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17 de dezembro
9h00 — Atividades na sala de aula 

10h45 — Eucaristia

14h15 — Atividades Recreativas 

Se queres ação, alimenta o teu coração.

Beatriz Agostinho, 6.º C 
Alimentar é comer cores, comer abraços, comer amores!

 Daniela Fernandes, 8.º B

INSCRIÇÕES 
Creche e Jardim de Infância — de janeiro a março de 2020

1.º, 2.º e 3.º Ciclos — de 6 de janeiro a 7 de fevereiro de 2020

A fruta é como o amor: se lhe deres atenção, cresce; se a 
ignorares, apodrece.

Pedro Marques, 9.º A
Ilustração: Miguel Amado, 8.º B
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Por que não caminharmos 
até não nos cansarmos mais?!

Mais do que um estado, o Batismo é a graça de um 
caminho que garante a felicidade, não na perspetiva 
meramente humana, que cansa, mas na perspetiva de 
Deus, que liberta de todas as opressões. Na verdade, 
Ele vê toda a nossa história pessoal e comunitária, no 
passado, no presente e no futuro, em vista à eternidade.

Neste ano pastoral 2019-2020, o nosso Bispo, D. 
António Luciano dos Santos Costa, propõe-nos que o 
vivamos «experimentando a alegria de sermos cristãos 
e também discípulos missionários, enviados para que 
outros também vivam a alegria do seu Batismo em 
Igreja, aprendendo a viver como cristãos, Corpo de 
Cristo, verdadeira Igreja convertida e renovada» (Nota 
Pastoral, 07.09.20119).

De facto, a graça de sermos filhos de Deus Pai, irmãos 
de Jesus Cristo, templos do Espírito Santo, coloca-nos no 
“colo” ou no “seio” da Família de Deus que é a origem 
de tudo e a meta de tudo o que foi ou é criado. Fazer 
esta experiência de fé só é possível dentro e a partir 
de um ambiente comunitário, pois, isolados, corremos o 
risco de nos perdermos pelas sendas de um subjetivismo 
relativista e de metas curtas.

Caminhar até não nos cansarmos mais implica aquilo 
de que mais temos necessidade: luz para vermos na 
escuridão que nos impele a partir, pureza para não 
transportarmos pesos de que não precisamos ao longo 
do caminho, que nos faça perceber que há sempre uma 
meta que nos mostra sempre uma versão melhor de nós 
mesmos. É esta meta que celebramos ciclicamente em 
cada Advento e Natal, preparando o encontro com Jesus 
Cristo, fonte de vida verdadeira e de felicidade eterna 
para todos e cada um de nós.

Um Feliz Natal para todos e votos de um próspero 
Ano Novo de 2020!
 

Cónego António Jorge Almeida
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Sarau de Final de Ano

A noite de 21 de junho de 2019 estava agradável e o ambiente vivido no Pavilhão do Colégio da Via-Sacra 
estava ao rubro. 

Pais e familiares puderam assistir às diversas 
apresentações dos seus educandos no âmbito dos 
clubes e atividades desportivas. Foi um momento 
de partilha, alegria e enorme orgulho.

Os protagonistas estavam, obviamente, ansiosos 
e muito nervosos para que tudo corresse bem. 
Mostraram alegremente todo o trabalho desenvolvido 
ao longo do ano, tendo sido entusiasticamente 
aplaudidos nos diversos momentos apresentados.

Clube de Jornalismo e Audiovisual  

Musical Francisco

O Multiusos de Viseu encheu-se no dia 19 de 
junho, à noite, para assistir à apresentação do 
Musical Francisco, o projeto de escola criado para 
o encerramento do passado ano letivo. 

Iniciando-se com a eleição do Papa Francisco 
e com o simbolismo do seu nome, este musical 
percorreu a história de Francisco de Assis nos seus 
momentos mais significativos e terminou com a 
assunção do Papa à varanda virada para a Praça 
de S. Pedro, perante a multidão. 

Este espetáculo contou com a participação da 
quase totalidade dos alunos, integrando o coro, a 
orquestra, a dança e a dramatização, bem como 
de professores e funcionários. Contou igualmente 
com a ajuda de muitos Encarregados de Educação 
na sua preparação.

O Senhor Bispo, D. António Luciano, que 
também esteve presente, usou, no final, da palavra 
para destacar o trabalho realizado pelo Colégio. 

Foi um espetáculo com momentos de grande 
emotividade, tanto pela densidade da história 
como pelas interpretações dos alunos.

A Direção
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Concerto da Escola de Música

O Concerto da Escola de Música do Colégio da Via-Sacra teve lugar no 
dia 1 de julho, pelas 21h30, na Igreja do Seminário Maior de Viseu. Aqui, e na 
presença dos encarregados de educação, familiares e amigos, os alunos tiveram 
a oportunidade de partilhar todo o seu talento.

Prof.ª Maria João Lages

Ocupação de Tempos Livres de Verão

De 24 de junho a 26 de julho, decorreu mais 
uma edição da Ocupação de Tempos Livres de Verão 
do Colégio da Via-Sacra para o 1.º Ciclo. Os alunos 
dos 2.º e 3.º Ciclos tiveram também oportunidade 
de se inscrever em duas semanas entre os dias 1 
e 12 de julho. 

A oferta de atividades foi variada, passando 
pelas áreas do desporto, das artes da cultura ou 
da música. Foram momentos enriquecedores e de 
partilha entre todos!

“Gostei quando fomos a Coimbra, porque 
achei divertido conhecer o Mosteiro de Santa 
Clara-a-Velha.”

Madalena Chaves, 4.º A (2018/2019)

“A atividade de que mais gostei foi a 
canoagem. Foi inovadora, diferente e realmente 
espetacular! Para além disso, nesse dia, os nuggets 
estavam deliciosos!”

Salomão Pinto, 8.º B (2018/2019)

 Prémios do Festival de Teatro de Viseu

O grupo ABC do Teatro do Colégio da Via-Sacra participou, mais uma vez, no Festival de Teatro de Viseu 
conquistando quatro prémios. Na categoria “Escolar 1.º Escalão”, ao qual concorreram com a peça “Era Uma Vez Um 

Jardim”, levaram para casa os prémios de “Melhor Peça” e “Melhor Interpretação 
Masculina” (José Silva, do atual 4.º C), tendo ainda a aluna Mariana Carvalho (5.º 
B) sido nomeada para “Melhor Interpretação Feminina”. Já na categoria “Escolar 
2.º Escalão”, com a peça “A Papa-Fortunas”, foram arrecadados os galardões 
de “Melhor Peça”, “Melhor Interpretação Masculina” (Gonçalo Pinto, 9.º B) e 
nomeação para “Melhor Interpretação Feminina” (Mariana Martins, 9.º B). Esta 
peça foi ainda nomeada para “Melhor Texto Original”.

Parabéns a todos os alunos envolvidos.
                                      
                                              Grupo ABC do Teatro do Colégio da Via-Sacra
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Viagem de Finalistas

Foi no dia 9 de julho, de malas na mão e bandeira de Portugal às costas, que 
iniciámos a tão ansiada viagem de finalistas.

Passada a noite, chegámos ao nosso primeiro destino: o Futuroscope, 
onde tivemos a experiência de viver no passado, no presente e no futuro 
simultaneamente. Dormimos num hotel do parque para, no dia seguinte, seguirmos 
a viagem.

Após mais umas horas no autocarro, finalmente chegamos a Les Cerqueux- 
-de-Maulévrier, onde fomos muito bem recebidos. Aí, jogámos futebol, visitámos 
a fábrica de brioches e passámos a noite.

No dia seguinte, deslocámo-nos ao Puy de Fou, onde as expectativas foram 
surpreendentemente derrubadas. Os espetáculos foram fantásticos! 

A viagem de regresso esteve repleta de sentimentos mistos. Mas não haveria 
melhor maneira de encerrar o nosso percurso no Colégio. Foi uma jornada 
inesquecível, encerrada por uma viagem igualmente memorável.  

Miguel Mendes, 9.º A (2018/2019)

Na véspera da partida para França, o clima era de excitação e euforia, 
ansiávamos por esta viagem há nove anos! O dia 9 de julho finalmente chegara!

Logo ao amanhecer e depois de uma noite mal dormida, mas das mais 
memoráveis, vimos, ao longe, um edifício parecido com um grande cristal de 
vidro: era o Futuroscope! Ao longo desse dia, passeámos pelo parque, andando 
em várias diversões… A minha preferida foi a dos robôs.

No terceiro dia e na companhia dos amigos franceses, que nos receberam 
de forma tão entusiástica e acolhedora, visitámos a fábrica de brioches. Que 
deliciosos! À tarde, pudemos fazer o que quiséssemos, desde jogar futebol até 
conviver com a comunidade local.

No quarto dia, visitámos o Puy du Fou, um grande parque temático relacionado 
com a História francesa. O espetáculo noturno foi, simplesmente, excecional, 
um dos melhores que já vi. Depois, preparámo-nos para a viagem de regresso, 
durante a qual ninguém ficou acordado. O cansaço dominou-nos!

No dia 13, à tarde, chegámos a Viseu. Havia tristeza, saudade e choro no ar, 
pois esta foi a última atividade realizada enquanto turma e alunos do Colégio.

Guilherme Santos, 9.º B (2018/2019)
  

Como seria possível esquecer este momento? Não seria! Ou melhor... não é! 
Posso dizer que foi uma viagem marcante na minha vida. Uma semana inesquecível 
que vai ficar sempre no meu coração. Foram os momentos, as gargalhadas, as 
histórias, os sorrisos... cada segundo teve a sua genuinidade! 

  Uma coisa é certa: embora tenha passado tão rápido, foi vivido com muita 
alegria, com toda a alma! Os próximos que aproveitem, porque vão sentir muita 
saudade da felicidade que se vive, dos laços que se criam, das amizades que se 
fortalecem... de tudo. 

