como uma hipótese de melhoria na sociedade. 

  

Os que não sabem respeitar, 

calados problemas não criam 

Isto para informar,  

que calados poetas seriam. 
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Simão Afonso 
 

Ingredientes: 

- Esperança; 

- Gratidão; 

- Força; 

- Saúde; 

- Amor; 

- Fartura. 

 

Preparação: 

Num tacho coloca a esperança 

E deixa alourar 

Mesmo que hoje não seja bom 

O amanhã vai melhorar. 

 

De seguida acrescenta a gratidão 

E deixa ferver 

Lembra-te dos benefícios 

Mas, do bem feito não te podes esquecer.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Miguel Gomes 

 

Receita de Ano Novo 

só com 4 ingredientes  

 

Ingredientes:  

200 gramas de carinho 

150 gramas de amor 

200 gramas de amizade 

1 pitada de esperança 

 

Preparação:   

Primeiro misturamos com muita atenção os 150 gramas de amor com uma pitada de esperança. 

Depois quando desta mistura começar a surgir uma luz clara e brilhante acrescentar 200 gramas de carinho. 

Por fim salpicar com 200 gramas de amizade, sem envolver e deixar repousar durante 10 minutos. 

E está pronto para servir de alimento ao coração. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Pedro Monteiro 

 

Para fazer um bom ano novo é preciso ter vontade. Vontade de mudar, mudar os velhos hábitos que fizeram 

de todos os outros anos um “pequeno inferno”.  

Não podemos esperar a mudança por parte das outras pessoas, ela tem de partir de nós próprios. Temos 

de melhorar enquanto pessoas, temos de aprender a sermos melhores. Não sermos egoístas.  

Não precisamos de festas, foguetes e champanhe para que o Ano Novo seja bom, precisamos de mudar. E 

por isso, quando juntamos todos estes ingredientes, obtemos o Ano Novo perfeito.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

João Lopes 

 

Para o Ano Novo, os ingredientes não podem ser açúcar, mas sim memórias feitas de momentos passados; 

celebrar com as pessoas que connosco querem estar e relembrarmo-nos do ano passado.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Inês Baptista  

 

RECEITA PARA O ANO NOVO: 

Ingredientes: 

- 1 família e amigos que nos amam 

- 200 gramas de amor  

- 150 gramas de carinho 

- 100 gramas de beijinhos  

- 10 gramas de alegria  

- 1 pacote de fogo de artificio 

- 12 passas  

- 1 garrafa de champanhe  

  

Preparação: 

Primeiro encontrar uma família e amigos felizes que gostem de nós,   

Á família junta-se 200 gramas de amor, 150 gramas de carinho e misturam-se muito bem, 

A essa mistura juntam- se os amigos ao qual misturamos 100 gramas de beijinhos e 10 gramas de 

alegria, 

Com esta massa junta-se aos poucos 1 pacote de fogo de artifício que nos traz cores e emoções, 

Coloca-se no forno durante todo o Ano Novo,  

Para acompanhar uma garrafa de champanhe, 

Sobe-se à cadeira às 12 badaladas e com as 12 passas pede-se 12 desejos com o coração para nos 

trazer paz e amor. 

Bom Ano Novo! 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

João Rossa 

 

Receita De Novo ano 

Misture duas chávenas de gargalhadas, três copos de esperança e algumas pitadas de felicidade. 

Amor em abundância! Acrescente uma colher de bom humor e duas colheres de sopa de gratidão. 

Não esquecer o fermento da tolerância. Misture tudo muito bem e leve ao forno com muita 

ternura. 

No final, para a cobertura, decorre com sorrisos coloridos, amizade e muito carinho. 

Para finalizar, sirva-o em tacinhas pequeninas que chegarão para muita gente. 

Espalhe a alegria e a boa disposição por todos, e sejam felizes. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 



Íris Gaspar  

 

• 300g de família e amigos.               

• 100g de foguetes.                     

• 100g de fogos de artificio.                    

• 200g de prendas de natal atrasadas.                      

• 100ml de champanhe.                        

• 100ml champomy. 

• 300g de restos de comida do natal de cada elemento da família. 

• 50g de ausência de toda a família entre os 18 e 27 anos.             

 

Preparação: 

Descascas que os foguetes, os fogos de artificio e as prendas de natal atrasadas e reserve. 

Cozinhe, em fogo baixo, a família e amigos juntamente com o champanhe, o champomy e os 

restos da comida do natal de cada elemento da família e amigos, durante 30 minutos. 

Envolver, com cuidado para não perder o ar, a ausência de família entre os 18 e 27 anos. 

