D E S TA Q U E

Com passos de arte vou pautar a minha vida.
Turma do 2.º A

Com passos de arte consigo voar, ouvir o meu coração e asas à imaginação dar.
Maria Leonor Melo, 5.º B

A arte é a tradução dos sonhos.

AGENDA DE ATIVIDADES
14 de junho
10h45 — Eucaristia

19 de junho
21h30 — Musical Francisco (Multiusos de Viseu)

21 de junho
21h30 — Sarau

28 de junho
18h00 — Festa de Final de Ano da Creche e do Jardim de Infância

1 de julho
21h30 — Concerto da Escola de Música (Igreja do Seminário)

Filipa Raínho, 8.º B
Ilustração: Leonor Oliveira, 2.º C
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EDITORIAL

Celebrar é a arte de deixar que Deus
complete tudo o que em nós começou

C

hegámos ao final de mais um ano letivo, dando espaço
a um tempo merecido de férias, a que costumamos chamar
de “férias grandes”. E por que serão “grandes”? Será só
porque são compostas por muitos dias ou, até, meses? Ou
será por estes meses serem, também, um tempo oportuno
para um outro tipo de crescimento que não depende só
do nosso esforço, mas sobretudo de nos colocarmos à
disposição de Deus, para que Ele complete tudo o que em
nós começou através da ajuda dos nossos familiares, colegas
e professores? Na ótica de quem termina o ano letivo com
a celebração da fé, sugeria que optássemos por esta última
descrição de “férias grandes”.
Como o Apóstolo Paulo, cada um de nós pode considerar-se aquele vaso de barro humilde que tem sempre mais a
receber, não só da terra, mas também do céu. Para Deus, as
nossas imperfeições não são limites, mas possibilidades para
mais, desde que nos mantenhamos na Sua dependência.
E o que aprendemos ao longo do ano só faz sentido se o
colocarmos ao Seu serviço.
No momento mais alto da Sua vida terrena, Jesus
deixou aos Seus discípulos um testamento importante,
que foi: “amai-vos uns aos outros como eu vos amei” (Jo
13, 34). Antes de subir aos céus (Ascensão do Senhor),
disse-lhes duas coisas importantes: primeira ― que deviam
permanecer em louvor no templo; segunda ― até que lhes
enviasse o Espírito Santo, para que viessem a compreender
tudo o que Ele lhes tinha dito em vida. Hoje, em 2019,
nós acreditamos que também somos destinatários quer
daquele mesmo testamento (amarmo-nos uns aos outros,
para sermos reconhecidos como discípulos de Jesus), quer
daquele método de celebração: louvar a Deus por tudo o que
Ele começou em nós e dispormo-nos a receber o Espírito que
nos ajuda a ir em missão, para as nossas casas, vizinhanças
e projetos de férias.
A todos os alunos e alunas, seus encarregados de
educação, pais, familiares, professores e funcionários do
Colégio da Via-Sacra desejamos umas “férias grandes”
abençoadas pelo Espírito da Paz que Deus nos dá!
Cón. António José Almeida
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NOTÍCIAS NOTÍCIAS
“O Colecionador de Paisagens”

O

s alunos do 1.º Ciclo e os petizes do Jardim de Infância assistiram a um concerto, no dia 19 de março,
no Auditório Mirita Casimiro. Intitulado “O Colecionador de Paisagens”, este concerto teve como objetivo
apresentar o mundo da música numa perspetiva didática ao público infantil. No espetáculo, de cerca de uma
hora, os alunos ouviram diversos sons do dia a dia, que foram depois convertidos em música por compositores
como Stravinsky ou Béla Bartók.
Grupo do 1.º Ciclo

II Edição dos Jogos da A.E.E.P.

R

ealizou-se no dia 27 de março, no Colégio Marista de Carcavelos, a II Edição
dos Jogos da A.E.E.P. (Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e
Cooperativo), que contou com a presença de cerca de quarenta alunos do Colégio
da Via-Sacra.
Este encontro pôs à prova a perícia e o talento dos nossos alunos nas
modalidades de Basquetebol, Ténis de Mesa, Voleibol, Futsal e Natação.
Estes torneios foram pautados pela competitividade, pelo empenho dos
participantes e pelo fair-play das equipas, tendo sido um dia de convívio saudável
através da prática desportiva!
O Colégio da Via-Sacra alcançou três honrosos terceiros lugares nas modalidades
de Basquetebol, Ténis de Mesa e Natação.

Visita à Biblioteca Municipal

N

o final do mês de março, os alunos das três turmas do 5.º Ano, no âmbito
da disciplina de Português, realizaram uma visita à Biblioteca Municipal D. Miguel
da Silva.
Quando lá chegaram, a dinamizadora da Biblioteca convidou os alunos
a conhecerem a Sala do Conto. Trata-se de uma sala acolhedora, repleta de
confortáveis almofadas. Foi aí que foi apresentado um breve conto intitulado “O
crocodilo do Nilo”, escrito por Carla Garrido, uma história muito engraçada que
nos coloca a pensar sobre certos valores da vida.
De seguida, houve oportunidade para visitar as instalações e algumas das salas
da Biblioteca. Para muitos dos alunos do Colégio era a primeira vez que entravam nesta Biblioteca da nossa
cidade, estando, portanto, extremamente atentos a todos os pormenores divulgados.
Por fim, os visitantes deslumbraram-se a folhear alguns livros, tendo sido uma tarde bastante interessante,
de contacto com os livros e com o mundo fantástico da fantasia.

X Dia da Matemática

N

o passado dia 1 de abril, realizou-se o X Dia da Matemática para os 1.º, 2.º
e 3.º Ciclos, este ano dedicado ao grande matemático Euclides, sendo também
conhecido por ser o pai da geometria. Os alunos do Clube de Matemática
mostraram as suas descobertas através de algumas histórias essa figura. Por fim,
também foi apresentado a todos os alunos um friso cronológico com todos
os Matemáticos já divulgados no Dia da Matemática no Colégio da Via–Sacra.
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Clube de Matemática

NOTÍCIAS
ART3

F

oi com a pergunta “Mas, afinal, o que é Arte?”
que, na companhia da Mona Lisa, os alunos do
Colégio foram convidados a conhecer algumas das
obras mais marcantes da História da Arte.
Na recriação de um pequeno museu que
conjugou as artes plásticas, a multimédia e a
expressão dramática, puderam visitar, entre outros
monumentos, a Capela Sistina, ouvir as inquietudes de Vincent van Gogh, perceber a importância de Wassily
Kandinsky na arte moderna ou contemplar a “Guernica”, de Pablo Picasso, que ganhou vida para explicar como
um retrato da guerra se tornou um hino universal à paz.
Não se pode garantir que a pergunta inicial tenha sido respondida, isto porque, na Arte, a perceção e o
sentir de cada indivíduo gera um significado único e diferente.
Cabe a cada um de nós descobrir a resposta.
Prof.ª Carla Pinto

Visita de estudo dos 7.º e 8.º Anos

N

o dia 2 de abril, realizámos uma visita de estudo a Braga, onde tivemos
a oportunidade de visitar os Departamentos de Ciências Sociais e de Economia
e Gestão da Universidade do Minho. Lá, assistimos a duas palestras sobre o
trabalho desenvolvido em ambos os departamentos.
Da parte da tarde, explorámos a parte histórica da cidade de Braga. A visita
teve um caráter essencialmente informativo e foi uma boa oportunidade de
conviver mais com os colegas de turma e com os nossos professores.
Carolina Cardoso, 8.º C

F

“ oi uma boa experiência, um dia de muito divertimento e nada poderia ter sido melhor. Adorei este dia!”
Miguel Amado, 7.º B

A

“ visita de estudo foi muito educativa, uma vez que nos permitiu um “vislumbre” de uma opção de vida
para o nosso futuro, através da visita guiada à Universidade do Minho.
Foi igualmente divertida e incomum, devido às experiências vividas com os nossos amigos de escola.”
Beatriz Matos, 8.º B

Semana da Leitura

E

ste ano, como de costume, a Semana da Leitura realizou-se com êxito.
Decorreu entre os dias 1 e 4 de abril e contemplou diferentes atividades, todas
elas relacionadas com a leitura, levando-nos a refletir sobre como é importante
ter a leitura bem presente no nosso quotidiano.
No pavilhão do Colégio, pudemos assistir à colorida exposição das diversas
definições de leitura da autoria dos alunos de todas as turmas do 4.º ao 9.º Ano.
Aquela mancha visual apelava mesmo à leitura!
Houve, ainda, momentos de leitura e dramatização de belíssimos poemas
e contos levados a cabo pelas recíprocas visitas dos alunos dos três Ciclos do Colégio.
5
Todos juntos partilhamos o nosso melhor!