  Um “obrigada” cheio de saudade para o Colégio da Via-Sacra!
                                                                      
                                                                      Rita Oliveira, 9.º C (2018/2019) 
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Festa de Finalistas

Olho para trás com nostalgia e lembro-me de ver o Pavilhão a ser 
decorado para a Festa de Finalistas e pensar que ainda faltava muito 
para a minha. No dia 7 de junho, esse dia finalmente chegara. Já não 
era a festa dos “grandes”, mas, sim, a nossa! Nove anos passaram 
num ápice!

Tudo começou com a nossa chegada, onde a euforia foi total. 
Estávamos todos muito bem vestidos: os rapazes muito descontraídos, 
mas cheios de estilo; as raparigas verdadeiramente espantosas. 
Tirámos muitas fotografias para guardar como recordação. A refeição 
estava deliciosa e foi preenchida com convívio, alegria e emoções. Em 
seguida, assistimos a uma apresentação que nos fez viajar ao longo do 
nosso percurso pelo Colégio, lembrando momentos importantes que 
acompanharam o nosso crescimento. Chegou, finalmente, a parte pela 
qual todos ansiavam: as apresentações das turmas e o baile. 

Foi uma festa que nunca sairá da minha memória. Vou também 
sempre recordar, com muito carinho, todos os momentos que passei 
nesta que foi a minha segunda casa e que permanecerá para sempre 
no meu coração.

Francisca Lages, 9.º A (2018/2019)

Sem dúvida, foi todo um acumular de emoções que marcou este 
dia! Tudo foi especial, desde a escolha do vestido e dos sapatos, ao 
ensaio da maquilhagem e do penteado (com meses de antecedência) 
até ao tão esperado dia. Parecia que nunca mais chegava, até que, 
finalmente, chegou. Começámos por tirar fotografias (memoráveis e 
inesquecíveis) com os amigos e os professores. Entretanto, a passadeira 
vermelha era o caminho a seguir, de braço dado com o meu par, até 
que chegou o momento do jantar, que estava delicioso! Seguiram-se 
as apresentações das três turmas. Qual delas a melhor? Mas o mais 
desejado ainda estava para chegar: o momento da dança. Apesar da 

falta de jeito, diverti-me a valer! Chegou a hora da despedida, daquela que foi, para quase todos nós, durante 
9 anos, uma segunda casa e uma segunda família. Grata para sempre por tudo o que fizeram e, acima de tudo, 
um enorme “obrigada” por todos os momentos vividos no Colégio!

Carolina Avelãs, 9.º B (2018/2019)

Memórias absolutamente inesquecíveis que se guardam bem fundo nos nossos corações. A Festa de Finalistas 
foi isso e muito mais! Todas as expectativas reservadas ao longo dos cinco anos passados nesta casa que se 
resumem a uma noite divinal. Desde o nosso encontro na entrada do Colégio às fotos tiradas que revelam um 
imenso entusiasmo, a passagem pela tão famosa “passadeira vermelha” e todas as danças e alegria espelhada 
no rosto de todos nós. Cada vídeo mostrado, cada canção cantada, cada dedicatória feita para todos os que 
participaram no nosso crescimento foram sentidos e vividos de uma forma inexplicável por cada um. Os minutos 
passaram a horas, a festa prolongou-se noite dentro e a música não perdia a força. Apesar de ser em parte uma 
despedida, foi uma noite mágica e símbolo da nossa grande união.

Sofia Dias, 9.º C (2018/2019)

NOTÍCIAS
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Visita à exposição “O João Conde/O Outro Conde”

No início deste ano letivo, as turmas do 9.º Ano foram visitar uma exposição 
em honra de um antigo aluno, infelizmente já falecido, no âmbito das aulas de 
Educação Visual.

A exposição esteve patente no Museu da Misericórdia de Viseu e dividia-se em 
quatro partes, que mostravam a recolha dos trabalhos criados por João Conde 
até ao seu falecimento. Na primeira sala, encontravam-se os desenhos que o 
mesmo fizera durante a sua infância, onde se notava já um talento artístico nato. 
De seguida, os alunos do 9.º Ano puderam apreciar as obras já criadas quando 
estudava na área das Artes e observaram os cadernos onde rabiscava sempre que 
podia. Na sala seguinte, foram apresentados os projetos de design do artista e, 

por fim, na última divisão, foi apresentado “O Outro Conde”, que era feito, citando João Conde, de “personagens 
2D tridimensionais com uma personalidade extremamente complexa”, encontrando-se as animações das mesmas 
numa página de Instagram – @ooutroconde.

Esta exposição foi preparada pela United By, empresa de design para a qual o João já trabalhava, em conjunto 
com a sua mãe, que também foi a nossa guia. Os alunos acharam a exposição muito cativante, inspiradora e 
visualmente interessante.

Dinis Sousa, 9.º B

Abertura do ano letivo 2019/2020

No dia 10 de setembro do presente ano letivo, o Colégio da Via-Sacra abriu as suas portas para receber os 
alunos dos 1.º e 5.º Anos. Para tornar este dia ainda mais especial, os alunos do 1.º Ano assistiram a um teatro 
e, seguidamente, conheceram os seus futuros professores e as suas salas de aula. Na receção do 5.º Ano, os 
alunos começaram por conversar um pouco com o diretor pedagógico do Colégio e, posteriormente, conheceram 
também os diretores de turma e as respetivas salas, 
bem como os restantes espaços do Colégio.

A todos resta desejar a continuação de um 
ótimo ano letivo!

“Adorei quando o ajudante do mágico fez 
disparates! Gostei de conhecer a minha professora 
e, nesse dia, fiz logo novos amigos.“ 

Beatriz Saraiva, 1.º D

“Do que gostei mais foi da canção, de conhecer 
a professora e de fazer novos amigos.” 

Leonor Albuquerque 1.º B

 “Do  que gostei mais foi de conhecer a minha 
sala.” 

Luca Alves, 5.º A

“Gostei de voltar à escola e conhecer os novos 
espaços. Adorei brincar com os novos colegas e 
conhecer o diretor de turma.” 

Inês Soares, 5.º C
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   Dia da Alimentação   

   No dia 16 de outubro, Dia Mundial da Alimentação, cada ano de escolaridade 
do 1.º Ciclo assistiu à preparação de um pequeno-almoço saudável. Uma equipa de 
nutricionistas apresentou o procedimento e os ingredientes necessários à realização 
do mesmo, alertando para a importância que esta refeição tem no nosso dia a dia, a 
qual deve ser baseada em ingredientes saudáveis. No final, todos os alunos 
tiveram oportunidade de provar o delicioso pequeno-almoço e mostraram 
interesse em realizar a receita em casa. 

Grupo do 1.º Ciclo

Dia do Colégio

O dia 7 de outubro é sempre uma data diferente, 
repleta de animação e boa disposição, pois celebra-se 
o Dia do nosso Colégio! 

Como já é hábito, iniciámos as atividades na sala 
de aula com uma ficha temática e onde tivemos a 
oportunidade de falar e refletir sobre o tema anual:   
“AlimentAÇÃO”.

Depois do intervalo, celebrámos a Eucaristia, 
cerimónia que contou com a honrosa presença do nosso 
bispo, D. António Luciano, e do novo guia espiritual, 
o Padre António Henriques. No fim deste momento, 
a Associação dos Antigos Alunos do Colégio da Via- 
-Sacra, cumprindo um momento importante, entregou 
o prémio Cónego António Barreiros ao aluno Guilherme 
Santos (9.º B, 2018/2019) pelo seu desempenho escolar.

Logo depois, chegou a hora do delicioso almoço 
e a tarde foi preenchida com diversas atividades, 
desde jogos variados a filmes, passando por atividades 
artísticas e de culinária. 

Para embelezar este dia, não podia faltar o 
emblemático jogo de futsal, opondo professores e 
alunos. Lamentavelmente para os discentes, e apesar do grande esforço, os professores venceram com todo o mérito.

O Clube de Jornalismo e Audiovisual foi saber o que os alunos acharam deste dia.

“A parte de que mais gostei neste dia foi a dos jogos da 
alimentação e até ganhei muitas vezes. O lanche foi incrível: 
comi pizza, batata frita, queques, bolo de chocolate e até 
bebi ice-tea.” 

Rita Lopes, 1.º B

“Adorei o ambiente da missa, que foi muito bonita. A 
seguir, fomos almoçar e estava tudo maravilhoso. À tarde, 
jogámos e divertimo-nos nos jogos saudáveis. Foi um dia 
muito divertido.”

Martim Rodrigues, 3.º A

“No Dia do Colégio, do que mais gostei foi da missa, 
porque adorei fazer parte do coro.” 

Guilherme Esteves, 5.º A

“No Dia do Colégio, do que mais gostei foi de 
participar nos jogos saudáveis. Diverti-me imenso a 
brincar e a aprender coisas sobre a alimentação. Foi 
um dia muito animado.” 

Martim Almeida, 5.º C

“Gostámos muito dos jogos saudáveis, porque 
foram atividades muito dinâmicas e variadas, 
agradando a alunos de diversas faixas etárias.”

João Almiro e Inês Monteiro, 9.º B 

“Gostei da experiência de acompanhar os 
meninos do 1.º Ciclo, porque são muito fofinhos.” 

Bárbara Moita, 9.º C

NOTÍCIAS
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Magusto

O dia amanheceu cinzento e chuvoso. Porém, o sol rapidamente brilhou e 
permitiu que no dia 11 de novembro, dia de S. Martinho, houvesse um magusto 
mais divertido e dinâmico no nosso Colégio.

Às 15h30 todos os alunos se dirigiram para o pavilhão, onde decorreram as 
Olimpíadas da Castanha. Estes jogos foram muito engraçados e foram necessários 
dois representantes de cada turma para, com destreza física, participarem na 
estafeta da castanha e na corrida de sacos. A disputa foi muita, todos queriam 
ganhar, mas apenas alguns conseguiram levar o diploma para ficar orgulhosamente 
afixado na sala de cada turma.            

Após estes animados desafios, todos se concentraram no pátio, onde 
se acendeu a fogueira e se cumpriu a tradição de a saltar e de se 
enfarruscarem. Foi uma verdadeira tarde de animação e alegria!

