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AGENDA DE ACTIVIDADES

�6 de Março
08:30 - Provas de cultura geral
10:45 - Eucaristia
12:00 - Almoço medieval
14:30 - Feira histórica
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Colégio da Via-Sacra
Inscrições 1.º ciclo - ano lectivo 2010/2011

De 4 de Janeiro a 20 de Junho
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“Pedi e dar-se-vos-á” (Mt. 7, 7)

O contexto nacional e internacional que nos é 
dado viver, neste início do século XXI, transporta-nos 
facilmente ao dramatismo surrealista de um bom 
exemplar da sétima arte. A velocidade dos aconteci-
mentos que vão e vêm, a intensidade dos fenómenos 
naturais mais ou menos catastróficos que se sucedem, 
a universalidade da sua expressão em tempo real… 
tudo isto ou nos atrofia inexoravelmente ou provoca 
em nós atitudes largas de espírito. Esta última é, 
sem dúvida, a única opção credível e defensável, na 
perspectiva de um compromisso permanente a ser 
assumido e vivido por todos. A largueza de coração, 
na vivência da solidariedade recíproca e da responsa-
bilidade activa, como manifestação primeira e última 
da pessoa humana, torna-se eficaz solução de muitos 
males e estímulo de renovação dinâmica na superação 
da rotina quotidiana.

Estamos em pleno tempo da Quaresma, a apro-
ximar-nos da Páscoa. Oportunidade de parar para 
pensar, para tomar consciência de nós mesmos e das 
competências/fragilidades do nosso ser e agir. Quanto 
mais claramente nos reconhecemos na verdade do que 
somos, na nossa pobreza, mais preparados nos encon-
tramos para empreender acções de acolhimento dos 
outros e do totalmente Outro, numa simbiose que a 
todos beneficia e muito enriquece.

A atitude de acolhimento dos outros é o sábio 
caminho de quem se dispõe a receber o dom de Deus, 
Jesus Cristo que se entrega por nós, para que vivamos 
n’Ele. Dispor-se a receber não acontece na vozearia 
do pedir, mas na atenta e silenciosa disponibilidade de 
quem contempla e deseja o Dom supremo: “Não digais 
muitas palavras como os pagãos, que o vosso Pai celeste 
bem sabe do que precisais… e dará com abundância o 
Espírito Santo àqueles que Lho pedem”.

Com os olhos da esperança, de coração aberto ao 
Amor, aceitemos a oferta que de Si próprio, em Seu 
Filho, nos faz o bom Deus.

Uma Santa Páscoa para todos!
P. Mário Dias
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Festa de Natal

No passado dia 18 de Dezembro, decorreu no Colégio 
a festa de Natal. 

Para celebrar esta data, realizaram-se inúmeras ac-
tividades próprias da época natalícia. Às dez e meia da 
manhã, como é tradicional nestas ocasiões, deu-se início 
à eucaristia, que contou com representações dos alunos 
do clube de teatro. 

A tarde foi dedicada a actuações de dança, de teatro 
e de música, organizadas pelos alunos e professores. A 
turma do 5.º A abriu a festa com uma dramatização, segui-
dos pelas meninas da turma do 5.º B, que nos presentea-
ram com uma dança. Seguiram-se muitas mais actividades 
que envolveram as turmas, clubes e a tuna do Colégio, 
sempre mantendo a criatividade e a alegria, característi-
cas desta casa. Nos intervalos, as meninas do 8.ºA foram 
animando a plateia com as suas coreografias.

A festa terminou com a entrega dos presentes de 
Natal pelos directores de turma.

O entusiasmo e a alegria foram os reis desta festa 
cheia de significado.

Mª Benedita Frutuoso, n.º 20, 8.º  AUma Visita ao Espaço 

No âmbito do Ano Internacional da Astronomia, as 
turmas do 7.º ano resolveram pôr mãos à obra. A turma 
do 7.º A construiu maquetas do Sistema Solar. O 7.º B 
elaborou trabalhos sobre algumas constelações. O 
7.º C realizou trabalhos sobre os vários astros do 
Sistema Solar. 

Os trabalhos estiveram expostos no Pavilhão 
Cónego António Barreiros para que todos os 
pudessem ver, aprender algo sobre Astronomia 
neste ano tão “espacial”.

Foi um trabalho muito interessante e 

     6.º A visita fábrica de chocolates

No dia 9 de Dezembro, a turma do 6.º A visitou uma 
fábrica de chocolates, em Abraveses. A turma deslocou-se 
na carrinha do Colégio e em duas carrinhas gentilmente 
cedidas pela Cáritas.