NOTÍCIAS NOTÍCIAS
Atleta Completo

N

o dia 3 de abril, realizou-se, na pista do Estádio Municipal do Fontelo,
mais um “Atleta Completo” do Colégio da Via-Sacra.
Esta atividade contou com a participação de cerca de cem alunos, do 5.º ao
9.º Ano. A competição desenrolou-se de forma salutar, tendo havido um grande
espírito desportivo e de camaradagem.
Parabéns a todos, por mais uma atividade bem-sucedida e pelo convívio
saudável e de fair-play.
Grupo de Educação Física

Visita de estudo do 2.º Ciclo

N

o dia 4 de abril, os alunos dos 5.º e 6.º Anos não se importaram nada de
se levantar cedo e às 8 horas estávamos todos prontos para um dia que prometia
ser divertido.
Depois de uma longa viagem de autocarro, chegámos à cidade dos arcebispos.
Começámos por visitar o Arco da Porta Nova, onde a nossa guia nos contou
algumas curiosidades sobre a história do monumento e até nos explicou a origem
da expressão “parece que és de Braga”.
Ainda de manhã, visitámos o Museu da Imagem, onde apreciámos diversas
máquinas fotográficas antiquíssimas. Seguimos para a Sé de Braga, bastante
interessante, sobretudo por ter sido construída no local onde havia um templo
dedicado à deusa Ísis e ter no topo três gárgulas: um pássaro, um lobo e um diabo,
que tinha o rabo virado para Espanha.
Fomos também ao Paço Episcopal, onde vimos o Jardim de Santa Bárbara
e o Chafariz dos Castelos. Terminámos a visita ao centro histórico na Câmara
Municipal e até nos cruzámos com o Senhor Presidente da Câmara!
O almoço foi acompanhado de alguma chuva, mas a animação reinava entre
todos.
À tarde, visitámos a Universidade do Minho e ficámos impressionados com a
variedade de desportos que podem ser praticados naquela instituição, bem como
com a biblioteca, que possui um espaço dedicado às línguas orientais.
Apesar da chuva, foi uma viagem muito divertida que nos permitiu conhecer
uma cidade com um grande passado histórico, mas, simultaneamente, moderna
e muito jovem.
Nuno Gil, 5.º B

G

“ ostei da viagem, pois diverti-me bastante. A parte mais agradável foi a visita à Universidade, pois foi
uma experiência nova. Achei incrível!”

Sofia Costa, 5.º A

F

“ oi muito bom! A Universidade era enorme e tinha atividades desportivas bastante diversificadas. Foi pena
o tempo não ter colaborado, pois ainda nos molhámos um pouco.”
Matilde Carvalho, 6.º C
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Provas de Cultura Geral

N

o último dia do 2.º período, mais uma vez, a cultura geral dos alunos dos 2.º e 3.º Ciclos nas várias áreas
do saber foi posta à prova. Parabéns a todos! Os melhores resultados em cada ano de escolaridade são os que
se seguem:
5.º Ano – Alexandra Abrantes (5.º B), Sofia Monteiro (5.º C) – 96%
6.º Ano – Diana Silva (6.º B) – 98%
7.º Ano – Erica Santos (7.º B), Leonor Correia (7.º B), Matilde Gomes (7.º B), Maria Miguel Fernandes (7.º C),
Matilde Pereira (7.º C) – 98%
8.º Ano – João Almiro (8.º B) – 98%
9.º Ano – Rita Caetano (9.º B) – 98%
As melhores médias por Ciclo são:
2.º Ciclo – 5.º A (68,08%), 6.º A (70,54%) e 6.º B (68,40%)
3.º Ciclo – 7.º B (71,75%), 8.º B (72%) e 9.º B (74,08%).

Festa da Páscoa

O

dia 5 de abril foi o escolhido para comemorar
a Páscoa no Colégio da Via-Sacra.
Logo pela manhã, os alunos do 1.º Ciclo realizaram
algumas atividades na sala de aula, enquanto os
restantes alunos dos 2.º e 3.º Ciclos demonstraram
os seus conhecimentos na Prova de Cultura Geral.
Em seguida, todos os alunos se dirigiram para o
Pavilhão, onde foi celebrada a Eucaristia, presidida
pelo Cónego António Jorge Almeida.
Durante a tarde, todas as turmas enfrentaram
diversos desafios na atividade “Express`Arte”.
Visto ser uma atividade tão abrangente, os alunos
marcaram participação ativa nas variadíssimas áreas,
designadamente: música, matemática, arte popular,
expressão dramática, ciências, dança, desporto,
escultura, fotografia, acrobacia, leitura, cinema e
pintura. Houve ainda tempo para apreciarem uma
exposição dos trabalhos artísticos realizados ao longo
do período.
Foi, sem dúvida, uma tarde muito divertida!

Olimpíadas de Quimíca

N

o passado dia 6 de abril, teve lugar na Universidade de Trás-os-Montes e
Alto Douro, em Vila Real, a 2.ª fase das Olimpíadas de Química. Participaram,
em equipa, os alunos Marta Ferreira (9.º A), Guilherme Santos (9.º B) e Ana
Rita Oliveira (9.º C), que obtiveram o segundo lugar (medalha de prata), e os
alunos David Marques (9.º A), Ana Isabel Ribeiro (9.º B) e Sofia Dias (9.º C), que
ficaram classificados em terceiro lugar (medalha de bronze).
Já no dia 27 de abril, teve lugar na Universidade de Aveiro a fase nacional,
na qual participou a equipa que havia sido classificada em 2.º lugar.

N

“ os dois dias das Olimpíadas da Química, tanto em Vila Real como em Aveiro, aprendi imenso sobre
ciência e aproveitei a experiência ao máximo!”
Guilherme Santos, 9.º B
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NOTÍCIASNOTÍCIAS
Confeção de queijo e requeijão

N

o mês de abril, os petizes do Jardim de Infância recuaram um pouco no tempo
e aprenderam como se faz queijo e requeijão de forma artesanal. Depois de verem
as várias etapas associadas ao processo, deliciaram-se com os produtos finais.

Ocupação de tempos livres
da Páscoa

N

a primeira semana da interrupção da Páscoa,
ou seja, de 8 a 12 de abril, decorreu mais uma
edição da Ocupação dos Tempos Livres direcionada
para os alunos do 1.º Ciclo.
O tempo apresentava-se chuvoso, mas a alegria
e a boa disposição pairavam no recinto escolar. Ao
longo da semana, os participantes experimentaram
variadíssimas atividades: brincaram com provérbios
em português, jogaram ao bingo em francês, passearam, tiveram cinema e pipocas, praticaram exercício físico,
brincaram com a História, caçaram ovos, aprenderam novas palavras em inglês e visitaram o Zoo da Maia.
Foi uma semana divertida, descontraída, de aprendizagem através da brincadeira e, sobretudo, de muito
convívio entre todos os envolvidos.
“

Gostei muito desta semana, especialmente da atividade de caça aos ovos.”

Leonor Costa, 2.º A

A

“ dorei o campo de férias da Páscoa, porque fizemos muitas atividades divertidas. Gostei muito de fazer
origami.”
Luís Almeida, 3.º B

G

“ ostei de participar, porque tive a oportunidade de conhecer novos sítios e de conviver com os meus
colegas.”
Santiago Faria, 4.º C

Hora do conto

N

o dia 9 de abril, os meninos e meninas do Jardim de Infância deslocaram-se
até à Biblioteca Municipal para ouvirem a contadora de histórias Inácia Cruz narrar
“A viagem do senhor gatarrão e da tartaruga lentidão”. Todos se encantaram com
esta viagem pelo mundo da imaginação.

O teatro veio à escola

A

Companhia de Teatro “Estação das Letras” apresentou, no dia 23 de abril, a
encenação “A ilha” a todos os alunos do 1.º Ciclo. Todos embarcaram numa viagem
surpreendente, plena de sons misteriosos, marionetas e projeções de imagens.
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Grupo do 1.º Ciclo

XIII Sarau da Língua Portuguesa

N

o dia 26 de abril decorreu mais um Sarau da
Língua Portuguesa. Nesta 13.ª edição, os alunos das
três turmas do 9.º Ano deram o seu melhor para
levar a palco o sarau “Viver a Ler”, um espetáculo
repleto de momentos literários, musicais e de
dança.

O

“ Sarau foi um momento mágico e especial,
marcado pela alegria sentida por todos os que nele
participaram. Desde os ensaios até à apresentação
do Sarau, nós vivemos momentos inesquecíveis
com os nossos amigos que vamos levar para a
vida. Experimentámos sentimentos únicos, como
a felicidade e a ansiedade de tudo correr bem e
a alegria de partilharmos esse momento com os
nossos amigos.”
Marta Ferreira, 9.º A

T

“ antos anos a imaginar como seria…
Acabou por ser ainda melhor! Todos os nervos
se transformaram em alegria, e foi com grande
orgulho que participámos no XIII Sarau da Língua
Portuguesa.”
Pedro Pinho, 9.º A

V

“ inte e seis de abril de dois mil e dezanove… Um dia memorável, único e cheio de emoções! Mais um marco
desta minha passagem pelo Colégio. Este, que foi o XIII Sarau da Língua Portuguesa, foi inimaginável. Marcado
por risos (durante as atuações), borboletas na barriga (antes de entrar em palco), choros e abraços (aquando da
concretização de mais uma etapa da minha vida!). São estes pequenos (grandes) momentos que nos marcam, e
tenho a certeza que deste nunca me vou esquecer!”
Carolina Avelãs, 9.º B

O

“ XIII Sarau de Língua Portuguesa foi um momento mágico e inesquecível. Toda aquela confusão emocional
do início ao fim do Sarau foi algo indescritível. O nervosismo antes de entrar no palco, a felicidade por estarmos
ali todos juntos e o receio do que viria a seguir. Para mim, esta foi uma experiência extraordinária e uma forma
diferente de acabar este longo trajeto. Acho que são estes pequenos momentos que nos marcam e, por isso,
levá-los-ei sempre comigo.”
Bruna Esteves, 9.º B

E

“ u gostei muito dos ensaios do espetáculo. A minha parte preferida foi a da Rita a cantar. Também gostei
do Bernardo a fingir que era o professor André.”
Guilherme Almeida, 9.º C

O

“ Sarau foi uma experiência única, desde os ensaios ao espetáculo propriamente dito. Todo o carinho e toda
a dedicação investidos resultaram num belíssimo Sarau, cheio de risadas e alegria. Foi uma experiência incrível!”
Tiago Mendes, 9.º C
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NOTÍCIASNOTÍCIAS
Laço Azul

N

o dia 30 de abril, da parte da tarde, os petizes do Jardim de Infância e
os alunos do 1.º Ciclo associaram-se à Campanha “Laço Azul”, inserida no Mês
Internacional da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância, através da realização
de um laço azul humano no Largo Dr. Couto. Também os alunos dos 2.º e 3.º
Ciclos foram informados sobre a história por detrás desta iniciativa.