Clube de Jornalismo e Audiovisual

   XXVIII Olimpíadas de Matemática

   No passado dia 6 de novembro, pelas 15h30, no refeitório do Colégio, realizaram-
-se as XXVIII Olimpíadas de Matemática. Foi uma tarde bem passada, na qual os alunos 
inscritos responderam a diversas questões matemáticas que puseram à prova o seu 
raciocínio. 

Erica Santos e Leonor Correia, 8.º B (Clube de Matemática)

   Visita ao Museu do Quartzo

  No passado dia 18 de outubro, dirigimo-nos ao Museu do Quartzo, onde vimos várias amostras de quartzo e 
aprofundámos conhecimentos científicos, nomeadamente sobre as propriedades do quartzo. Também vimos uma 
exposição temporária sobre o diamante.

Observámos no microscópio petrográfico e à lupa diversas amostras de quartzo e de outros minerais. Vimos também 
uma exposição que recria os compartimentos de uma casa, revestidos com diversos materiais e com equipamentos 
que têm quartzo e outros minerais.

A visita de estudo foi muito interessante, porque aprendemos de forma prática e divertida.
Leonor Figueiredo e Rúben Loureiro, 7.º A

Alunos do 9.º Ano assistem ao Auto da Barca do Inferno

No dia 20 de novembro, os alunos do 9.º Ano do Colégio da Via-Sacra foram ao 
Auditório da Igreja Nova para assistirem à peça Auto da Barca do Inferno, de Gil Vicente, 
representada pela Companhia ACTUS.

A peça foi muito bem conseguida, não apenas graças à qualidade dos atores, que 
associaram características singulares às personagens apresentadas, mas também graças 
a outros aspetos como, por exemplo, os adereços e os figurinos, que contribuíam para 
a identificação das personagens em questão.

Em relação a esta peça, realçamos o facto de ser visível a diferença entre a 
“passividade” do Anjo, que não espera receber muitos “convidados” na sua barca devido 
aos pecados cometidos, que contrasta com o quase constante entusiasmo do Diabo, que 

receberá muitos condenados na sua barca que os levará ao Inferno.
Em suma, foi uma experiência única, pois pudemos assistir a uma peça muito bem representada, que conseguiu 

apelar à atenção de um público mais jovem.
João Figueiredo e Rodrigo Santos, 9.º A
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UM OLHARSOBRE...
Neste Natal Alimenta a Tua Ação

Todos sabemos a história do Natal: Maria, grávida, e José viajaram para Belém a fim de se recensearem. 
Enquanto lá estavam, chegou a hora de Maria dar à luz. Com todas as hospedarias cheias, o Menino nasceu numa 
pobre gruta, sem qualquer conforto ou riqueza. Atentos, os anjos e a estrela anunciaram o grande acontecimento. 
Os pastores e os Reis Magos visitaram Jesus, levando-lhe presentes. Assim, aquele Menino pobre ficou rico de amor.

Este ano o nosso Colégio, ao longo do ano letivo e através de várias iniciativas, quer que todos reflitam sobre 
a importância de uma alimentação saudável. 

A Convenção dos Direitos das Crianças diz-nos que todas têm direito a receber uma alimentação adequada. 
No entanto, há uma multidão de pessoas que não tem sequer direito a uma alimentação que lhe mate a fome! 
Há quem morra por não ter alimentos. Há quem estrague o que, repartido, daria para todos.

Neste Natal (que é sempre que o Homem quiser) tornemo-nos sensíveis a quem não tem. Neste Natal façamos 
uma visita à casa de Jesus, que é a casa de cada necessitado. Neste natal procuremos ver Jesus no outro, sendo 
que o outro é o nosso semelhante, aquele que está ao nosso lado, aquele que ouvimos falar e a quem podemos 
ajudar. Sim, nessas pessoas faz-se Natal!

O Papa Francisco, na sua mensagem para o dia mundial dos pobres, fez um apelo para que todos rezem: 
“Senhor, vem amar em mim para que eu ame conTigo”. Quando se tem um coração misericordioso, os gestos que 
se refletem são os gestos de Deus para cada um de nós. Diz ainda o Papa Francisco: “A compaixão é como a lente 
do coração, é uma linguagem de Deus, não é um sentimento de pena “coitadinho”, é envolver-se no problema 
dos outros, é arriscar a vida ali”.

Neste Natal, alimenta o teu coração na paz, na solidariedade e no amor. Todos gostamos de ter um coração 
cheio, mas a verdadeira alegria está mais no dar do que no receber. Então, reparte e partilha aquilo que tens. 
Visita Jesus no outro.

Bom Natal!

Prof.ª Beatriz Simões
Ilustração: Matilde Santos, 6.º B
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REPÓRTER MOCHO

BILHETE DE IDENTIDADE
NOME: Ida Maria Mamede Soares

PROFISSÃO: Professora de Matemática

Repórter Mocho: Como foi a sua infância? Gostaria 
de voltar a esses tempos?

Prof. Ida: A minha infância foi realmente muito feliz. 
Cresci numa casa cheia de pessoas. Morava com os meus 
pais, cinco irmãos, os avós e ainda alguns sobrinhos, que 
começaram muito cedo a aparecer. 

Aquilo que com mais saudade recordo são os dias de 
Natal e as festas de aniversário. Desde a preparação de 
todos os doces, a decoração da sala, o colocar a mesa 
e, como devem imaginar, sendo tantos como éramos, 
tínhamos imensas prendas para distribuir, com direito a 
Pai Natal na altura da distribuição e tudo. Eram realmente 
dias repletos de felicidade.

As férias de verão foram também inesquecíveis, pois 
tinha sempre com quem brincar na areia e nadar no mar.

Por um lado, adoraria voltar a esses tempos. Por 
outro, mesmo que voltasse, já não seria a mesma coisa. 
Há coisas, como a infância, que só se vivem uma 
vez. Por isso, é muito importante que a saibamos 
aproveitar e viver ao máximo.

Repórter Mocho: Quando era criança já 
desejava ser professora de Matemática ou 
pretendia seguir outra área?

Prof. Ida: Em pequena brincava 
constantemente aos professores. Talvez 
o facto de ser filha de professores tenha 
contribuído! No entanto, nem sempre tive 
a noção de que queria ser professora. 
Pensei em ser médica, enfermeira, 
terapeuta e muitas outras coisas. Mas, 
na altura de escolher, não tive qualquer 
dúvida.

Repórter Mocho: O que a atraiu para a 
área da Matemática?

Prof. Ida: Quando era estudante, a 
Matemática sempre foi a disciplina em 
que tive mais facilidade. Tem menos para 
decorar e mais para compreender. Do meu 

O Repórter Mocho foi ao encontro da professora Ida Soares. Tivemos a possibilidade de manter uma 
agradável conversa e, desta forma, ficar a conhecê-la melhor.

ponto de vista, a disciplina de Matemática é de grande 
importância por dois grandes motivos: primeiro, se 
um aluno desenvolver um bom raciocínio matemático 
e lógico, isso ajudá-lo-á a resolver problemas (não só 
matemáticos) através da validação de estratégias e 
do desenvolvimento de novas formas de raciocínio 
e processos; segundo, a coisa mais importante que 
um trabalhador tem é a sua ferramenta. O que faz 
um cozinheiro sem as facas, colheres e panelas? O 
que é um mecânico sem as suas chaves de fendas? O 
que seria de um físico, um químico, um biólogo, um 
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Livro favorito: Não tenho.
Filme preferido: Clube dos Poetas Mortos.
Comida favorita: Lasanha.
Música preferida: Não tenho.
Viagem de sonho: Na companhia da família, com dinheiro no bolso e um qualquer destino.

informático, um arquiteto, sem a Matemática?
Já dizia Irene de Albuquerque: “Um bom ensino da 

Matemática forma melhores hábitos de pensamento e 
habilita o indivíduo a usar melhor a sua inteligência.”

Repórter Mocho: Há quantos anos desempenha 
esta tarefa de ensinar?

Prof. Ida: Já estou ligada ao ensino há mais 
15 anos. Comecei num centro de explicações, dei 
formação a jovens e adultos e dei aulas no ensino 
básico e no secundário. Neste Colégio já ensino há 
quase 9 anos.

Repórter Mocho: Prefere ensinar Matemática aos 
mais pequenos ou aos mais velhos? Porquê?

Prof. Ida: Prefiro ensinar aos mais velhos. A 
Matemática que ensino é mais desafiante e a forma 
de lidar com os alunos é diferente.

Repórter Mocho: Acha que é difícil ser professora?
Prof. Ida: Hoje em dia são muitas as dificuldades 

que se apresentam a um professor. Há muitos 
professores que só conseguem colocação longe da 
família, há escolas onde é dificíl trabalhar com 
o universo de alunos que aí existe, os programas 
sofrem constantes alterações, estando os programas 
desajustados face aos manuais, entre tantos outros 
desafios. Todos estes pormenores dificultam a vida de 
um professor hoje em dia. No entanto, não me consigo 
imaginar a fazer outra coisa…

Repórter Mocho: Ao longo da sua carreira houve 
alguma turma que a tivesse marcado mais? Porquê?

Prof. Ida: Todas as turmas têm as suas coisas boas e 
más. Mas a turma que me marcou foi sem dúvida a minha 
primeira Direção de Turma.

Repórter Mocho: O que gosta de fazer nos seus 
tempos livres?

Prof. Ida: Quando está bom tempo, gosto de passear 
pela cidade e desfrutar de uma esplanada, de preferência 
com uma boa companhia. Quando o frio começa a 
aparecer, não há nada com um sofá, uma mantinha e 
um bom filme.

Repórter Mocho: Qual é o seu maior desejo? 
Prof. Ida: O meu maior desejo é, sem dúvida, ao nível 

da saúde. Saúde para mim e para os que me rodeiam. 
Podemos lutar por um bom trabalho ou por uma boa 
casa, mas, no que diz respeito à saúde, às vezes, só nos 
resta mesmo desejar.

Repórter Mocho: No âmbito do espírito natalício, 
gostaria de deixar alguma mensagem aos alunos do 
Colégio da Via-Sacra?