À chegada, fomos recebidos pela simpatia do Sr. Ilídio, 
que orientou a nossa visita à 

fábrica, e pela cadela 
“Branquinha”. Todo 

o processo foi ex-
plicado, desde a 
fase de derreter 
o cacau, pas-
sando pela mol-
dagem, recheio 
e embalagem dos 
bombons. Num 
dos espaços, ha-

via uma torneira 
de chocolate que nos 

deixou a babar.
Depois de vermos 

tantas delícias, tínhamos 
que provar. Comprámos 

alguns bombons, que co-
memos com muito agrado. 

Infelizmente, já eram horas 
de sair daquele paraíso de 

delícias.
Foi uma manhã muiiiito 

doce!!!!
6.º A

NOTÍCIAS NOTÍCIAS

divertido!
Mariana Santos, n.º 24, 7.º B



NOTÍCIAS NOTÍCIAS
Concurso Nacional de Leitura

Decorreu no Colé-
gio, na tarde do passa-
do dia 13 de Janeiro, 
a 1.ª Fase do Concurso 
Nacional de Leitura, 
na qual participaram 
vinte e três alunos do 
3.º ciclo. A leitura e a 
opinião sobre as obras 
escolhidas, Dentes de 
Rato de Agustina Bessa-

Luís e Meu Pé de Laranja Lima de José Mauro Vascon-
celos, garantiu o apuramento, para a fase distrital, das 
alunas Joana Rodrigues, n.º 13 do 9.º B, Rita Piloto, n.º26 
do 8.º B, e Helena Duarte, n.º 11 do 7.º B.

Primeiros socorros no Colégio da Via-Sacra

Foram momentos muito educativos os que os alunos 
do 8.º ano do Colégio da Via-Sacra passaram a aprender 
como agir em caso de emergência e como fazer primei-
ros socorros. Este evento teve lugar no ginásio da nossa 
escola, no passado dia 13 de Janeiro, em que dois enfer-
meiros muito simpáticos ensinaram alunos e professores 
a prestar os primeiros socorros. 

Foi uma acção de formação muito prática, tendo os 
alunos participado na demonstração de várias situações: 
hemorragias do nariz, fracturas de braços e pernas, 
colocação na posição lateral de segurança, etc. No fim, 
ainda houve tempo para esclarecer algumas dúvidas sobre 
vários procedimentos. 

Este evento, que foi observado por todas as turmas 
do 8.º ano de escolaridade, fez com que muitos alunos 
aprendessem a realizar primeiros socorros, no caso de 
isso vir a acontecer com algum colega ou familiar.

Foi muito interessante e educativo, e serviu ainda 
para transmitir a mensagem de que os acidentes não 
acontecem só aos outros. 

Rita Piloto, n.º 26, 8.º B
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Tal como em anos anteriores, os alunos do terceiro 
ciclo do Colégio puderam participar nas Olimpíadas do 
Ambiente. Estas têm como objectivos fundamentais in-
centivar o interesse pela temática ambiental, aprofundar 
o conhecimento sobre a situação ambiental portuguesa 
e mundial, e desenvolver o espírito e curiosidade cien-
tífica, entre outros. 

Este concurso está organizado em 3 modalidades, 
tendo os alunos participado na modalidade Ambiente 
à Prova - Categoria Júnior. O seu tema central é “Ob-
jectivos de Desenvolvimento do Milénio”, focando as 
ameaças globais, conservação da natureza, estilos de 
vida, política ambiental, poluição, realidade nacional 
e recursos naturais. 

No dia 14 de Janeiro, pelas 14:30 h, 43 alunos parti-
ciparam na 1.ª Eliminatória. Passaram à 2.ª Eliminatória, 
realizada a 4 de Março, quatro alunos:  Ana Ferreira, 
do 9.º B, que ficou entre os 200 melhores classificados 
a nível nacional; e  Alexandra Rodrigues, André Tavares 
e Carolina Figueiredo, do 8.º B, os quais obtiveram a 
melhor pontuação do Colégio. 

Ficamos ansiosos por saber se algum aluno será apu-
rado para a Final Nacional, a qual decorrerá entre 6 e 9 
de Maio, no Faial- Açores.