Visita à Semana das Artes

N

os passados dias 2 e 3 de maio, as turmas do 9.º Ano visitaram
a Escola Secundária Alves Martins a propósito da Semana das Artes.
Aí observámos as representações artísticas dos alunos que seguiram
a área das Artes ou que frequentam o Clube de Artes daquela escola.
Estas representações tomaram a forma de pinturas, esculturas,
música, literatura e dança, sendo a minha preferida um trabalho
feito de forma a homenagear um aluno que passou por aquela escola
e também pelo nosso Colégio.
Theodosios Marques, 9.º B

Olimpíadas de Física

N

o dia 4 de maio realizou-se a fase regional das Olimpíadas de Física.
Saímos cedo de Viseu rumo à cidade de Coimbra. Após a receção aos
participantes seguiram-se as provas experimental e teórica que decorreram
no departamento de Física da Universidade de Coimbra. No fim destas, fomos
almoçar na cantina universitária e a tarde foi passada no Jardim Botânico e no
Museu da Ciência. Seguiu-se a sessão de anúncio dos vencedores, distribuição
de prémios e um lanche convívio. No final do dia regressámos a Viseu de coração
cheio! Foi uma experiência única, que nos permitiu o contacto com o ensino
superior e com outros jovens. Divertimo-nos imenso e foi um dia que ficará
para sempre nas nossas memórias.
Ana Catarina Pereira, 9.º C

Dia da Mãe

P

ara assinalar o Dia da Mãe, este ano comemorado no dia 5 de maio, todas
as crianças da Creche e do Jardim de Infância se esmeraram na elaboração de
um belo porta-chaves para oferecer às suas mães, bem como outros miminhos
igualmente especiais.
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Visita à Escola Secundária Viriato

N

o âmbito do projeto “BrincaParque”, realizado para a Assembleia Municipal
Infantil de Viseu, os alunos do 4.º Ano participaram nos "Encontros da Viriato", na
Escola Secundária Viriato, no dia 9 de maio. O objetivo foi conhecer as oficinas
do Curso Profissional de Eletromecânica, em que os alunos estão a desenvolver
adaptações nas máquinas de desporto para pessoas com deficiência motora, entre
outras atividades pedagógicas.
Grupo do 1.º Ciclo

Uma escritora na escola

N

o dia 13 de maio, os alunos do 1.º Ciclo foram presenteados com a visita
da escritora Isabel Zambujal. As crianças receberam-na entusiasticamente, visto
que já tinham tido contacto com algumas das suas obras. A escrita apresentou-as
e explicou a motivação para a sua criação. No final, autografou os livros.
Grupo do 1.º Ciclo

Projeto “Reconplasticar”

N

o passado dia 15 de maio, alguns elementos
do Clube de Ciências apresentaram o Projeto
“Reconplasticar” na Green Week Viseu.
O projeto surgiu no âmbito do concurso “Nós na
Economia Circular”, inserido na Green Week Viseu,
e foi ao encontro das temáticas desenvolvidas
pelo Clube de Ciências ao longo do presente ano
letivo. O Clube tem-se dedicado à sensibilização
da comunidade educativa no que diz respeito a
políticas ambientais, à recolha seletiva de resíduos e à reutilização com diferentes fins.
O nome “Reconplasticar” resultou da junção de três termos: Recolha, Construção e Plástico. O objetivo
principal do projeto era construir materiais de decoração, para espaços de recreio, com resíduos de plástico,
principalmente garrafas, e, com eles, construir um espaço “verde” de convívio.

VII (Con)Viver em Família

N

o dia 18 de maio, no âmbito do Projeto
de Educação para a Saúde, realizou-se mais uma
edição da atividade “(Con)Viver em Família”,
com uma Caminhada/Peddypaper pela Quinta de
Carvalhiços, propriedade da Fundação S. José, em
S. Miguel do Outeiro.
Para além do convívio e do exercício físico,
as famílias puderam observar e descobrir, de
forma saudável, algumas curiosidades sobre a
biodiversidade da Quinta e a produção de vinho.
A equipa do Projeto de Educação para a Saúde
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NOTÍCIASNOTÍCIAS
À Descoberta de Azulejos em Viseu

O

s meninos das salas dos 3, 4 e 5 Anos partiram num passeio “À Descoberta
de Azulejos em Viseu”, nos dias 15 e 16 de maio. Andaram por vários sítios da
cidade e descobriram verdadeiras obras de arte feitas de azulejo.

Exposição “Galeria da Biodiversidade”

O

Dia Mundial da Biodiversidade, comemorado a 22 de
maio, surgiu em resultado da 1.ª Convenção sobre a Diversidade
Biológica, para relembrar a importância da biodiversidade, isto
é, da variedade de seres vivos existentes na Terra, das relações
entre organismos e entre estes e o ambiente.
O Colégio assinalou esta data através da exposição “Galeria
da Biodiversidade”, onde os alunos dos 5.º e 8.º Anos puderam
dar a conhecer trabalhos desenvolvidos na disciplina de Ciências Naturais.
Todos se empenharam num objetivo comum: sensibilizar a comunidade educativa para o facto de a
biodiversidade ser essencial para o equilíbrio dos ecossistemas naturais e, consequentemente, para o bem-estar
humano.
Grupo de Ciências Naturais

Torneio de Gira-Volei

N

o dia 25 de maio, o Colégio fez-se representar com seis duplas na fase
regional do torneio de gira-volei, o qual decorreu em Castro Daire. No final do
encontro, uma equipa foi apurada para a fase nacional e as outras duas obtiveram
um honroso terceiro lugar. Foi um dia de convívio e desportivismo entre todos.
Grupo de Educação Física

Campanha do Banco Alimentar Contra a Fome

N

os dias 25 e 26 de maio de 2019, alunos e professores do Colégio da Via-Sacra participaram, mais uma vez, na campanha de recolha de alimentos do
Banco Alimentar Contra a Fome.
Parabéns a todos os alunos e professores que contribuíram nesta ação de
solidariedade. Um agradecimento especial a todas as pessoas que deram o seu
contributo.
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Orientação Escolar e Profissional

D

urante os 2.º e 3.º períodos foram desenvolvidas, com os alunos do
9.º Ano, algumas atividades de autoconhecimento com o objetivo de os
ajudar na escolha do seu percurso escolar.
Além das sessões individuais e de grupo realizadas no Colégio pelos
Serviços de Psicologia e Orientação, os alunos tiveram oportunidade de
visitar Escolas Secundárias da cidade de Viseu, contactando, de forma mais
próxima, com o Ensino Secundário.
S.P.O.

Uma Aventura...

À

semelhança de outros anos letivos, o Colégio participou na edição de 2019 do concurso "Uma Aventura
Literária..." com trabalhos de diversos alunos.
Ao aluno António Lopes, do 4.º C, foi atribuído o Prémio Especial do Júri, na modalidade de Texto Original
para os 3.º e 4.º Anos do 1.º Ciclo, e a aluna Maria Francisca Fernandes, do 6.º A, foi agraciada com o 3.º prémio
na modalidade de Desenho para alunos do 2.º Ciclo. Nesta mesma modalidade foi ainda atribuída uma menção
honrosa à aluna Beatriz Augusto, do 6.º A.
Parabéns a todos os participantes!

Prof.ª Andreia Figueiredo

Visita de estudo dos 1.º e 2.º Anos

N

o dia 31 de maio, os alunos das turmas dos 1.º e 2.º Anos foram até
Aveiro visitar a Escola Equestre, tendo-se divertido e aprendido muito num
dia passado ao ar livre e em contacto com diversos animais.

A

“ visita foi divertida, fizemos pão, andámos a cavalo e comemos
gelado. Adorei ir com os meus amigos!“
Rita Simões, 1.º B

G

“ ostei muito da nossa visita de estudo. Adorei andar em cima dos
cavalos e de dar comida aos animais.”

Maria Vaz, 2.º B

XX Festival de Teatro

T

al como já vem sendo habitual, o Colégio participou no XX Festival de
Teatro com a representação de duas peças de teatro. No dia 1 de junho, foi a
vez dos alunos do 1.º Ciclo com a peça “Era uma vez um jardim”. No dia 5 do
mesmo mês, estiveram em palco os alunos dos 2.º e 3.º Ciclos que frequentam
o Clube de Teatro, com a peça “A Papa Fortunas”.
Foi uma experiência incrível e inesquecível para todos os que estiveram
envolvidos.
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REPÓRTERMOCHO
BILHETE DE IDENTIDADE
NOME: Nelson Filipe Gomes de Sousa
PROFISSÃO: Professor de Educação Física