Prof. Ida: Claro que sim! O que quer que seja que 
queiram mudar neste mundo, não se esqueçam que a 
mudança tem de começar por vocês próprios.
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T E L A SE PAUTAS

“Le Festin”, de Camille Dalmais

Les rêves des amoureux sont comme le bon vin
Ils donnent de la joie ou bien du chagrin
Affaibli par la faim, je suis malheureux
Volant en chemin tout ce que je peux
Car rien n’est gratuit dans la vie
L’espoir est un plat bien trop vite consommé
À sauter les repas je suis habitué
Un voleur, solitaire et triste à nourrir
À nous, je suis amer, je veux réussir
Car rien n’est gratuit dans la vie
Jamais on ne me dira
Que la course aux étoiles
Ça n’est pas pour moi
Laissez-moi vous émerveiller
Et prendre mon envol
Nous allons enfin nous régaler
La fête va enfin commencer
Et sortez les bouteilles, finis les ennuis
Je dresse la table de ma nouvelle vie
Je suis heureux à l’idée de ce nouveau destin
Une vie à me cacher, et puis libre enfin
Le festin est sur mon chemin
Une vie à me cacher et puis libre enfin
Le festin est sur mon chemin

“O banquete”, de Camille Dalmais

Os sonhos dos namorados são como um bom vinho
Tanto dão alegria como desgosto
Enfraquecido pela fome, estou infeliz
Roubando no meu caminho tudo quanto posso
Porque nada na vida é de graça
A esperança é um prato muito rapidamente consumido
Estou habituado a saltar refeições
Um ladrão, solitário e triste para nos alimentar
Estou amargo, quero conseguir
Porque nada na vida é de graça
Nunca me dirão 
Que o caminho para as estrelas 
Não é para mim
Deixem-me maravilhar-vos
E apanhar o meu voo
Vamos finalmente deliciar-nos
A festa vai finalmente começar
Tirem as garrafas, acabaram-se os aborrecimentos
Ponho a mesa da minha nova vida
Estou feliz com a ideia deste novo destino
Uma vida a esconder-me e finalmente livre 
O banquete está no meu caminho
Uma vida a esconder-me, e finalmente livre 
O banquete está no meu caminho

Ratatouille, de Brad Bird 

Quando vivia numa fazenda no interior de França, o rato Remy não se 
conformava com o comodismo da sua comunidade. Sendo ratos, passavam os 
dias a roubar comida podre do lixo, enquanto o jovem roedor de paladar e olfato 
apurados sonhava com a possibilidade de ter acesso aos mais requintados pratos 
da gastronomia francesa. 

Um acidente faz com que Remy fique perdido e sem saber onde está a família. 
Acaba por ir parar a um local distante de tudo o que conhece, tendo como 
companhia apenas o espírito de Auguste Gusteau, um grande chef de cozinha, 
autor do seu livro preferido, Todos Podem Cozinhar.

Rapidamente, o roedor descobre que está em Paris, próximo do famosíssimo 
restaurante de Gusteau. Apesar de todos os perigos por ser um convidado 
indesejado na cozinha de um dos mais prestigiados restaurantes de Paris, Remy 
cria uma parceria inesperada com Linguini, um empregado desajeitado, que 
quer ser cozinheiro, mas não consegue, visto ser um autêntico desastre com as 
panelas. Esta parceria gera uma cadeia de acontecimentos hilariantes que vai 

provocar uma reviravolta no mundo da culinária, pois apresentam pratos incríveis que surpreendem todos. No 
entanto, eles terão muito trabalho para enganar o chef Skinner e a bela Colette, além de terem de convencer o 
mal-humorado crítico Antom Ego.

Toda esta situação leva Remy a questionar o seu futuro. Será que deve correr atrás do seu sonho de ser chefe 
talentoso ou regressar às suas origens como rato? Remy terá de decidir entre a sua vida com os humanos ou com 
a sua família e amigos.

Clube de Jornalismo e Audiovisual  
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UM OLHARMERGULHARNOS LIVROS

A Ilha das Trevas, 
de José Rodrigues dos Santos

Do jornalista e escritor José Rodrigues dos Santos, A Ilha das 
Trevas foi o seu romance de estreia, o qual mistura ficção, história 
e informação.

Trata-se de um livro pungente onde são expostos, a um ritmo 
dramático, poderoso e muito intenso, factos que marcaram a 
história de Timor-Leste, desde a invasão indonésia até à obtenção, 
tão desejada, da independência.

Paulino, personagem principal, é um humilde timorense que 
assistiu, juntamente com a sua família, a todos os acontecimentos 
que ocorreram aquando da saída dos portugueses do território da 
ilha do sol nascente. Ao longo da narrativa percebemos que Paulino 
acaba por ser um mero peão nas circunstâncias que mediaram a 
invasão indonésia  e o referendo de 1999, que conduziu à almejada 
e sofrida independência do país.

José Rodrigues dos Santos descreve com detalhe as vicissitudes 
numa época complicada em Portugal em termos políticos e sociais, 
marcada pela descolonização dos diferentes territórios até então 
debaixo da sua soberania. Numa linguagem ligeira, mas bastante 
diversificada, o livro consegue prender o leitor desde a primeira 
página até à última, a uma velocidade vertiginosa.

Para quem viveu a luta do povo maubere, é um livro comovente 
que chega mesmo a ser doloroso por se tratar de uma memória bem 
fiel da realidade passada. Portanto, A Ilha das Trevas retrata de 
uma forma brilhante a vivência e sobrevivência de todo um povo 
que ultrapassou 24 anos de subjugação, tornando-se no primeiro 
país independente do século XXI.

Prof.ª Ana Varela

Tudo o que julga saber está 
errado, de Richard Benson

   
   Sempre pensou que os buracos negros eram 
buracos? Acredita que os raios nunca atingem o 
mesmo local duas vezes? Acha que as avestruzes 
enterram a cabeça na areia?

Se a resposta a alguma destas perguntas for 
sim, então mentiram-lhe. Mas não se preocupe, 
este livro vai esclarecê-lo sobre todos os mitos 
comuns que a maior parte das pessoas considera 
factos.

O subtítulo “A verdade por detrás de mitos e 
equívocos comuns” esclarece ao que vem o livro. 
Se por um lado já conhecia alguns dos factos 
presentes, alguns causam extrema surpresa e 
interesse.

Da próxima vez que alguém disser que 
Napoleão Bonaparte era baixo, ou que rapar o 
cabelo faz com que ele fique mais espesso, pode 
dizer-lhe com convicção que tudo o que julga 
saber está errado.

Este é um livro que desperta o interesse a 
qualquer leitor, sendo ele mais jovem ou de uma 
idade mais avançada, por ser uma obra simples, 
didática e agradável.

João Figueiredo, 9.º A
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&FAMOSOS   TALENTOSOS

Carolina Cardoso

Carolina Sofia Rocha Cardoso, aluna do 9.º C, mostra-se 
interessada na representação teatral desde os 11 anos, altura em 
que começou a assistir a curtas-metragens no YouTube.

Atuou pela primeira vez numa peça da escola no 1.º Ano, 
onde fez de “florzinha”. Nessa altura, sentiu-se bastante nervosa, 
mas também foi a partir daí que nasceu a sua grande paixão pela 
representação.

Mais tarde, entrou para o Clube de Teatro do Colégio da Via-Sacra, 
onde participou em “Vamos contar mentiras!”, desempenhando o 
papel de Elisa, tendo sido, de alguma forma, difícil de representar 
dado que se tratava de uma personagem morta e escondida pelo 
assassino debaixo de um sofá, lugar onde esteve durante a peça 
inteira.

Entretanto, participou também na peça levada a cena no ano 
transato, “A Papa-Fortunas”, fazendo de agente da polícia, papel que representou com muito carisma.

Apesar de já ter alguma experiência, Carolina partilhou que, antes de entrar em palco, continua a sentir 
o conhecido nervosismo que, depois, vai desvanecendo com o encarnar da personagem.

Questionada sobre que conselhos daria a um iniciante, simplesmente respondeu: “Lembrem-se de que não 
existe sucesso sem fracasso. Já aprendi mais com os meus erros em palco do que com as minhas vitórias”.

Carolina aprecia, de modo particular, o trabalho de Beatriz Costa e deseja seguir teatro apenas como um 
passatempo, enquanto se sentir feliz e realizada na representação dos diversos papéis.

Beatriz Costa

Atriz portuguesa de revista e cinema de grande sucesso, nasceu 
perto de Mafra, no dia 14 de dezembro de 1907. Teve uma infância 
sem grande ambiente familiar, de um lado para o outro com a mãe, 
que viveu ao sabor dos amores de ocasião.

Começou na revista “Chá e Torradas”, como corista, no Éden Teatro 
e seguiu depois para o Brasil, onde residiu até 1926. A “Menina da 
Franja”, como ficou conhecida, estreou-se no cinema no filme O Diabo 
em Lisboa, que não teve distribuição comercial. A Canção de Lisboa 
é o seu grande sucesso, onde faz o papel de “menina Alice”, filha de 
António Silva. Entra também em Aldeia da Roupa Branca, onde canta 
com a sua voz esganiçada. Tinha trinta anos na altura. Entre Lisboa 
e o Rio de Janeiro, Beatriz Costa fez uma carreira cheia de sucessos. 
Figura acarinhada e querida em todo o país, viveu no Hotel Tivoli, em 
Lisboa, até ao fim dos seus dias. Divertida e risonha, manteve sempre 
o seu ar irreverente e um humor saudável. Mafra homenageou-a dando 

o seu nome ao Teatro Municipal. 
   Faleceu aos 88 anos, a 15 de abril de 1996.

Clube de Jornalismo e Audiovisual  
Fonte: https://www.leme.pt/biografias/80mulheres/beatriz.html
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FAMOSOS   TALENTOSOS

Rodrigo Santos

Rodrigo Loureiro dos Santos nasceu a 11 de junho de 2005 e é 
atualmente aluno da turma A do 9.º Ano. Em conversa, confessou-nos 
que, desde sempre, as artes marciais lhe despertaram muito interesse, 
especialmente o karaté.