Grupo de Ciências da Natureza / Naturais

Olimpíadas do Ambiente

NOTÍCIAS
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NOTÍCIASNOTÍCIAS

La Chandeleur

O mês de Fevereiro não seria a mesma coisa 
sem a celebração da «Chandeleur». Esta data, que 
se comemora em França no dia 2 daquele mês, foi 
festejada no Colégio no dia 4. Amarelinhos como 
o Sol (“La Chandeleur” é a festa que anuncia o 
regresso da luz do astro-rei), os crepes, simples 
ou com recheio, fizeram as delícias de miúdos… e 
também de graúdos.

O Colégio agradece ao Grupo de Francês e aos 
funcionários que tornaram este dia mais doce e 

“luminoso”!

Campanha de sensibilização contra o consumo de 
drogas lícitas e ilícitas

No passado dia 15 de Janeiro, decorreu uma campanha de 
sensibilização contra o consumo de drogas lícitas e ilícitas, dirigida 
aos alunos do 9.º ano de escolaridade. Esta acção decorreu no 
âmbito do Projecto Educação para a Saúde e teve como objectivo 
principal sensibilizar os alunos a não consumirem substâncias que 
possam gerar dependência. 

O orador, o Enfermeiro Carlos Albuquerque, abordou o tema 
de uma forma simples e atractiva, promovendo um diálogo 
aberto com os discentes. Na conversa amena que se gerou, 
foram desmistificadas algumas falsas opiniões sobre o consumo 
de drogas. Também foram exploradas as questões relacionadas 
com a dependência e as consequências psicológicas, fisiológicas 
e sociais que daí advêm. O orador alertou para o facto de a 
automedicação ser também uma atitude de risco, no sentido de 
poder originar dependências. 

Os alunos mostraram-se receptivos, esclareceram as suas 
dúvidas e consideraram útil dar continuidade a este tipo de 
acção, uma vez que é importante conhecer os riscos do consumo 
de drogas.

    Projecto Educação para a Saúde
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NOTÍCIAS NOTÍCIAS NOTÍCIAS
Os alunos do 5.º B, no dia 9 de Fevereiro, pelas catorze 

horas, visitaram o Museu de Arte Sacra, em Viseu, e vamos 
partilhar convosco essa experiência.

Começámos por caminhar do Colégio até à Sé, onde nos 
aguardavam para uma visita guiada.

Durante a visita foi-nos explicado que São Teotónio é o 
padroeiro da diocese de Viseu e que ele aparece representado 
com uma mitra nos pés, pois, como não desejou ter cargos 
importantes, não foi bispo.

Aprendemos nesta visita que Machado de Castro foi um 
importante escultor português e vimos um Menino Jesus da sua 
autoria. Se quiserem visitar obras deste escultor, dirijam-se 
a Coimbra, mais propriamente ao Museu Nacional Machado 
de Castro.

Na sala dos paramentos, ficámos a saber que os diáconos 
usam a “dalmática”, os padres a “casula” e os bispos a “capa 
de asperges”. Os bispos também usam sempre uma cruz ao 
peito, um anel e uma mitra.

Mais curiosidades: o sacrário é a parte mais importante 
das igrejas, porque é onde está guardado o Corpo de Deus; 
as galhetas servem para pôr o vinho ou a água; nas igrejas, 
também há altares portáteis, para que os padres possam 
levar a hóstia consagrada às pessoas que se encontram 
enfermas; os relicários servem para guardar os ossos de 
pessoas importantes.
    Ah! Antes de acabarmos, queremos explicar que “arte 
sacra” significa arte ligada à religião, que neste caso é o 
Cristianismo.

5.º B

Visita ao Museu de Arte Sacra
Nós pelo Haiti

A turma A do 9.º ano de escolaridade, 
sensibilizada com as consequências do 
terramoto que se abateu no Haiti, resolveu 
promover uma campanha de angariação de 
fundos monetários, para ajudar as vítimas 
desta catástrofe natural, divulgando-a num 
cartaz afixado em cada uma das salas de aula. 
Para a recolha destes fundos, colocou em cada 
sala de aula um mealheiro, permitindo assim a 
todos os alunos contribuir para esta campanha. 
O dinheiro que foi recolhido (333,51€) vai ser 
entregue à fundação AMI - Assistência Médica 
Internacional.

Agradecemos a ajuda e o esforço de 
todos.