D

esta vez, o Repórter Mocho foi conversar e conhecer melhor o professor Nelson Sousa. Ficámos a saber mais
sobre a pessoa simpática e tão acarinhada pelos alunos do Colégio da Via-Sacra.
Repórter Mocho: Quando e onde nasceu?
Professor Nelson: Nasci a 4 de julho de 1982, aqui, na nossa cidade de Viseu.
Repórter Mocho: Que lembranças guarda da sua infância?
Professor Nelson: Tive a felicidade de viver no bairro do Viso, onde moravam imensas crianças. Todos os dias
havia jogos e atividades na rua, desde jogos de futebol, escondidas, brinquedos que fazíamos, como fisgas, flechas,
canos com canudos de papel, coisas que agora as crianças nem imaginam. Lembro–me muito bem de passar tardes
de verão a construir cabanas nas matas circundantes do nosso bairro.
Repórter Mocho: Como foi o seu percurso académico?
Professor Nelson: O meu 1.º Ciclo foi feito na Escola Primária
do Viso, depois fui fazer o 2.º Ciclo na Escola Grão Vasco.
No 3.º Ciclo frequentei a Escola do Viso, acabada de
construir. O Secundário foi feito na Escola Emídio
Navarro, conhecida por Escola Comercial. O meu
Curso Superior foi feito aqui em Viseu, na
Escola Superior de Educação.
Repórter Mocho: Sempre sonhou ser
professor de Educação Física?
Professor Nelson: Nós, em crianças,
sonhamos com muitas profissões que
achamos divertidas, porque nos
remetem para fantasias imaginárias ou
porque temos alguns casos na família.
Mas o meu gosto pela atividade física
era acentuado e acho que foi no 9.º
Ano que verdadeiramente tomei a
decisão, quando a Diretora de Turma
me apresentou a possibilidade de
escolher Desporto no Secundário.
Assim foi! A partir do meu 10.º
Ano orientei os meus estudos com
a finalidade de ser Professor ou
Treinador de Desporto.
Repórter Mocho: Há quanto tempo
exerce a profissão de professor,
nomeadamente aqui no Colégio?
Professor Nelson: Comecei a dar
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Expressão Físico–Motora em 2007/2008, nas AEC aqui em Viseu. No Colégio, comecei a ensinar Patinagem em
2014/2015 e, na Creche e Jardim de Infância do Colégio, em 2015/2016. Este ano é o meu ano de estreia como
Professor de Educação Física, no Colégio, e estou a gostar muito.
Repórter Mocho: Existem, certamente, muitos desafios e dificuldades no desempenho da tarefa de professor.
Pode destacar alguma situação experienciada ao longo da sua carreira?
Professor Nelson: Sim, na nossa profissão em que a atividade física é uma constante, por vezes, torna-se
muito difícil controlar os alunos num espaço tão amplo, sujeitos a quedas, acidentes e choques, daí a dificuldade
ser acrescida. Para mim, o desafio maior foi abraçar o projeto do Jardim de Infância e lecionar Expressão Físico-Motora a crianças tão novas. Confesso que me surpreendeu a destreza que estas crianças revelam quando bem
estimuladas.
Repórter Mocho: Como nasceu o gosto pela atividade física?
Professor Nelson: Acho que desde sempre, desde que me lembro das brincadeiras que fazia em criança.
Havia sempre atividade física, havia sempre corrida, respiração ofegante e transpiração.
Repórter Mocho: Quais as atividades físicas preferidas e praticadas atualmente?
Professor Nelson: Adoro hóquei em patins e pratiquei essa modalidade cerca de 16 anos. Pelo meio, na
altura da Universidade, joguei futebol, de que também gosto muito. Neste momento, faço um pouco de tudo:
desde running, BTT, ténis com um amigo ou futsal com um grupo. O que interessa é mexer!
Repórter Mocho: Qual a profissão que escolheria se não pudesse ser professor? Porquê?
Professor Nelson: Escolheria talvez algo ligado à restauração, porque já trabalhei na área e já tive um
restaurante, mas, para isso, é preciso estar a 100%. Quem sabe se não volto a ter um restaurante, mas quando
tiver tempo...
Repórter Mocho: Gostaria de deixar uma mensagem aos alunos do Colégio?
Professor Nelson: Sim. Gostaria de passar a mensagem de que, seja qual for a profissão que venham a
escolher, a desempenhem o melhor que puderem e tenham orgulho naquilo que fazem.
Livro inesquecível: A mão do Diabo, de José Rodrigues dos Santos
Filme marcante: Pulp Fiction
Número da sorte: 8
Música favorita: “Where is my mind”, dos Pixies
Banda preferida: Coldplay
Prato de eleição: Tapas e petiscos
Cidade de sonho: Nova Iorque
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FAMOSOS TALENTOSOS
Francisca Lages

N

ascida em Viseu a 22 de setembro de 2004, Francisca Moura
Morais Rocha Lages, aluna do 9.º A, apresenta um talento inato
para a dança. Com o apoio da família e motivada pelas danças dos
musicais do Colégio, resolveu inscrever-se no nosso Clube de Dança
para poder desenvolver esta sua vocação.
Esta habilidosa jovem partilhou connosco que, ao longo da
semana, costuma dedicar duas a três horas para treinar e, assim,
melhorar e aperfeiçoar a sua paixão. Segundo ela, “não é muito
difícil manter este gosto pela dança quando se gosta de música e,
no fundo, sinto que é algo que nos encaminha para a liberdade e
nos faz esquecer os problemas”.
Para além de ser uma excelente dançarina, Francisca Lages
tem de gerir bem o seu tempo para ser uma aluna, igualmente,
bem sucedida. De momento, o seu sonho não passa pela vertente
artística, mas, sim, por uma carreira na área das Ciências, pelo que
a paixão pela dança vai estando em segundo plano, mas sempre presente na sua vida.
Quanto aos seus passatempos, e à semelhança dos seus pares, gosta de estar com os seus amigos, ir
ao cinema, ouvir música e ler, não esquecendo obviamente o exercício da movimentação corporal.
Tentámos descobrir a fonte da sua inspiração, mas Francisca confessou-nos não ter nenhum ídolo em
concreto, ainda que nutra uma especial admiração pela conhecida portuguesa Carlota Rodrigues.

Carlota Rodrigues

S

empre que ouvia música, em criança, o impulso de Carlota
Rodrigues era dançar, onde quer que estivesse. Perante tamanho
entusiasmo, a mãe decidiu inscrevê-la, aos seis anos, nos cursos
livres do Conservatório de Lisboa e em aulas de piano, bem como em
formação musical e no coro do Instituto Gregoriano. A dançar desde
os seis anos, Carlota está habituada a superar-se. Estudou desde o
ensino primário no Conservatório de Lisboa e, aos 16 anos, foi fazer
um curso de curta duração em Nova Iorque. Foi nessa altura que
foi convidada por um dos seus professores para se mudar de malas
e bagagens para a Rússia, para estudar no icónico Teatro Bolshoi –
uma das principais e mais exigentes escolas de ballet do mundo.
Além de todas as competências técnicas e do método de trabalho
que absorveu durante mais de três anos, Carlota sublinha a ligação
dos russos à arte, que lhe serviu de exemplo para a vida. “Para
eles, a arte faz parte do dia a dia e é transversal na sociedade, está
disponível a todas as pessoas, das mais ricas às mais desfavorecidas.
Achei isso absolutamente inspirador.”
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Rodrigo Coelho

R

odrigo António Teixeira Coelho nasceu no dia 5 de junho de 2004 e é
atualmente aluno da turma C do 9.º Ano. Ele tem uma grande paixão pela
música, particularmente pelo piano. Este interesse musical manifestou-se
logo em criança, por volta dos 7 anos de idade, e foi nessa altura que iniciou
a sua formação nessa altura na guitarra. Contudo, após ter ouvido a sua
professora a tocar piano, ficou encantado com a sonoridade suave daquele
instrumento e assim nasceu, como nos disse o Rodrigo, «um grande amor».
Atualmente, frequenta a Escola de Música do Colégio, mas não
esquece as suas origens, referindo que deu os seus primeiros passos com a
professora da aldeia. Portanto, esta senhora foi a grande responsável por
incutir nele o gosto pela música e por o ajudar a desenvolver a destreza
nos seus dedos. Também a família, desde sempre, o impulsionou e apoiou
na concretização dos seus desejos.
Apesar de ser grande fã de música, confidenciou-nos que os estudos
continuarão a ser a sua prioridade, pelo menos por enquanto. Como
qualquer jovem da sua idade, nos tempos livres, gosta de jogar futebol, estar com a família, ver séries na
televisão e tocar piano, que, no seu caso, assume um efeito tranquilizante.
Rodrigo assume não ter um verdadeiro ídolo em torno do piano, mas manifesta algum interesse por Johann
Sebastian Bach, destacando a obra “Air” como a sua favorita.

Johann Sebastian Bach

J

ohann Sebastian Bach nasceu a 21 de março de 1685, em Eisenach,
na Alemanha, e faleceu em Leipzig, a 28 de julho de 1750.
Nascido numa família de longa tradição musical, cedo mostrou possuir
talento e logo se tornou um músico completo. Estudante incansável,
adquiriu um vasto conhecimento da música europeia da sua época e das
gerações anteriores. A sua habilidade no órgão e no cravo foi amplamente
reconhecida enquanto viveu, daí ter-se tornado uma figura lendária.
Também tinha grandes qualidades como maestro, cantor, professor e
violinista, mas, como compositor, o seu mérito só recebeu aprovação
limitada e nunca foi exatamente popular, ainda que vários críticos que o
conheceram o louvassem como grande. A maior parte da sua música caiu
no esquecimento após a sua morte, mas a sua recuperação iniciou-se
no século XIX e, desde então, o seu prestígio não cessou de crescer. Na
apreciação contemporânea, Bach é tido como o maior nome da música
barroca, e muitos veem-no como o maior compositor de todos os tempos,
deixando-nos muitas obras que constituem a consumação do seu género.

17

ENTREVISTACOM . . .

M

aria Raquel Costa e Silva nasceu a 6 de junho de 1968 e é
natural de Castelões, no concelho de Tondela. Concluiu o Curso de
Animação Sociocultural e é uma atriz apaixonada pelo mundo do
teatro.