Há cerca de dois anos, começou a praticar esta modalidade, 
incentivado por um colega que lhe falou na oportunidade de se inscrever 
em aulas de karaté. Obviamente, não basta gostar, é preciso praticar 
com regularidade e, por isso, Rodrigo treina duas a três vezes por semana 
para, assim, poder aperfeiçoar as técnicas e desfrutar desses momentos 
que tanto gosto lhe dão. 

Embora nunca tenha participado em grandes competições, nota-se 
que é uma pessoa focada e empenhada, pois revelou-nos que todos os 
seus exercícios lhe dão bastante vontade de fazer mais e melhor.

Rodrigo conta-nos que gostaria de continuar a praticar karaté, para 
poder aperfeiçoar as suas técnicas e movimentos, mas apenas como 

passatempo, não desejando, portanto, fazer carreira nessa área.
A quem queira praticar esta arte marcial, o Rodrigo aconselhou “que pratiquem com bastante motivação, 

nunca desistam por mais difícil que seja e tentem sempre alcançar a perfeição.”
Quando questionado acerca do seu ídolo, o Rodrigo referiu Bruce Lee.

Bruce Lee

Bruce Lee nasceu em 1940, tendo falecido muito jovem, no ano de 
1973. Destacou-se como lutador de artes marciais, mas também trabalhou 
como ator e argumentista. Foi o responsável por ter levado ao cinema as 
artes marciais, como o Kung Fu. Era pai do conhecido ator Brandon Lee, 
que morreu acidentalmente nas filmagens do filme O Corvo, na altura do 
auge da sua da carreira. 

Bruce Lee nasceu em Chinatown, São Francisco. Filho de cantores de 
ópera chinesa, nasceu durante a digressão do grupo pelos Estados Unidos 
da América, tendo sido criado em Hong Kong. Regressou aos Estados Unidos 
aos dezoito anos para ingressar na Universidade de Washington, em Seattle, 
onde começou a ensinar artes marciais. Os seus filmes em Hong Kong e 
Hollywood elevaram os filmes tradicionais de artes marciais de Hong Kong 
para um novo nível de aclamação e popularidade, criando, no Ocidente da 
década de 70, um grande interesse nas artes marciais chinesas. 

Bruce Lee morreu vítima de edema cerebral, em Kowloon, Hong Kong, 
no dia 20 de julho de 1973. Embora tenha recebido as devidas medicações, há rumores de ter sido envenenado 
por seitas de lutas tradicionais, pois teria revelado segredos das artes marciais do Oriente.

Clube de Jornalismo e Audiovisual  
Fonte: https://www.ebiografia.com/bruce_lee/
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ENTREVISTA COM . . .

Alexandra Manuel Sobral Almeida Pereira nasceu a 18 de abril de 
1980, em Viseu. É licenciada em Ciência da Nutrição pela Faculdade 
de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto.

Ecos da Via-Sacra: O nutricionista tem vindo a 
ter um papel cada vez mais interventivo ao longo 
dos últimos anos. Concorda com esta ideia?

Alexandra Pereira: Sim, concordo. As Ciências 
da Nutrição e Alimentação tiveram uma evolução e 
divulgação crescente. Com todas as alterações nos 
estilos de vida, o papel dos nutricionistas tem ganho 
relevo, seja por questões mais diretamente ligadas 
à preservação, promoção e mesmo recuperação da 
saúde, mas também à sustentabilidade ambiental 
ou mesmo à segurança alimentar.

Ecos da Via-Sacra: De há um tempo a esta 
parte, muito se tem falado de variados problemas 
alimentares, com consequências graves na saúde 
das crianças e dos jovens…

Alexandra Pereira: A alimentação, para além 
de uma necessidade básica, é um dos fatores 
ambientais que mais afeta a saúde. Neste período 
particular do ciclo de vida é fundamental para um 
crescimento e desenvolvimento saudáveis, sendo 
determinante no estado de saúde atual e futuro. 
Consequentemente, problemas/desequilíbrios 
alimentares, seja por défice de aporte ou por 
excesso, têm complicações várias, bem conhecidas. 
Ou seja, por um lado fala-se muito das questões 
ligadas ao excesso de peso e obesidade, tendo sido 

a obesidade declarada pela Organização Mundial de 
Saúde como a epidemia do século XXI. Por outro lado, 
são preocupantes também os riscos da desnutrição e 
restrição alimentar. E a prevalência das perturbações 
do comportamento alimentar na adolescência têm 
aumentado. Daí ser tão importante a promoção de 
escolhas equilibradas.

Ecos da Via-Sacra: Qual a importância da família na 
aquisição de comportamentos alimentares saudáveis?

Alexandra Pereira: A família tem um papel 
inquestionável! Sabe-se que as crianças não têm 
uma capacidade inata para escolher alimentos em 
função do seu valor nutricional. Tal como outros 
comportamentos, também os hábitos alimentares são 
aprendidos, nomeadamente através de observação, 
experiência, modelação e educação. 

Claro que cabe aos pais e educadores serem uma 
influência positiva também na aquisição de hábitos 
alimentares saudáveis (os pais são por excelência os 
modelos dos filhos). Devem dar o exemplo, não se 
aplicando o ditado "faz o que eu digo, não faças o 
que eu faço". 

Desde tenras idades devem ser incutidos hábitos 
saudáveis, seja na estruturação do dia alimentar (fazendo 
refeições frequentes, mas sem o contínuo "petiscar"), 
seja na composição das refeições, privilegiando sempre 
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Dr.ª Alexandra Pereira

“ N o  b e m - e s t a r 
individual (e coletivo) é 
importantíssimo todos 
os dias passarmos à 
AÇÃO quando se trata 
de fazermos escolhas 
promotoras de saúde.” 

u m a  o f e r t a 
equilibrada. 

Não podemos 
esquecer ainda 
a quota-parte da 

responsabilidade da família em relação ao que está 
disponível na despensa, no frigorífico ou na mesa. 
Não são as crianças e jovens que fazem as aquisições 
para casa.

Ecos da Via-Sacra: Também a escola tem um 
papel importante na aquisição desses bons hábitos 
alimentares…

Alexandra Pereira: Sim. A escola permite 
aprendizagem formal sobre estas matérias, contribuindo 
com o ensino de conteúdos e a divulgação de 
informações acerca da alimentação, capacitando e 
permitindo escolhas mais conscientes. Claro que muitos 
outros fatores estão implicados nas nossas opções 
diárias, mas o conhecimento permite que não se coma 
"gato por lebre". Acontece ainda que, tal como em 
outras temáticas (como a reciclagem, nomeadamente), 
são muitas vezes as crianças e os jovens o veículo de 
mudanças também em casa. Com alguma frequência 
são as crianças e jovens que ensinam também os pais 
e os avós. 

Além disso, a escola pode ajudar a modelar 
hábitos alimentares saudáveis, pois deve contribuir 
com uma oferta equilibrada nas diferentes refeições 
(nomeadamente ao almoço e aos lanches) que são 
frequentemente feitas na escola.

Ecos da Via-Sacra: Considerando o tema anual do 
Colégio, "alimentAÇÃO", que mensagem gostaria de 
deixar aos alunos do Colégio da Via-Sacra?

Alexandra Pereira: Que não há alimentos "bons" ou 
“maus”, mas, sim, alimentos que devem ser incluídos 
nas escolhas diárias e outros que não devem ser 
ingeridos regularmente, antes com parcimónia ou em 
dias ocasionais.

No bem-estar  indiv idual  (e colet ivo)  é 
importantíssimo todos os dias passarmos à AÇÃO 
quando se trata de fazermos escolhas promotoras 
de saúde. É de salientar que essas escolhas estão ao 
alcance de todos uma vez que se baseiam no equilíbrio 
e na variedade.

Parabéns pelo tema, certamente vão contribuir 
para que as crianças e jovens, as famílias e a 
comunidade repensem e modifiquem hábitos com vista 
a mais e melhor saúde!
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NO NOSSO 

A escola já começou
E nós acabámos de chegar!
Viemos para aprender,
Mas sempre a brincar.

Somos da sala dos bebés,
Somos os mais pequeninos.
Gostamos muito de pintar
Com os nossos dedinhos.

Embora pequeninos,
Estamos sempre a aprender.
Tem sido uma animação
Tantos trabalhos fazer.

  Sala das Estrelinhas (0 Anos)
Trabalho coletivo da Sala dos 0 Anos

A Sala dos Pintores 
Vamos apresentar.
Somos meninos de 3 anos
E gostamos muito de brincar!

Ao longo deste ano 
Vamos também trabalhar.
Com todo o carinho 
Na revista o vamos mostrar!

Sala dos Pintores (3 Anos)
Trabalho: Margarida Lima, 

Sala dos 3 Anos

Visita à Feira de São Mateus 

No dia 13 de setembro, as crianças das Salas dos 3 e 4 Anos foram à Feira de 
São Mateus andar nos divertimentos e comer farturas. O percurso foi pedestre e 
tanto na ida como no regresso usufruíram de uma volta no funicular.

Teatro “No Fundo do Mar” 

No passado dia 16 de setembro, o Grupo de Teatro “Estação das Letras” veio à 
escolinha e as crianças assistiram ao espetáculo “No Fundo do Mar”, um espetáculo 
com muita luz, cor, animação e apelo para evitar a degradação do meio ambiente.

Comemoração do Dia da Música

No dia 1 de outubro, comemorou-se o Dia da Música. Viveram-se momentos 
agradáveis com um concerto dado pelo Professor Luís Pinto e pelo Panda. Todas as 
crianças participaram a cantar e a dançar as músicas de encantar.

JARDIM
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Mais um ano começou
E a Sala Arco-Íris cá está outra vez,
Para mostrar nesta revista
Alguns trabalhos que fez!

Continuamos brincalhões,
O que é próprio da idade!
Mas, ao longo deste ano,
Vamos “alimentar” a nossa curiosidade.

Festejámos o Dia da Alimentação, o Halloween e o S. Martinho.
Assistimos a teatros e de funicular fomos à Feira.
Fizemos trabalhos na sala,
Na manta e na cadeira!