Sirva numa travessa com os produtos reservados como topping. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Beatriz Piocas 

 

Ingredientes: 

- 100g de amigos; 

- 100g de família; 

- 50g de doces que sobraram do Natal; 

- 200ml de champagne; 

- 50ml de cerveja; 

- 10ml de refrigerantes para crianças; 

- 200g de peru; 

- 200g de bacalhau com natas; 

- 300g de prendas de Natal atrasadas; 

- 50g de foguetes; 

- 400g de amor e diversão. 

 

Preparação: 

Misture os amigos e a família até que fique uma mistura consistente. Adicione champagne, 

cerveja e refrigerantes para crianças. De seguida, deixe ir ao frigorífico por 30 minutos já dentro 

do tabuleiro final. 

Numa taça à parte adicione peru, bacalhau com natas, amor e diversão derretidos. Misture bem 

(peça ajuda a um adulto para derreter o amor e a diversão). 

Para o recheio, misture foguetes, prendas de Natal atrasadas e doces que sobraram do Natal. 

 

Como finalizar: 

Retire a primeira mistura do frigorífico; por cima coloque o recheio para juntar as duas partes 

(deve barrá-lo por toda a superfície). Agora adicione a segunda mistura até que o tabuleiro fique 

cheio. Deixe no frigorífico por mais duas horas. 

Quando o tempo passar, retire e sirva no Ano Novo, com muito carinho, aos seus convidados.  

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Lara Meyer 

 

O recomeço de um início 

 

Um início não precisa necessariamente de ser um início mas sim um começo com novas metas, 

sonhos e esperanças falhadas. 

Estamos dois dias antes do ano novo sentados a fazer metas, mas já repararam que só nos 

importamos com metas e sonhos em certos dias, dias preocupados a alcançar os nossos objetivo 

diários. Mas depois passado um mês essa preocupação desaparece como magia e só nos importa 

deitar cedo (nunca acontece), trabalhar e voltar a dormir. 

Na realidade nenhum de nós se importa com metas e objetivos pois são só uma forma de 

marketing e de incentivo de compra de agendas desnecessárias. 

Não sei como a mudança de ano, a passagem de um dia para outro, pode intimidar tanto as 

pessoas a serem obrigadas a definir regras e sonhos. Chega a um ponto que, a sociedade nos 

primeiros dias do ano, nos apresenta uma ideia tão irrealista da vida que somos obrigados a 

pensar: “pego num caderno e escrevo numa página branca do caderno da minha irmã os meus 

ideais ou vou dormir?”. Ok, eu definitivamente escolhia dormir, não se faz todos os dias. 

Basicamente, é sempre bom termos uma ideia do que queremos, mas não é que uma folha que 

vai ficar esquecida entre montes de manuais de escola, que me vão impedir de ser uma pessoa 

normal que não faz a mínima ideia do que é ser feliz e concretizada. 

Ser feliz será uma escolha e não um princípio, admitam que ninguém sabe exatamente o que 

quer, só faz de conta. 

Enfim, fazer metas não vai ser nenhuma das minhas metas. 

Sei que no final do ano, mesmo após dizer isto, vou estar sentada com uma caneta na mão a 

inventar coisas estupidas só para preencher uma folha, mas pronto, foi o que a sociedade nos 

impos, podia ser pior!!! 

Para finalizar, felicidade para mim é ter uma vida inesperada cheia de aventura e emoção, 

adrenalina e loucuras, mas acham que isso acontece se eu escrever ou planejar a minha aventura, 

vou estar numa cadeira e a aventura a passar diante da minha porta, ela não vos avisa por isso 

não ponham alarme, aventura é inesperada e só o destino sabe o que nos vai acontecer.  

Enfim, já sabem se quiserem seguir o meu exemplo de uma pessoa anormal, esperem que a vida 

vos traga coisas boas e más e não coisas planeadas. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Liliana Parada 

 

Para fazer um bom ano novo é preciso ter vontade para mudar. 

Vontade para mudar hábitos antigos, costumes menos corretos, atitudes e tentar mudar alguns 

defeitos que ao longo do ano anterior foram descobertos e posto algumas adversidades naquele 

longo percurso. Pequenas atitudes podem tornar momentos inesquecíveis e memoráveis. 

Devemos sempre esperar a mudança em nós, nunca por parte dos outros. 

O ideal era melhorarmos enquanto pessoas, crescer todos um pouco e melhorar o nosso civismo 

e em certas situações pormo-nos no lugar do outro em vez de pensarmos só em nós próprios, não 

sermos egoístas. 

Não precisamos de festas, foguetes ou champanhe para que o novo ano seja bom, precisamos de 

que a mudança seja cumprida. 

Em suma, quando juntamos estes ingredientes todos bem misturados, obtemos um bom ano novo, 

perfeito!! 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