Repórter Mocho - Como surgiu o seu gosto pelo
teatro?
Maria Raquel Silva - Desde pequena que gosto de
teatro. Eu sou natural de Castelões, onde, desde há
muito, existe a tradição de fazer teatro. Lembro-me de
ter seis, sete anos, e de assistir a espetáculos de Revista
que se faziam por lá. Para mim, essas eram noites
muito especiais. Por essa altura, a RTP1 também exibia
teatro e eu adorava ver. Outra coisa que eu gostava
de ver na televisão era ópera, não porque gostasse
especialmente das músicas, mas porque gostava das
histórias e da forma como elas eram apresentadas,
gostava da parte teatral.
Repórter Mocho - Também já trabalhou em
televisão…
Maria Raquel Silva - Sim, já trabalhei em televisão
e em cinema mas a minha predileção é o teatro,
porque, no teatro, é quase tudo verdade, enquanto na
televisão e no cinema é quase tudo mentira. O teatro
tem cheiro, tem a probabilidade do erro. O público
está ali a olhar para nós, podemos vê-lo e ouvi-lo, ele
influencia a nossa prestação, porque ri, chora, suspira.
Todos os dias é diferente, reage de forma diferente
e indica-nos caminhos diferentes. É por isso que os
espetáculos nunca são iguais, porque o público muda
de dia para dia e nós também estamos diferentes,
todos os dias.
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A televisão e o cinema são linguagens muito
diferentes. Quem está à nossa volta está a fazer o seu
trabalho tal como nós, não está a usufruir da nossa
prestação. Entre nós e o público existem vários objetos
e mil e uma peripécias que ele não presencia. Às
vezes, uma cena de dois minutos pode demorar horas.
É um processo muito diferente. Se eu me enganar, por
exemplo, faz-se um corte e recomeça-se, enquanto
no teatro, se eu me enganar, tenho que improvisar de
modo a que o público não se aperceba do erro. O teatro
é mais desafiante e emocionante, não tem “rede”.
Repórter Mocho - Como é trabalhar no interior,
sabendo que o mundo do teatro se encontra,
sobretudo, nos grandes centros?
Maria Raquel Silva - Nunca senti que a minha vida
de atriz fosse mais difícil por viver no interior. Isto
como atriz de teatro, claro. Se a minha opção fosse a
televisão e o cinema, seria melhor estar num grande
centro, sim.
Repórter Mocho - Que relação existe entre o
teatro e a vida?
Maria Raquel Silva - O teatro é uma projeção da
vida, da realidade. Cada personagem é um bocadinho
de nós próprios, por mais boazinha ou malvada que ela
seja, uma construção nossa, baseada em memórias e
vivências das quais não temos, por vezes, consciência.

Fotografia: Mário Ribafeita

Raquel Silva

Por isso me é tão estranho ouvir dizer “encarnaste
muito bem a personagem”, como se ela não fosse fruto
de um processo de trabalho. Um ator tem o privilégio
de prolongar a fase do “faz de conta”, de desmontar
realidades às vezes dramáticas, outras vezes cómicas,
e de, no final, as mostrar ao público com toda a
generosidade que ele merece.
Repórter Mocho - Como vê, na escola, a importância
da arte e, em particular, do teatro?
Maria Raquel Silva - Eu penso que a presença da
arte na escola é muito importante porque, para além
da inteligência e do raciocínio, envolve também o lado
afetivo e emocional, que, muitas vezes, não tem lugar
na aprendizagem dos conteúdos escolares.
O teatro, em particular, ao englobar várias áreas
artísticas e diferentes linguagens, proporciona o
desenvolvimento da criança como um todo: desperta
o gosto pela leitura, trabalha a memória, a expressão
psicomotora, a imaginação, a espontaneidade, a
capacidade crítica, a capacidade de observação e a
perceção da realidade. Transportar uma realidade para
o palco pressupõe uma análise e reflexão sobre a mesma;
o fazer de conta que sou este ou aquele pressupõe
perceber quem é este ou quem foi aquele para os
poder representar de uma forma credível. O teatro
exige um exercício constante: olhar uma realidade,
desmontá-la, construir uma nova e ter a capacidade de
a comunicar ao público. Eu acredito que este exercício é

“Entre muitas outras
coisas, eu penso que há três
coisas muito importantes
para que possamos crescer
e evoluir. Uma é: saber
ouvir. [...] Outra é: não ter
medo de perguntar. [...]
Finalmente: ser generoso
[...]”

um ótimo veículo de
crescimento pessoal
e uma ferramenta útil
para qualquer um,
independentemente
da profissão que venha a ter no futuro. Para além disto,
como uma grande parte do trabalho teatral é feito em
grupo, é necessário aprender a funcionar em equipa,
o que faz com que ele seja também um promotor da
socialização e fator de crescimento social.
Repórter Mocho - Que mensagem gostaria de
deixar aos alunos do Colégio da Via-Sacra?
Maria Raquel Silva - Entre muitas outras coisas,
eu penso que há três coisas muito importantes para
que possamos crescer e evoluir. Uma é: saber ouvir.
Ouvir é aprender. Outra é: não ter medo de perguntar.
Perguntar também é muito importante para se aprender
e na internet não estão todas as respostas, e as que lá
estão nem sempre são as mais corretas. Finalmente:
ser generoso, pois isso implica ter a noção de que os
outros existem para além de mim, e ter essa noção
posiciona-nos de forma a que não nos atropelemos uns
aos outros. Esta postura dá-nos, também, mais espaço
para o silêncio, para a observação do que nos rodeia, e
que é tão importante para crescermos mais e melhor,
contribuindo para a nossa evolução enquanto homens
e mulheres do futuro.
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T E L A SE

PAUTAS

Rapariga com Brinco de Pérola, de Peter Webber

Este filme retrata uma história passada na Holanda em pleno século XVII.

Depois de o pai ficar cego, na sequência de uma explosão, a sua filha, uma
jovem de 17 anos chamada Griet, é obrigada a trabalhar para ajudar a família
a ultrapassar as dificuldades financeiras. Foi, então, trabalhar como empregada
doméstica na casa do pintor Johannes Vermeer.
Enquanto limpava o ateliê, Griet costumava observar as obras do seu patrão e,
um dia, este reparou nela e interessou-se pela sua beleza, resolvendo retratá-la
num dos seus quadros. A intenção de Vermeer era colocar naquele quadro toda
a paixão, toda a beleza e toda a simplicidade que os seus olhos viam naquela
jovem. Os contrastes de luz e sombra têm um grande destaque na obra, sem tirar
o leve brilho do pequeno brinco de pérola que está na orelha da jovem menina.
No final, essa inspiração dá origem a uma das suas mais belas obras, mas
também a inúmeras perturbações familiares (ele era casado) e pessoais.
Trata-se de um belo filme protagonizado por Scarlett Johansson e Colin Firth,
vencedor de vários prémios internacionais.

“The Girl With A Pearl Earring”,
de Lord Seventh

Baby, you’re so pretty, use your beauty as my muse

Querida, és tão bonita, usa a tua beleza como minha musa

I'll paint us together, I'll write you a letter
Want me to kiss you, I'll do it with pleasure
If you’re feeling cold, I can give you my sweater
But that doesn't matter, cus were not together
Is this what you wanted to do to me?
Why did you have to get used to me?
We could have lived in the Philippines
Taking a dip in the Sulu sea
Why did you treat me with foolery?
I could have made you a master piece
Instead, you just left me imagining
What we could have been without tragedy

Eu vou pintar-nos juntos, vou escrever-te uma carta
Queres que eu te beije, eu fá-lo-ei com prazer
Se estiveres com frio, eu posso dar-te a minha camisola
Mas isso não importa, porque não estamos juntos
É isto que me querias fazer?
Por que é que te acostumaste a mim?
Nós poderíamos ter vivido nas Filipinas
Dando um mergulho no mar Sulu
Por que me trataste com loucura?
Eu poderia ter-te feito uma obra de mestre
Em vez disso, tu apenas me deixaste a imaginar
O que poderíamos ter sido sem tragédia

[...]

[...]

I feel like I'm Da Vinci every time I'm close to you
I make you Mona Lisa, baby smile, you’re so cute
Mix the paint together, girl you need the perfect hue
Cus every time I strike the canvas, I just think of you
But it’s been getting old, I need a new muse
I could paint a mountain, it would still be you
Reflections of the love that I used to have with you
I see Mona Lisa every time I look at you
But it’s been getting old, I need a new muse
Cus every time I strike the canvas, I just think of you
But it’s been getting harder, since I started losing you
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Eu sinto que sou Da Vinci sempre que estou perto de ti
Eu faço-te Mona Lisa, querida, sorri, tu és tão bonita
Mistura a tinta, tu precisas da tonalidade perfeita
Porque todas as vezes que eu toco na tela, eu só penso em ti
Mas está a ficar velho, eu preciso de uma nova musa
Eu poderia pintar uma montanha, serias sempre tu
Reflexos do amor que eu costumava ter contigo
Eu vejo a Mona Lisa sempre que olho para ti
Mas está a ficar velho, eu preciso de uma nova musa
Porque, todas as vezes que eu toco na tela, eu só penso em ti
Mas está a ficar mais difícil, desde que te comecei a perder

UM
OLHAR
MERGULHAR
NOS LIVROS
Escola das Artes, de Sara Rodi

E

Histórias extraordinárias,
de Edgar Allen Poe

H

istórias extraordinárias é uma obra que reúne
uma coletânea de contos assombrosos de Edgar Allan
Poe que tive a oportunidade de reler recentemente.
Este livro de contos transporta-nos até ao mundo
fictício de Poe, cuja escrita é viciante e magnífica,
fazendo-nos entrar na sua mente brilhante. A forma
como constrói uma atmosfera de suspense acaba por
prender o leitor página a página. É o livro para ter ao
lado da cama e ler um pouco todas as noites, ou um
conto todas as noites. Será sem dúvida uma experiência
marcante.
Trata-se de um livro extraordinário para quem
gosta de contos de horror e mistério. Os meus contos
favoritos são “O Escaravelho de Ouro”, “O Coração
Delator” e “O Poço e o Pêndulo”. Têm de ler para
fazerem as vossas escolhas.

ste livro retrata a história e a força de uma
família que tudo faz para ultrapassar os problemas que
encontra ao longo da vida.
Tudo começa com um contratempo, pois o avô
morreu e era ele que sustentava a família. Perante
esta situação, Rute, mãe de quatro crianças, vê-se obrigada arranjar uma solução para suportar as
despesas familiares, decidindo colocar os filhos num
colégio interno vocacionado para o ensino das artes,
a Escola das Artes.
Perante tal mudança, os filhos veem-se obrigados
a arranjar novos amigos numa escola totalmente
desconhecida e nem todos aceitam muito bem esta
solução.
Este magnífico livro cativa qualquer leitor, pois
transmite um enorme ensinamento de coragem, força
e união que uma família precisa de ter para conseguir
ultrapassar os obstáculos que a vida nos apresenta.
Trata-se de uma história que nos transporta para
a realidade e pode, também, servir de exemplo para
muitas pessoas. A linguagem acessível acaba por levar
o leitor a mergulhar no interior da história e a devorar
cada palavra.
Filipa Encarnação, 5.º B

Prof.ª Maria João Lages
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Mãe...