Sala Arco-Íris (4 Anos)
Trabalho: Xavier Ramalho, Sala dos 4 Anos

Dia da Alimentação

No âmbito da comemoração do Dia da Alimentação, tivemos na nossa escola a 
visita de uma médica dentista, mãe de uma das crianças da Sala dos 3 Anos, para nos 
falar um pouco sobre qual a melhor alimentação para manter dentes saudáveis, assim 
como sobre todos os cuidados que devemos ter com os mesmos. Foi uma atividade 
de relevante interesse e com muita interação por parte das crianças.

Sessão de Magia e Experiências

No dia 29 de outubro, um mágico veio à escola fazer uma sessão de magia e 
malabarismo com as crianças dos 5 anos. A Sala dos Amiguinhos, exploradora que é, 
decidiu colocar “mãos e sopro à obra” e realizar um trabalho de estampagem em 
folhas brancas! Não só exploraram as potencialidades dos materiais, como também 
realizaram pequenos exercícios de sopro e controlo da respiração! Foi muito divertido!

 

Como é bom ser criança,
Como é bom ao ar livre brincar,
Ouvir o som dos pássaros 
E poder sonhar!

Somos os Amiguinhos,
Finalistas a valer!
Fazemos grandes malabarismos
Que nos ajudam a crescer!

Também somos Heróis da Fruta
E sabemos bem como nos alimentar! 
Bruxas, monstros, morcegos! 
Sustos adoramos pregar!

A nossa maior alegria
É descobrir o mundo a brincar.
Explorar, realizar experiências,
Aprender, sem nunca nos cansar!

Com o Natal a chegar,
Boas Festas queremos desejar!
Um bom ano para todos!
E lembrem-se:
Um Amiguinho devem abraçar!

Sala dos Amiguinhos (5 Anos)

Trabalho: Maria Sá, Sala dos 5 Anos
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Halloween

No dia 31 de outubro, comemorou-se o Halloween. As crianças vieram 
fantasiadas de casa e fizemos um desfile e um baile de Halloween com a 
participação de todos. A Escola esteve toda enfeitada e contámos com a ajuda e 
participação de todos os encarregados de educação.

Fórum - Chegada do Pai Natal

No dia 5 de novembro, a equipa de diversão do Fórum veio à nossa escola 
anunciar a Chegada do Pai Natal ao Fórum Viseu. As crianças assistiram a uma sessão 
de magia protagonizada pelos Duendes. Algumas crianças participaram na sessão.

Magusto

No passado dia 11 de novembro, realizou-se mais uma vez o Magusto. Desta 
vez não fomos para o exterior, mas contámos com a visita da “Tia Alzira”, uma 
senhora que andou pela escola com o carrinho das castanhas a distribuí-las pelos 
meninos e a conversar com eles sobre a “Lenda de São Martinho”.

Mais um ano a começar!
Na nossa Sala vamos estar
Para quem nos quiser conhecer
Com os nossos sorrisos vamos encantar.

Somos alegres e divertidos.
Gostamos muito de trabalhar.
As atividades que fizermos,
Na revista as vamos mostrar!

Sala dos Sorrisos (2 Anos)
Trabalho: Sara Teixeira, Sala dos 2 Anos

NO NOSSO JARDIM

Somos pequeninos,
Mas vamos crescer.
Na Sala das Estrelinhas,
Vamo-nos desenvolver.

Por entre sorrisos e brincadeiras,
Muitos foram os trabalhos realizados,
Do Outono ao São Martinho,
Sempre muito animados.

Sala das Estrelinhas (1 Ano)
Trabalho: Vicente Gonçalves, 

Sala de 1 Ano
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ESPAÇO PARA  A  ESCRITA
Vencedores do Concurso Literário 2018/2019

Mais uma vez, os textos publicados ao longo do ano letivo anterior nas revistas do Colégio foram alvo de 
uma cuidada leitura, tendo sido selecionados alguns trabalhos no âmbito de mais um Concurso Literário. Os 
vencedores foram os seguintes:

1.º Ciclo
1.º Lugar “A solidão” - Afonso Araújo, 4.º C 
2.º Lugar “O que será a diferença” – Martim Rodrigues, 4.º B 
3.º Lugar “As diferenças” – Inês Silva, 4.º B 

2.º Ciclo
1.º Lugar “Borboleta” – Mariana Marques, 6.º C
2.º Lugar “Novo Ciclo” – Alexandra Abrantes, 5.º B 
3.º Lugar “Primavera” - Matilde Carvalho, 6.º C 

3.º Ciclo
1.º Lugar “Palco dos artistas” – Francisca Campos, 8.º C 
2.º Lugar “Música” – Carolina Avelãs, 9.º B 
3.º Lugar “O sonho” – Maria Oliveira, 7.º B

A fuga das pizas

Era uma vez uma menina muito, muito rica.
Certo dia, o pai, frequentador de casinos, apostou quase toda a sua fortuna no jogo, acabando por perder 

quase tudo para outro apostador.
Quando chegou a casa, contou à sua família que estavam na miséria. Mariza, a sua filha, pensou logo em 

vender a sua pizaria. Poderia ajudar o seu pai e, ao mesmo tempo, fazer dieta, uma vez que já estava obesa. 
Contudo, quando chegou a hora de se fazer o negócio, as centenas de pizas pré-cozinhadas, que tinha no 
armazém, fugiram para o grande jardim de Mariza.

A menina, embora não gostasse de correr, foi à procura das pizas, que tinham ganho pernas. Apanhou um 
táxi e foi à pizaria ver se as encontrava, mas elas não estavam ali. Decidiu procurá-las pela cidade. Percorreu 
todas as ruas e becos e... nada! O motorista, já cansado, parou ao pé do cais de embarque, onde muitos barcos 
estavam a ser carregados para partirem.

Desolada e triste, Mariza não conseguia conter as lágrimas. Onde andariam as suas pizas? 
De repente, ao olhar pela janela do carro viu as pizas na companhia de várias Elfos! Eram os Elfos da comida, 

que estavam a embarcar num barco com destino a Angola.
Ela, cheia de curiosidade, perguntou ao motorista quem eram aqueles seres estranhos. Este informou-a que, 

apesar da sua aparência, eram seres bons que levavam comida para os meninos mais pobres. Decidiu, então, 
subir à proa do barco e esconder-se numa caixa de piza, para as tentar reaver.

Instantes depois, o barco partiu e Mariza não teve outra alternativa senão seguir viagem...
Depois de alguns dias, o barco atracou num porto em Luanda e foi aí que foi encontrada pelos Elfos. Ao verem 

o seu estado deplorável, os Elfos tiveram pena dela e deram-lhe um pedaço de piza para ela se alimentar. De 
seguida, ajudaram-na a regressar a sua casa, agora que ela sabia que as pizas estavam bem entregues.

Mariza regressou a Portugal e ficou a saber que o senhor que ficou com a fortuna do pai tinha feito batota 
e tinha sido obrigado, pelo tribunal, a devolver tudo. Desta forma, a menina aproveitou a sua nova situação 
financeira e abriu uma pizaria em Luanda. Contudo, esta nova pizaria era diferente de todas as outras porque, 
aqui, só se vendiam pizas saudáveis, feitas com ingredientes biológicos. 

Todos os dias, a menina enviava pizas para alguns orfanatos e escolas, que enchiam de sorrisos o rosto 
das crianças mais desfavorecidas.

Alunos do 5.º Ano
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Magusto

Ao redor da fogueira
Ouvem-se as castanhas a estalar.
Junta-se a família inteira
Para as poderem provar.

Neste dia de S. Martinho,
Vejo a fogueira a arder.
Sabe tão bem aquele calorzinho
Que nem consigo descrever!

Alunos do 2.º B

Quentes e boas!
Estão as castanhas a saltar.
Vamos encher a barriga
E a cara pintar!

Francisca Cruz, 5.º A

À volta da fogueira 
Vamos todos celebrar.
O magusto chegou
E castanhas vamos assar.

O magusto é sempre
Uma grande animação.
Estamos com os nossos amigos
E as castanhas são uma tentação.

Maria Leonor Melo, 6.º B

O verão acabou
E o outono chegou.
Vieram também as aulas...
Vamos lá começá-las!

Correr e saltar,
Novas amizades a surgir.
Vamos começar um novo ano
Com alegria e a sorrir.

Débora Coelho, 6.º C

O outono começou,
As castanhas estão a chegar!
A festa vai começar,
Vamos todos dançar!

Madalena Azevedo, 5.º B

Outono

Ó Outono,
Mas que coisa tão triste...
Diz-me lá: o que é que viste?
 
Folhas mortas no chão a estalar!
Os pássaros já não estão a cantar!
Começam as aulas,
Desfazemos as malas.
 
Mas, pensando melhor...
O Outono não é um horror!
Com os colegas vamos voltar,
Vamos todos brincar e estudar!

Vasco Tomé, 6.º A

As flores desaparecidas,
Os cheiros pelo ar,
A chuva gemida,
As folhas a vaguear.

Os tapetes de ouro
Que os meus olhos
Encantam.
Vem até mim, outono!

O cheiro das castanhas
Quentes a assar...
Os meus lábios dançam
E ao longe ouço 
Pássaros a chilrear.

Pressinto–te a chegar
Vem até mim,
Ao meu olhar!

Maria Álvaro, 8.º A

Num dia de chuva…

A chuva bate no vidro,
Lembrando uma saudade já nem lembrada.
Escorre lentamente, está frio…
Saiu à rua e molhou a minha face desesperada.

A chuva acalmou até parar
E o meu rosto molhado de desespero,
Sem saber do que desesperar,
Sentiu a chuva de novo.
Afinal, lágrimas eram e faziam já desabar….

Inês Monteiro, 9.º B

No outono vemos muitas castanhas,
Cruas ou assadinhas para comer.
Quando as assamos na fogueira,
Aí sim, ficam boas para morder!

Acabou o verão,
Ao inverno chegaremos.
Vemos folhas coloridas no chão
E é isso que nós queremos.

Vamo-nos agasalhar
Porque muito frio vamos ter.
O frio não nos vai enganar,
Espero que isso não nos vá acontecer!  
     

Maria João Ferreira, 4.º B
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Halloween

O Halloween está a chegar!
A fatiota vou ter de encontrar 
Ou então eu mesma fazer…
Com os alfinetes e agulhas,
Vou pôr as mãos a mexer!