Que alegria ter-te!

Tu és a mão que me apoia,
O sol do meu inverno
Nos meus dias de nevoeiro.
Tu és caminho,
És o meu rumo.
És a minha inspiração,
A minha força!

Mãe...

CONCURSO LITERÁRIO

Mãe,
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Tu és a minha ponte de união.
Iluminas a minha vida.
És a flor que mora
Bem dentro do meu coração.
Mãe,
Serás sempre a minha heroína,
O meu grande amor.
És como uma estrela cadente
Que lança um brilho multicolor.
Quando eu era pequenino,
Eras a minha fortaleza.
Com tanta doçura e afeto,
Tinhas o poder da natureza.
De ti chovem sorrisos,
Contigo aprendo a viver.
O melhor abraço deste mundo
É o teu, que nunca irei esquecer.
João Rodrigues, 5.º B

Contigo aprendi a amar
E o meu amor te irá acompanhar.
Maria Inês Cabral, 5.º B
Ilustração: Maria Francisca Salvador,
Sala dos 5 Anos

Respostas?

Criança que é criança brinca…

Não brinca?

Ave que é ave voa livremente…
Será realmente?
Flor que é flor floresce sob seu único pé…
Não é?
Artista que é artista inventa seu próprio céu…
Acho eu...
Adulto que é adulto
Tem saudades de ser criança,
De brincar livremente,
De perder o sustento,
Sem perder a esperança…
Então por que perdem a memória tão facilmente?
Matilde Pereira, 7.º C

Bailarina
Livro

Livro de folhas

Folhas de árvore
Árvore com tronco
Tronco do pica-pau
Pica-pau de penas
Penas leves
Leves e brancas
Brancas de neve
Neve com água
Água do rio
Rio com folhas
Folhas do livro
Livro: um amigo!
Diana Oliveira, 3.º C

De cabeça erguida

E sabrina segura,
Rodopia a bailarina,
Repleta de formosura.

A pianista

A pianista toca, toca

De outras três vem seguida,
Todas três à sua altura.
Mas a bailarina, de cabeça erguida,
Rodopia de sabrina segura.

Sobre as teclas do piano.
Ao tocar, o mundo acorda
E é alegre todo o ano.
As notas a vibrar,
A melodia a tocar...
Um raio de sol nasce
Para as pessoas agradar.

Salta, voa, encanta.
Se cai, logo se levanta.
Mete todo o mundo em pasmo
Com sua dança e compostura.
E lá rodopia a bailarina
De cabeça erguida e sabrina segura.

Sofia Monteiro, 5.º C

Inês Monteiro, 8.º B

Minha escola é meu caminho,
Minha estrada do saber,
Onde aprendo a ser alguém,
Cumpridor do meu dever.

Eu gosto da minha escola,
Foi ali que tudo dei.
Hei de lembrar-me toda a vida
Desta escola onde andei.
Mariana Miranda, 5.º C

Na sala dos Amiguinhos

Aprendemos com alegria
A classificar os animais.
É sempre uma grande euforia!
O corpo humano nós vamos conhecer
E os azulejos já fomos descobrir.
Jogamos e saltamos sem cansar,
Porque o melhor da vida é sorrir e brincar!
Sala dos 4 Anos
Ilustração: Diogo Duarte, Sala dos 4 Anos
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O mar

Meu querido mar,
Primavera

Primavera,

Chegas por fim!
Espalhas o teu encanto,
Acalmas o meu pranto,
Tiras esta mágoa de mim.

Onde é que estás?
Estarás nas ondas?
Estarás nos olhos de uma gaivota perdida?
Ou na alma de um pescador?
Meu querido mar,
Vejo-te no azul
Dos olhos de uma criança que quer sonhar
Ou de um peixe a balançar
Nas ondas do mar.
Maria Luísa Vieira, 4.º A

Primavera,
Chegas pomposa!
Tinges o mundo de cor,
Acabas com a minha dor,
Trazes a paz de volta.

Esta é a ultima vez

Que os Piratas vos vão escrever,
Pois o ano está a acabar
E nova escola vamos conhecer.

Primavera,
Vem ter comigo,
Que o mundo
Deixou-me ao frio.
A tua beleza aquece-me,
A tua presença reconforta-me...
Primavera,
Vem ter comigo...

Nesta escola fizemos amigos
Que nunca vamos esquecer,
Nem todas as pessoas
Que nos ajudaram a crescer.
Aqui muito aprendemos
A brincar e a sonhar.
Fizemos trabalhos e sonhámos,
Aprendemos a rir e a contar.

Filipa Raínho, 8.º B

A Primavera a florir
As aulas vão acabar

E os pequenos a sorrir...
Com os trabalhos a fluir,
O Berçário vamos colorir!

Com um musical de arrasar!
Vamos de férias descansar
Para o ano novo preparar!
Gabriela Camões, 6.º B

Com as férias a chegar

E tanto para dizer...
Mas o importante deste ano
É que nos divertimos a valer!
Sala dos 3 Anos
Ilustração: Tomás Moita, Sala dos 2 Anos
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Sala dos 0 Anos

Cantámos e dançámos,
Muito nos divertimos.
Jogámos jogos divertidos
E formámos um grupo de amigos.
Adeus e até um dia!
Beijos salgados vos vamos mandar.
Nunca se esqueçam de serem felizes
E de em altos mares navegar!
Sala dos 5 Anos

O

verão é bom.
Podemos ir à praia,
Podemos ir ao mar
E também está calor.

O verão

O verão está a chegar,

O verão é tempo de férias,
As férias são tempo de paz,
E paz é serenidade.
É tempo de tirar fotografias no mar.
Nas férias, nós podemos
Ir num avião
Ver o céu azul
E viajar ao lado das nuvens.
Nas férias, podemos ver
Arte de pintores famosos
E ir ao cinema ver
Filmes nas telas gigantes.
As férias são momentos de paz
Onde se pode ir à piscina
Brincar na praia
E viajar para outros países.
José Paiva, 2.º A
Trabalho: Carminho Silva, Sala do 1 Ano

Verão

No verão vamos brincar,

E a praia eu vou curtir.
Na piscina vou entrar
E com ninguém vou discutir.
Vou comer um bom gelado
E à bola vou jogar.
Com os meus amigos, sincronizados,
A alegria eu vou criar.
Mas, quando eu vir, já será outono
E esta história vou ter de acabar.
Maria João Ferreira, 3.º B

As aulas a acabar,
A praia já está a chamar...
Vamos todos brincar.
Com a areia e o mar
E com o sol a queimar
Temos de nos cuidar
Para um escaldão não apanhar!
Matilde Coelho, 6.º B

Estrofes essenciais para o verão

A pele que tu tens

É um dos teus bens.
Sabes que é graças ao calor
Que ela tem cor?
O mar sem fim,
Com um azul de encantar,
É um amigo para mim,
Para eu nadar.
As férias a passar...
O quinto ano a chegar...
Três meses a esperar
Sem escola, sempre a brincar.
Um livro grande vamos ler
E planear férias a valer.
Uma viagem vamos fazer
E gelados comer.
Sempre a sorrir,
À praia temos de ir.
Da chuva vamos fugir!
Toca a divertir!
Quando sentes o calor,
Protetor solar deves pôr.
Divertimo-nos a rigor,
Nestas férias de amor.
Bárbara Araújo, Lara Alves,
Mariana Carvalho, 4.º B
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O panda e o pato

O panda pescou o peixe,

O peixe piscou o olho ao pato,
O pato foi à padaria,
À padaria com o panda.
O panda e o pato
Chegaram à padaria
E comeram um pão,
Pois era o que havia.
Inês Silva, 4.º B

Sempre alegres e bem-dispostos
Os Pandinhas vão continuar.
Para o ano cá estamos
Sempre a trabalhar!

Sala de 1 Ano

A borboleta

Havia, há muito tempo,

Uma larva na floresta!
Contudo, o seu casulo de seda
Era bem pequeno para esta.
A larva tentava e tentava
No seu casulo entrar,
Mas esta missão parecia impossível
Sem alguém para a ajudar.
No ar, sobrevoava o perigo.
Na terra encontrou dois amigos.
E, graças ao esforço dos bichinhos,
Finalmente pode repousar no seu abrigo.
Lá no alto, o tempo passou
E a metamorfose se consumou!
Aquela lagarta desajeitada
Numa linda borboleta se transformou.
De repente, o casulo eclodiu!
Umas antenas irromperam,
Umas belas asas se revelaram
E eis que um ser maravilhoso surgiu.
Feliz, a exuberante borboleta
Elevou-se, inocente, no ar.
Mas umas garras afiadas
A vida lhe vieram ceifar.
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Mariana Marques, 6.º C
Ilustração: Leonor Batista, Berçário

“O C”

O cão corajoso cai do corrimão

O cavalo corre em cima do camião,
O coelho come cenoura no carrão
E o corvo é um comilão.
O caracol é carinhoso,
O crocodilo costuma ser corajoso,
O canguru é manhoso
E a coruja tem um ar espantoso.
Inês Martinho, 4.º B

O melhor Musical

As notas musicais correm pelas pautas

Onde fazemos uma bela harmonia.
Cantamos e tocamos durante muitas aulas
Para, no final do ano, fazermos a verdadeira magia
Naquele que é o melhor musical
De Portugal!
Maria Inês Lemos, 9.º C

Para os nossos queridos finalistas

Queridos alunos,

De rostos risonhos,
Sejam muito felizes,
Sigam os vossos sonhos.