O fato já está feito!
Vou toda a preceito!
A noite está a chegar:
Na abóbora dos doces vou pegar.

Alexandra Sá, 7.º C

Doçura ou travessura?
Ando de porta em porta a perguntar.
Vestida de vampira
Para os moradores arrepiar.

Alexandra Abrantes, 6.º B

Se eu fosse um animal…

Se eu fosse um animal gostaria de ser uma girafa. 
Assim, poderia comer muitos frutos e deliciar-me com as 
folhas verdinhas das árvores mais altas.

À noite, poderia observar e, quem sabe, até tocar nas 
estrelas e admirar o pôr do sol. E também conseguiria ver 
os planetas mais distantes.

Que bom que era se eu fosse uma girafa.

Texto coletivo dos alunos do 2.º B, 
no âmbito do Dia Mundial do Animal.

Confusões

Com poucos ingredientes
Começo a cozinhar.
Amor, dedicação e alegria
E fica um prato espetacular!
Sinto o vento a bater na janela,
Ouço a chuva a cair,
Vejo as folhas no chão
E encontro-me a sorrir.
Eu não sei bem o porquê,
Se calhar é fantasia,
Mas sorrir na primavera...
Será que é alegria?
Mas alegria porquê?
Porque vem o Natal...
Estou em altura de testes,
Isto até parece mal!
Finalmente percebo
O meu sinal de alegria:
Senti o cheiro do meu cozinhado!
Que bela magia!

Maria Assunção Vidal, 8.º A

Uma aventura de Halloween

Na quinta-feira, dia 31 de outubro… Um dia normal de escola… Levanto-me e, para minha surpresa, quando me 
preparo para lavar os dentes… “Oh meu Deus… Sou um esqueleto!” E penso: “Será que emagreci assim tanto?”

Ri, chorei e, quando gritei, a minha mãe aparece e... A minha mãe era um ESQUELETOOOO… Mas o engraçado 
desta história é que parecia que a família já era esqueleto desde sempre.

Com toda aquela naturalidade da minha mãe, eu não disse mais nada e agi como se fosse normal.
Quando vou tomar o pequeno-almoço… Ah, ah, ah, ah! O leite entrava e saía por todo o lado e comecei a achar a 

situação engraçada.
Chegando à escola, nem queria acreditar. Nunca tinha visto tanto esqueleto junto… Mas vestidos com a farda do 

Colégio. Até o professor era um esqueleto…
Bem, aquilo era estranho. Os meninos a jogar à bola, quando caíam, desmanchavam-se todos e depois voltavam a 

montar-se, como se fosse legos. A sério, isto começava a ser engraçado… Talvez nem me importasse de ser um esqueleto.
Mas, na verdade, na quinta-feira, 31 de outubro, eu acordei na cama do meu quarto e não era um esqueleto… Foi 

só um sonho. 
Carolina Coelho, 4.º B
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Alimenta a inspiração,
Alimenta o coração,
Dá-nos ânimo e cor
Para que a vida tenha mais sabor.

Também pode trazer dor e amor
Mas, para isso, temos de conhecer o seu sabor!

Serve de alimento 
À criação e à imaginação,
Como a que tive eu
Para escrever esta singela composição.

Afonso Correia, 7.º B

A roda da alimentação
É uma paleta
Com cores muito coloridas,
Onde se pinta um belo quadro
Ao qual nós chamamos prato.

Maria Francisca Oliveira, 7.º C

Comer alimentos variados
É o que toda a gente me diz
Mas agora, os vegetais...
A esses eu torço o nariz!
Se uma frutinha vier,
Essa já é outra “história”!
Uvas e mirtilos fazem-nos bem
À memória!

Nos rebuçados e chocolates
Temos tendência a exagerar,
Mas vamos-lhes dizer “Não!”
Para saudáveis podermos ficar!

Leonor Correia, 8.º B

Na roda da alimentação
Há desde reis a rainhas.
Há brincos e corações,
Há uvas com grainhas.

Na roda da alimentação,
Há comida com muita cor.
Há desde o branco ao preto,
Tudo com muito sabor.

Madalena Figueira, 7.º A

Era uma vez
Uma estrelinha.
Todos os dias
A via brilhar.
Uma noite, perdeu a luz…
Queria saber o que se ia  passar!

“ - Também me alimento,
Alimento-me da alegria de crianças,
Mas vi meninos pobres,
Que nunca tiveram presentes.

Eram meninos famintos,
Que só queriam uns presentes.
Algo para comer,
Que não os pusesse doentes!”

Fui para a escola
E recolhemos alimentos variados
Para crianças com fome,
Que precisam de cuidados.

Carolina Gouveia 5.º C

Romã, castanha e melão:
Todos fazem parte da alimentação.
Alguns comemos todo o ano.
Há outros que só no verão!

Todos precisamos de comer,
Pois, sem isso, não podemos viver.
E também devemos saber
Que a água é o melhor para beber!

Renata Frutuoso, 4.º A

“AlimentAÇÃO”
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Natal

O Natal é fenomenal!
A árvore enfeitamos
E o presépio montamos.
A lareira vamos acender
Para a casa aquecer
E os presentes receber.
À ceia jantamos 
E com a família estamos.

Maria Leonor Ferreira, 4.º A

O Natal vem a caminho...
Com ele, a alegria, o amor e muita emoção!
Trocamos presentes que são símbolo de gratidão.
Todos ficam contentes, mas o que conta é a intenção!

Com a árvore enfeitada, a casa decorada,
As prendas compradas e os doces confecionados,
Estamos prontos para esta festa celebrar.
Com a família reunida, quem não há de gostar?

Diana Jesus, 8.º A

O Natal é uma época de felicidade e animação
Onde a família se junta pelo amor que sente no coração.
À mesa, estão todos juntos, a rir e conviver,
A celebrar a alegria de viver.

Maria Rita Campinho, 6.º C

O Natal é uma época de alegria
E todos o festejamos em família.

Todos felizes,
A comer e a beber,
Sentados numa mesa
Se divertem a valer!

Ainda recebemos
Presentes embrulhados e bem decorados
E todos, assim, ficamos encantados!

Daniela Garrido, 7.º B
Ilustração: Constança Almeida, 5.º B

Farol

A família é como um farol
E nós somos como um barco…
Quando andamos à deriva,
Em algum momento da vida,
São eles que nos indicam com todo o carinho
O melhor caminho.

Maria Francisca Duarte, 7.º A
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A escola

A escola é importante,
É o local onde aprendemos.
O recreio é fascinante,
É o lugar onde crescemos!

Como é bom voltar à escola, 
Rever os nossos amigos,
Pegar nos livros, na tesoura e na cola,
E aprender com os nossos professores queridos!

Mariana Melo, 6.º A

Vida

Cai… Fecha os olhos… Adormece…
Deixa-te levar
Sem saberes o que acontece…

Inspira e expira.
Olha à tua volta.
À frente tens a vida
A aproximar-se lentamente
E à espera de um abraço quente…

Abraça-a
E, de repente,
Perceberás
Que verdes são os anos que tens à frente…
Estás inquieto?
Há tempestade lá fora?
Não te deixa dormir.
Terás de ser forte
Para que ela não te faça cair…
Caíste?
Levanta-te e continua…
E o finalmente chegará…

Carolina Cardoso, 9.º C

O pássaro contente

O pássaro contente
Com o seu amigo Alberto
Disse o que tinha em mente.
Se a Maria Albertina e o Joaquim acabassem,
Será que continuariam a dar-lhe suas refeições?
Alberto, de cara dormente,
Respondeu ao pássaro, contente:
− “Ora aí está uma bela pergunta!
Mas não te preocupes, meu amigo!
Se tivermos fome, é só roubar à Maria Valente!”

Francisca Campos, 9.º C
Ilustração: Francisca Lamas, 1.º D

Amor

Já dizia um sábio antigamente:
“Amor é fogo que arde sem se ver”
E ele arde, sim, arde lentamente…
Ele arde tanto que quase chega a doer…

É daqueles sentimentos que nunca entendemos,
É por ele que alegres andamos,
É por ele que nos cantos sofremos,
É um sentimento que todos experimentamos,
É um sentimento que todos escondemos…

Disseram-me um dia que amar seria complicado,
Só não me explicaram que passaria por ele ao teu lado!

Há quem diga que ele não existe,
Há quem ache que é um problema.
Mas, no fundo do coração, eu te digo:
“É daqueles que valem a pena…”

Maria Benedita Maia, 9.º B
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Música

Cinco linhas, quatro espaços:
Está a pauta construída.
Falta só a melodia
Que é tão importante 
Na minha vida.

Gonçalo Almeida, 9.º A

Sonho

Tu não tens forma, nem fim.
Na minha visão ganhas vida.
Brinco contigo na minha imaginação
E penso, quando caio em mim:
“Será que és uma nuvem
Ou a dádiva da criação?”

Hélio Fresco, 9.º A

Poema da saudade

A saudade que me entristece
É a mesma que me completa,
É a mesma que me endoidece
E me deixa repleta de memórias e de histórias…

Memórias que me matam
E matam a saudade
De momentos vividos ou por viver,
De condenadas histórias
Que ainda estão por acontecer.

A saudade que se veste de branco
É a mesma que de negro se pinta.
Com palavras mansas me acalma
E, de repente, silenciosamente, me irrita!

Quando rompia o alvor,
Já a saudade se fazia sentir,
A saudade de um novo amor,
Aquele que ainda está para vir…

Maria Oliveira, 8.º B

Sentir apenas…

Sentia apenas alegria.
Há muitos anos não o fazia…
Por ter perdido alguém
Tão importante como um lar…

Deu a volta ao Universo a ver se a encontrava.
Percorreu cidades e aldeias...
Teve de fingir e superar a dor dessa ausência…

Restou-lhe resistir e ser forte
Ainda sem conseguir…
Teve de superar a dor da morte.

Suas lágrimas formaram um quadro
Onde via quem o fez ser amado.

Passaram-se os anos.
O quadro evaporou.
Decidiu manter a alegria
De quem o honrou
E prometeu que nunca mais o esqueceria…

João Ferreira, 8.º C

Pensamentos

Olho para a folha em branco
Mas não me lembro de nada…
Sempre que pego no lápis
Acabo por hesitar…
Mas não vou ficar parada!
É que às vezes 
Não tenho nenhuma ideia
E a minha mente sempre receia…

Beatriz Simões, 7.º A
Ilustração: Francisca Cruz, 5.º A 
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C I N E M AHORADO RECREIO

A alimentação no Antigo Egito

A civilização do Antigo Egito nasce no ano de 3500 a.C. Localiza-se no nordeste 
africano, estando rodeado pelos desertos da Arábia (a leste) e da Líbia (a oeste), 
devendo, basicamente, a sua existência ao rio Nilo. 

Como nos revelam as gravuras egípcias, para esta sociedade a base da 
alimentação era o pão e a cerveja. Contudo, a dieta alimentar não dispensava 
o leite e o vinho, bem como os frutos (figos, tâmaras, romãs, uvas, melão, 
melancia…), os legumes (pepino, lentilhas, grão-de-bico, cebolas, favas, alho…) 
e ainda o mel. 

Da alimentação já referida, a consumida pelos grupos dirigentes era a carne 
e o vinho. No entanto, existiam dois alimentos que eram consumidos pela generalidade dos Egípcios: o pão e a 
cerveja. A cerveja era a bebida nacional, não fermentada e adocicada com mel e tâmaras ou aromatizada com outros 
frutos, tendo um aspeto encorpado e espesso, diferente da que hoje conhecemos. A verdade é que, embora tendo 
um baixo teor de álcool, era bastante nutritiva. O pão, normalmente, acompanhava a cerveja numa refeição diária 
tradicional, existindo vários tipos de pão. O mel era obtido tanto das abelhas selvagens como das domesticadas e, 
na ausência do açúcar, era usado para transformar pães em bolos e mesmo para adocicar vinho e cerveja. 

Embora não seja um assunto totalmente claro, parece que no Antigo Egito se fariam três refeições diárias, sendo 
a primeira à base de fruta. A meio do dia servia-se carne (de bovino ou de aves) com pão, cerveja ou vinho (para 
aqueles que podiam). A terceira refeição, a principal e a abundante, era consumida ao final do dia. Mas este regime 
só estava ao alcance dos mais privilegiados, a começar pelos membros da casa real, onde a abundância de iguarias 
se patenteava nas carnes e nas bebidas variadas, contrastando com a frugalidade da ementa dos camponeses, que 
eram a maioria da população do país do Nilo. 

Grupo de História e Geografia

Word Search

Find the following words:

Bat
Broom
Vampire
Owl
Masks
Mummy

Skeleton
Witch
Spider
Ghost 
Monster
Pumpkin

Francisca Costa e Leonor Ribeiro, 5.º C
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SER + SAUDÁVEL
“Bomba” de Natal

A época festiva está a chegar e com ela as tentações gastronómicas. Para 
que possa desfrutá-la de uma forma mais saudável, sugerimos uma sobremesa 
deliciosa que pode comer sem “problemas de consciência”.

 O ingrediente principal é rico em antioxidantes e é uma ótima fonte de 
fibras, potássio e vitamina C, o que melhora a digestão e o trânsito intestinal. 
Consegue adivinhar qual é esta “bomba saudável”? 

É a tangerina!

Bolo de tangerina
Ingredientes:
• 5 tangerinas biológicas
• 5 ovos biológicos

Modo de preparação:
Descascar as tangerinas, retirar os caroços e colocar os gomos numa panela. Adicionar a água e levar ao lume 

durante cerca de 20 minutos. Depois, deixar arrefecer e reduzir a puré.
Seguidamente, misturar, numa tigela, os ovos com o mel, a farinha de amêndoa e o fermento, adicionando, 

por último, o puré de tangerina.
Colocar a mistura numa forma e levar ao forno durante 20 a 25 minutos.

Fonte: https://maniasdeumadietista.pt/

• ½  chávena de água
• 1 colher de chá de fermento

Clube de Alemão

30 anos da Queda do Muro de Berlim 

O Clube de Alemão juntou-se às comemorações que se encontravam a decorrer na 
Alemanha e convidou toda a comunidade escolar a participar, deixando uma pequena 
mensagem no “muro” criado para esse efeito.

Este foi simbolicamente derrubado pelos membros do Clube para relembrar um 
marco histórico tão importante não só para a 
Alemanha, marcando o início da sua reunificação, 
mas também para toda a Europa, ao iniciar um 
novo ciclo político.

Assim se ficou a conhecer um pouco mais sobre 
o que levou à construção do muro e o que aconteceu naquela noite de 9 de 
novembro de 1989 em Berlim. Contudo, mais importante será aprender com 
os erros do passado para que não se voltem a repetir no futuro.

Clube de Alemão

• 250 g de farinha de amêndoa
• ½  a 1 colher de sopa de mel
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E C H O SDO PASSADO

In Echos da Via-Sacra, Anno 5, Viseu, 01 de janeiro de 1912, Número 12 

A agricultura

A agricultura ensina-nos a tirar da terra tudo o que esta pode 
dar-nos. Mas, para que a terra produza, é necessário cavá-la, ará-
la e semeá-la.

O nosso país não é muito industrial, nem muito comercial, mas 
é muito agricola; portanto devemos aprender a cultivar a terra, 
porque ela dá-nos o vinho, as maçãs, as pêras, os legumes, todos 
os frutos que servem para nos alimentarmos.

Luiz Borges Oliveira.
(Aluno do 2.º grau)
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DIVERTIDACIÊNCIA

2                                         3

2019 - um ano de comemorações!!!
150 anos da Tabela Periódica dos Elementos Químicos e 

50 anos da 1.ª Visita do Homem à Lua

A Assembleia Geral das Nações Unidas 
declarou o ano de 2019 como o Ano 
Internacional da Tabela Periódica dos 
Elementos Químicos (Figura 1). O ano de 
1869 é considerado o ano da descoberta 
da periodicidade dos elementos químicos, 
pelo cientista russo Dmitri Mendeleev. 
A comemoração do Ano Internacional 
visa reconhecer a importância da Tabela 
Periódica como uma das conquistas mais 
importantes e influentes da Ciência 
Moderna, que reflete a essência não apenas 
da Química, mas também da Física, da 
Biologia e de outras áreas da Ciência.

 
Há 50 anos, em 16 de julho de 1969, 

três astronautas americanos partiram rumo 
à Lua (Figura 2), na missão Apollo 11, que mudou a forma como o Homem vê o Universo. A 20 de julho, o Mundo 
parou em frente à televisão, quando o ser humano pisou pela primeira vez a Lua (Figura 3). A frase “Um pequeno 
passo para o Homem, um salto gigante para 
a Humanidade” marcou para sempre este 
acontecimento. 

  
O Clube de Ciências associou-se a 

estas comemorações, através de trabalhos 
desenvolvidos pelos alunos do Clube, com a 
criação de uma Tabela Periódica interativa 
e de uma maquete alusiva à chegada 
do Homem à Lua, as quais poderão ser 
visitadas durante o mês de dezembro. 

Fontes:
http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/prizes-and-celebrations/2019-international-year-of-the-
periodic-table-of-chemical-elements/
https://sicnoticias.pt/especiais/50-anos-da-chegada-do-homem-a-lua/2019-07-20-Ha-50-anos-o-homem-pisou-a-Lua-
pela-primeira-vez  (adaptado)

1
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CINEMAAGORA FALAM OS PAIS

Sabes, professora?...

Era assim que, todas as manhãs, se iniciavam as minhas aulas. No tempo das “novidades”, eram narradas 
as mais diversas peripécias, vividas pelos alunos, criando, assim, um ambiente de descontração e alegria.

Depois, entrava-se num tempo mais sério da aula, acordando a atenção, o interesse, a responsabilidade, 
para uma melhor compreensão das matérias a expor nesse dia.

A manhã decorria tranquila, sem sobressaltos ou angústias, onde o ensinar e o aprender aconteciam 
naturalmente, pois a aprendizagem faz-se com regras, empenho, trabalho, mas também com harmonia e empatia.

O papel primordial do professor/educador é o de ajudar o aluno a descobrir-se a si próprio, as suas capacidades 
cognitivas/pessoais, a encontrar o seu caminho na vida. Este caminho faz-se caminhando (já alguém o disse) e 
a Escola é uma parte importantíssima no sucesso dessa busca.

Hoje, tal como ontem, o professor do 1.º Ciclo é inesquecível para todos nós. Sabemos também que essa 
lembrança guardada pode ser de alegria e reconhecimento ou, pelo contrário, de angústias solitárias, inseguranças 
e receios.

O poder maior do professor é o de “dar a mão”, estimular, valorizar, ajudar a construir ferramentas para o 
desenvolvimento pleno do aluno, com autonomia, segurança e responsabilidade.

O tempo passa, voa… Mas ainda hoje sinto nos meus os olhitos daquelas crianças, repletos de sonhos, a ânsia 
de aprender e crescer! E o meu desejo maior é o de que algo de mim permaneça neles até hoje, que tenha 
contribuído, de alguma forma, para os ajudar a encontrar o seu caminho na vida!

Maria Alcina Marques
(Professora do 1.º Ciclo aposentada e avó de um aluno do 5.º Ano do nosso Colégio)
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ecos da via-sacra

COLÉGIO DA VIA-SACRA
V I S E U D E Z E M B R O 2 0 1 9

Um reino maravilhoso

Ananás, o rei dos frutos,
Com aquela coroa exuberante…
Amarelo como o sol , 
Tem um palácio cintilante!

Romã, a rainha,
Muito bela e orgulhosa…
No seu trono está sentada
Com uma cara bem maldosa!

Banana, o bobo da corte,
Faz rir qualquer um
Com as suas patetices.
Lá vai ele e “catrapum”!

Neste reino maravilhoso,
Todos são tão especiais!
Bem podes procurar
Mas nunca vais encontrar
Dois frutos iguais.

Sofia Teixeira, 7.º C
Ilustração : Gabriel Balula, 9.º C