Romeu e Julieta.
Atraso no baile.

Estão a ganhar asas...
Vão poder voar!
Uma bela viagem
Vos queremos desejar.

Toca a música. Começou o baile.

As professoras do 4.º Ano
Ilustração: Madalena Chaves, 4.º A

Finalistas

Finalistas somos nós!
Iremos o Primeiro Ciclo deixar.
Novos desafios começam a espreitar...
Animados, estamos prontos para os enfrentar.
Levamos connosco lindas recordações e
Imaginamos um futuro feliz…
Sentimos nos nossos corações
Tantas e confusas emoções…
A professora não vamos esquecer...
Saudades iremos ter.

4.º A

É um compasso de espera,
Ruge a guitarra. Solta-se a fera.
É uma toada inquieta,
Lá na rua da Julieta.
Convidaram um grupo de quizomba
P’ra uma noite musical de arromba.
Mas… a Julieta suspira, triste.
É o amor que não lhe assiste!
Não desce hoje para bailar
E perde-se a suspirar.
Tocam o teclado e a viola,
Dançam os corpos, quebram a mola!
Mas a miúda perde a toada...
Está mesmo desconsolada!
Encosta uma revista no peito quente,
Pensa no Romeu e já o sente
A subir as escadas a perguntar:
“−Vens comigo, hoje, dançar?”
Mas o Romeu está a tardar
E ela perde-se a imaginar:
«−Estará com outra? Já se perdeu?
Onde andas tu, ó meu Romeu?
Sentes a música? Dança-te o corpo?
Estarás vivo? Estarás morto?»
Ele não veio. Não nesse baile.
Desceu sozinha com o seu xaile.
Apareceu o Zé da livraria
Que a convidou p’rá funkaria!
A música entrou nos seus ouvidos.
Deram as mãos e foi só zumbidos.
Casou com Zé e a Julieta,
E mandou o Romeu para o maneta…
Francisca Campos, 8.º C
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Noite de luar
Oscilando no meu corpo…
Tranquilizante para a
Alma, que espera a sua chegada.
Sempre que aparece, a minha mente começa a bailar.

Cinema

Onde os espaços correm de repente…
Um contentamento, um sentimento…
O despertar de uma antiga mente
Que aparece de repente!
O cinema é um encantamento…

Bernardo Passos, 9.º A

Inês Dinis, 9.º A

Com companhia faço
Incríveis viagens por essa
Natureza… É
Entretenimento para todas as pessoas, num
Movimento que, em toda a parte, traz
Arte aos nossos olhos.

Música

Minha musa, minha música,

Tu que trazes paz e calma...
E se eu pudesse um dia
Entregar-te toda a minha alma?
E se eu pudesse um dia
Entrar na tua grandiosa casa
E colocar no teu alpendre
Tudo o que a ti me prende?

Gonçalo Morgadinho, 9.º A

Durante todo o ano

Cada palavra, cada som,
Cada melodia, cada canção,
Ai! Minha musa, minha música,
Eu te dou o meu coração...

Os Saltaricos quiseram mostrar
Todas as atividades que fizeram
E na revista do Colégio as ilustrar

Maria Oliveira, 7.º B

O cinema

Várias imagens sucessivas

Muito rápidas a passar,
A cores ou a preto e branco,
A rir ou a chorar.
Três pássaros a esvoaçar,
E flores a desabrochar...
TaL como no cinema,
São milagres para aproveitar.
Para alguns, a sétima arte,
Para outros, uma atividade para relaxar.
Mas há algo no cinema
Com que os Deuses se podem deleitar!
Guilherme Santos, 9.º B
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Agora que está a acabar
Com os Saltaricos sempre a trabalhar
Na revista podemos mostrar
E os papás a podem comprar!
Sala dos 2 Anos

História iluminada

Veio do “a preto e branco”

Para os maiores espetáculos de cor…
E, nessa sala escura,
Ilumina-se uma história
Que se transforma em memória
E reflete o que é, verdadeiramente,
O caráter da sétima arte!
Sofia Dias, 9.º C

UM OLHARSOBRE...
Num banco de jardim…

E

stou de volta à minha segunda casa,
a este Colégio que me viu e fez crescer.
Passados quinze anos, ainda sinto o orgulho
e a alegria de ter sido esta escola que me
ensinou valores indispensáveis muito para
além da educação.
Este Colégio, que me trouxe amizades
que vão permanecer para sempre, não
ensina apenas fórmulas e orações, ensina e
faz-nos experienciar relações e atividades
que nos proporcionam momentos de
convívio e de fraternidade, momentos
estes com os nossos amigos e também
com os professores, com quem mantemos
relações de proximidade e confiança.
E é isso que vai permanecer na
memória: um Colégio que não só nos ensina
mas que também nos torna melhores!
Ana Leonor Campos, 9.º A

Quantos anos já terão passado?

Bem, não tenho certeza, mas estar
sentada aqui neste banco de jardim traz-me cada vez mais a saudade e a nostalgia
que percorrem a minha memória.
Ainda me consigo recordar de quando
poisei os meus pés pela primeira vez
no Colégio, com receio de não fazer
novas amizades, mas nem cinco minutos

passavam e já tinha amigos suficientes para contar pelos dedos das mãos.
Os anos seguintes vieram repletos de alegria, de muita diversão e de aprendizagem! Passaram com tanta rapidez,
que nem dei conta que já passara de pequena para pré-adolescente já preparada para começar o quinto ano!
Passou o sexto, o sétimo, o oitavo… e, num piscar de olhos, chegara à minha última fase no Colégio, aquela que
mais memórias deixou e a que me iria marcar para sempre. Desde que acabei o meu percurso naquela casa, sinto
saudades da fila do bar, na qual eu passava mais de metade dos meus intervalos, da espera para o almoço, que nos
punha os cabelos em pé de tanta fome, e as voltas ao campo com as minhas amigas. Também as saudades dos concertos
e musicais, dos jogos de futsal, do nosso sarau de 9.º Ano e de todas as visitas de estudo.
Nunca esquecerei o Colégio da Via-Sacra nem os ensinamentos que me foram dados, nem os amigos que por lá
passaram junto comigo e que terão sempre um lugar no fundo do meu coração!
Carlota Nogueira, 9.º B

Chegou a hora da despedida… Não diria um “adeus”, mas um “até já”!

Até já àquelas que foram a minha segunda casa e a minha segunda família durante cinco anos. Diversos foram os
momentos felizes que aqui vivi e que irei, com toda a certeza, recordar. Desde o primeiro dia, acolheram-me com
todo o conforto e carinho. Os anos foram passando. Todos aqui me viram crescer, acompanharam a minha evolução
e me apoiaram nos momentos mais difíceis. Contribuíram para a minha formação, não só a nível académico mas, em
especial, a nível pessoal, e ajudaram-me a ultrapassar todas as barreiras, por mais obstáculos que aparecessem no
caminho.
Um enorme “obrigada” a este Colégio e a todas as pessoas por fazerem de mim aquilo que sou hoje. Obrigada por
esta experiência e pelas lições de vida que daqui retirei.
A minha passagem por aqui não foi em vão, e posso afirmar que esta escola marcou a minha vida… Se existe
realmente algum sentido que possa ser atribuído à palavra “Colégio”, é amor, segurança e união!
Até um dia!
Ana Catarina Pereira, 9.º C
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CHORA
INEM
A
DO RECREIO
Word Search Topic:

ANIMALS, FRUITS, PIECES OF FURNITURE
By Matilde Salgueiral e Íris Rodrigues, 5.º A

Dog 			Wardrobe
Pig			Grapes
Cat			Pineapple
Sheep			Bed
Horse			Rug
Goat			Table					
Orange			Chair
Pear			Peach

Die Deutschecke
(O Cantinho do Alemão)
Deutschland-Quiz
(Quiz sobre a Alemanha)
5 - Que escritor, vencedor do Prémio Nobel, nasceu na
1 - Qual é a capital da Alemanha?
a) Munique b) Frankfurt c) Berlim Alemanha em 1927?
a) Günter Grass b) Johann W. von Goethe
c) Michael Ende
2 - Como se chama a chanceler da Alemanha?
a) Angelina Merkel b) Angela Merkel c) Angela Markle
6 - Quantos estados federados tem a Alemanha?
a) 18 b) 13 c) 16
3 - Como se chama a equipa nacional de futebol alemã?
a) Das Team b) Die Mannschaft c) Das Nationalteam
7 - Que cidade alemã esteve dividida por um muro
durante 28 anos?
4 - Que meio de transporte foi inventado na Alemanha
a) Hamburgo b) Berlim c) Colónia
em 1817?
a) bicicleta b) comboio c) carro

8 - Como se diz “obrigado” em alemão?
a) Ahoi b) Hallo c) Danke
Clara Wessel, 5.º A

Soluções
1. c) Berlim, 2. b) Angela Merkel, 3. b) Die Mannschaft, 4. a) bicicleta, 5. a) Günter Grass, 6. c) 16, 7. b) Berlim, 8. c) Danke
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Profissão de sonho: Médica sem fronteiras
Filme favorito: As Crónicas de Nárnia
Fruta preferida: Melancia

TOP 3

Victoria Peixoto, 7.º C

Profissão de sonho: Professora de ginástica acrobática
Filme favorito: Dumbo
Fruta preferida: Mirtilo
Benedita Santos, 1.º A

Profissão de sonho: Astronauta
Filme favorito: Cai na real, Corgi
Fruta preferida: Laranja

Profissão de sonho: Engenheiro
Filme favorito: Harry Potter – Câmara dos segredos
Fruta preferida: Ananás
Alexandre Batista, 7.º A

Profissão de sonho: Juiz
Filme favorito: Green book
Fruta preferida: Pêssego

Gonçalo Lima, 2.º B

Profissão de sonho: Professora
Filme favorito: Capitão Marvel
Fruta preferida: Banana
Maria Amaral, 6.º A

Rodrigo Alves, 8.º C

Profissão de sonho: Jogador de basquetebol
Filme favorito: Grinch
Fruta preferida: Banana

Afonso Dias, 4.º C

Profissão de sonho: Engenheira de robótica
Filme favorito: Harry Potter
Fruta preferida: Morango
Beatriz Moura, 6.º C

SER + SAUDÁVEL
Prepara-te para o verão

O

ESPETADAS DE LEGUMES
Ingredientes:
• 600 g de cenouras
• 1 curgete
• 1 pimento vermelho
• 300 g de batata-doce
• 2 cebolas médias

verão está a chegar e com ele a vontade de comer refeições mais leves
e saudáveis. Os legumes contêm nutrientes essenciais para a nossa saúde, como
a vitamina A e o caroteno. Estes estimulam a produção de melanina, pigmento
responsável pela cor da pele e proteção contra a radiação ultravioleta.
Apresentamos uma receita muito simples, com alimentos que vão ajudar
a tua pele a preparar-se para o verão.
•
•
•
•
•
•

1 ramo de salsa
1 colher (café) de gengibre ralado
1dl de vinho branco
1 limão (sumo)
0,5 dl de azeite
Sal qb

Modo de preparação:
Descasca as cenouras e corta-as em rodelas grossas. Depois, corta a curgete em quartos, o pimento em losangos
e a batata-doce em quadrados. Em seguida, leva um tacho com água ao lume e, quando esta começar a ferver,
junta os legumes e deixa-os cozer durante 5 minutos.
Entretanto, corta a cebola em metades. Depois, espeta os pedaços de legumes em paus de madeira, tempera
as espetadas com sal e metade do gengibre e rega-as com o vinho branco. Deixa marinar.
Liga o forno a 180 º C. Escorre as espetadas e coloca-as num tabuleiro que vai ao forno cerca de 25 minutos. Rega-as ocasionalmente com o líquido da marinada. Depois, tempera as espetadas com o azeite e o restante gengibre.
Pica ainda a salsa, mistura-a com o sumo de limão e, em seguida, rega as espetadas com este molho.
Bom apetite!
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PASSADO

Sessão solene no nosso liceu
A morte de Camões

T

eve logar no dia 10 de junho uma festa em honra do quadrigentésimo trigésimo quinto
aniversario da morte de Camoes, o nosso maior épico e um dos maiores poetas do mundo.
Como o sr. Reitor do Liceu não quisesse que esse dia passasse desapercebido, porque
havia 435 anos que tinha morrido esse grande vulto, cantor das nossas glorias, que tanto
engrandeceu a nossa Patria que o seu imortavel poema, convidou os alunos e dignissimos
professores e comparecerem no Liceu, a fim de se fazer uma pequena reunião em
homenagem ao grande epico português.
A sessão foi aberta pelo ex.mo Reitor que expôs o motivo desta patriotica comemoração.
Em seguida teve a palavra o rev.º sr. padre Cabral, ilustre
professor do nosso Liceu, que num brilhantissimo discurso traçou
o perfil de Camões, e fez a critica da sua obra.
Alem do sr. padre Cabral falaram os nossos amigos e colegas,
Augusto Aranda e Ribas, de Sousa que souberam usar com brilho
da palavra.
Por fim tomou outra vez a palavra o sr. padre Cabral que nos
apontou, nalgumas palavras cheias de fervor e entusiasmo, o nosso
caminho de estudantes e uma vida de trabalho no respeito ao
proprio professor primario, a quem devemos a iniciação nas letras.
Foram recitadas algumas poesias por distintas alunas e alunos
do Liceu, e foram também executados alguns trechos de musica
por um grupo de academicos.
A sala encontrava-se muito bem ornamentada.
Ao cimo via-se um busto de Camões e na lousa
estava desenhado um navio e escrita a primeira
estancia dos «Lusiadas».
Foi justa a homenagem.
É um dever honrar os grandes
vultos, cujos exemplos devem
ser um estimulo para todos, e
principalmente para os novos.
Mario H. O. e Silva.
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CIÊNCIADIVERTIDA

Reutilizar com arte!!!

Construindo com criatividade, assim vamos continuar!

Mais uma vez, trazemos-te uma sugestão fácil de concretizar! Procura em casa
garrafas de vidro, de volumes diversos, e um pouco de corda ou linha!
Para a construção vais precisar de:
Garrafas de vidro, corda ou linha, cola branca e um pincel.

1

2

Procedimento:
1. Passa a cola pelo gargalo da garrafa.
2. Enrola a corda à volta do gargalo da garrafa, de modo a revesti-lo (Foto 1).
3. Repete os passos 1 e 2 no resto da garrafa, até
chegares à base (Foto 2). Podes usar corda sempre da
mesma cor ou variar.
4. Com a ajuda de uma agulha, esconde a ponta
da corda.
5. Decora a garrafa a gosto, por exemplo, com
flores, laços ou pérolas.
6. A tua “garrafa de decoração” está pronta (Foto
3).
7. Se desejares, repete este procedimento com
3 várias garrafas, criando um belo conjunto (Foto 3).

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=aoKcnNcu6UU&t=195s
http://lorrels.com/decoracao-com-garrafas-de-vidro-passo-a-passo/(adaptado)
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AGORA
C
I N E M AFALAM OS PAIS

Higiene do Sono e Alimentação Saudável… a indubitável relação de Saúde!

E

mbora muitas vezes a relação entre estas duas
componentes seja pouco valorizada, a higiene do
sono e a alimentação saudável, para além de estarem
intimamente ligadas entre si, são um fator fundamental
no bem-estar biopsicossocial e no harmonioso
desenvolvimento/crescimento dos bebés, crianças e
adolescentes.
A higiene do sono é o termo usado para descrever
os hábitos de sono a adotar, tendo em vista melhorar
a qualidade do mesmo. Das muitas atitudes a adotar,
salientam-se: quarto sem barulhos, escuro e com uma
temperatura adequada; colchão e cama confortáveis;
rotinas nos horários de deitar e acordar; evitar olhar ou
ter relógios visíveis no quarto quando se está na cama;
evitar atividades na cama (ler, ver televisão, trabalhar
ou estudar); evitar ver filmes com conteúdo excitante/
temeroso perto do horário de dormir; evitar ingestão de
líquidos antes e durante a noite; fazer refeições leves
e evitar cafeína e outras substâncias estimulantes;
tentar deixar as preocupações “fora do quarto”; não
tomar medicação sem indicação médica; telemóveis,
computadores, tabletes e televisões deverão ser
proibidos dentro do quarto.
É durante o ciclo de sono que se desenrolam milhares
de interações cognitivas e biológicas imprescindíveis ao
completo bem-estar do corpo e da mente, como sendo:
a consolidação da memória; fortalecimento do sistema
imunitário; libertação das hormonas de crescimento,
da leptina (regula o apetite), do cortisol (controla os
níveis de stress), da insulina (reduz os níveis de açúcar
no sangue) de serotonina e dopamina (responsável pela
sensação de prazer) e a recuperação da fadiga muscular
e regeneração celular.
Cada indivíduo tem um padrão próprio de sono. No
entanto, um sono normal é aquele que proporciona uma
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sensação de bem-estar e descanso físico e psíquico.
Não obstante ao descrito, é recomendado: entre os
6 e 13 anos de idade, 9 a 11 horas de sono; entre os
14 e 17 anos, 8 a 10 horas! É importante saber a que
horas devemos adormecer, para respeitar as horas de
despertar!
A privação de sono tem uma relação direta com
o aparecimento de perturbações mentais ou doenças
crónicas como a diabetes mellitus, hipertensão e
obesidade, entre outras.
A obesidade é considerada um dos mais sérios
desafios de saúde pública do século XXI. Um em cada
dez jovens entre os 5 e os 17 anos têm excesso de peso
ou obesidade. É a segunda principal causa de morte
evitável no mundo, imediatamente a seguir ao consumo
de tabaco (OMS, 2016).
Em Portugal, 28,5% das crianças entre os 2 e os
10 anos têm excesso de peso, entre as quais 12,7%
são obesas. Uma criança obesa está em risco de vir
a desenvolver sérios problemas de saúde durante a
sua adolescência e na idade adulta, designadamente
doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, asma,
doenças hepáticas, apneia do sono e vários tipos de
cancro. Para além disso, são habitualmente sujeitas
a ataques de bullying e outros tipos de discriminação,
provocando consequências diretas na sua autoestima
e a quebra do rendimento escolar (APCOI – Associação
Portuguesa Contra a Obesidade Infantil, 2018).
Nós, pais/encarregados de educação,
desempenhamos um papel fundamental na formação
dos hábitos alimentares dos nossos filhos. Por isso, dê
o exemplo e procure seguir uma dieta equilibrada, rica
em fruta, legumes, com um baixo teor de sal ou sódio.
Siga os conselhos da Roda dos Alimentos!
Mexa-se, brinque, passeie e seja muito feliz… junto
dos seus e da sua família!
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ecos da via-sacra
A arte

A arte é vida,

A arte é amor.
A arte é magia.
A arte é sentir
No coração um ardor.
E, com esse sentimento,
No final tudo acontece.
Por isso, preparem-se:
Tal pode suceder
A qualquer momento.
Então, aproveitem,
Pois não dura para sempre,
A não ser que tragam
A arte no coração.
Se assim for,
Tudo pode acontecer:
Basta usar a imaginação.
Pedro Marques, 8.º A
Ilustração: João Fernandes, 5.º C
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