9.º A
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NOTÍCIASNOTÍCIAS NOTÍCIAS NOTÍCIAS
Festa de Carnaval

No dia 12 de Fevereiro, comemorou-se o Carnaval. 
Os alunos presentearam-nos com um desfile, no qual 
pudemos observar trajes tradicionais, como, por 
exemplo, o velho, a bruxa e trajes adoptados desde 
o aparecimento, em massa, de lojas comerciais, onde 
podemos adquirir fatos carnavalescos, de que são 
exemplos Cleópatra, vampiro, gótico, etc. Os disfarces 
de boneca também não foram esquecidos. Claro está 
que o da Hello Kitty fez sucesso, valendo-lhe um 
segundo prémio, tendo sido designado o mesmo lugar 
para o grupo “metaleiros do rock”. No entanto, o 
primeiro e terceiro prémio foram atribuídos a alunos 
que se mascararam de velhos.

A novidade deste Carnaval foi a realização, por 
algumas turmas, de um projecto com pacotes de leite. 
Os resultados foram surpreendentes, sendo o mais 
original a bateria.

Todos os alunos que participaram nas actividades 
estão de parabéns, pois também houve jogos 
tradicionais, desde as andas, ao arco, à corrida da 
colher de pau, à malha e à corda.

No final da tarde, houve um baile de máscaras, mas 
o momento alto foi mesmo o desfile dos foliões.

Fórum de Leitura e Debate de Ideias

Na tarde do dia três de Março, no âmbito do VI 
Fórum de Leitura e Debate de Ideias, promovido pelo 
Jornal de Notícias, decorreu na Biblioteca do Colégio 
um debate moderado pelo professor José Carlos, 
entre dois painéis de intervenientes, pertencentes 
à turma do 9.º B. De um lado, o grupo A, constituído 
pela Beatriz, Joana, Ana e Francisca; do outro lado, 
no grupo B, estavam a Inês, o Miguel, o Jaime e a 
Marta. 

O debate centrou-se essencialmente em dois temas: 
a res publica e o emprego/desemprego. A discussão 
atravessou vários assuntos que preocupam, nos dias 
de hoje, a sociedade portuguesa, nomeadamente 
a participação cívica, o exercício da cidadania, a 
liberdade e a responsabilidade da imprensa e dos 
cidadãos. Após o confronto de algumas ideias, o 
debate prosseguiu com o tema que talvez preocupe 
mais o país, o emprego/desemprego. Daqui saíram 
algumas propostas, nem sempre consensuais, que, 
na perspectiva dos intervenientes, podem ajudar na 
resolução do problema do desemprego, como, por 
exemplo, a redução da idade da reforma e a não 
acumulação de dois empregos. 

No final, o júri, constituído por alguns professores, 
proferiu a sua decisão relativamente ao grupo vencedor 
do debate. Independentemente das diferenças de 
opiniões, todos os participantes demonstraram um 
bom conhecimento dos temas em discussão. 

O debate terminou com a intervenção do 
representante do Jornal de Notícias, que alertou o 
grupo vencedor para a necessidade de melhorarem 
a argumentação e a fundamentação dos argumentos 
com base em fontes de informação. 

O Colégio agradece a vinda do Jornal de Notícias 
à nossa escola e deseja ao grupo B um bom trabalho 
na fase distrital do concurso.    

Clube de Jornalismo
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NOTÍCIASNOTÍCIAS NOTÍCIAS NOTÍCIAS

Almoço Solidário

 

Numa altura em que o mundo foi avassalado 

por catástrofes naturais, em que muitas pessoas do 

mundo anseiam por pessoas solidárias, a turma C do 

5.º ano preparou, em Área de Projecto, uma iniciativa 

para ajudar residentes do concelho de Viseu, com a 

realização de um Almoço Solidário. Esta acção foi 

feita em cooperação com a Cáritas Diocesana de 

Viseu, inserindo-se no projecto “ComVida”, associada 

ao tema do Colégio “Inclusão Social - Dignidade 

Global”. 

Esta actividade solidária decorreu no dia sete de 

Março, no espaço do Colégio. Começámos por assistir 

a uma celebração eucarística, seguida do almoço e 

jogos tradicionais. Contámos com a presença de 150 

convidados de honra, pois foram os próprios alunos a 

servi-los, o que mostra que um pequeno coração pode 

fazer uma grande vontade. Não podemos também 

deixar de salientar a preciosa e solidária ajuda das 

funcionárias da cozinha do Colégio.

Uma actividade que esperamos voltar a repetir 

em breve, quem sabe com mais convidados!!!

5.º C

Palestra “Educar para os afectos e 
transformações”

Foi num clima familiar que, na noite do passado 
dia 5 de Março, recebemos mais uma vez, na Biblioteca 
do  Colégio,  a  Dr.ª Alzira Silveira,  acompanhada  pela  
Dr.ª Susana Branco, dispostas a partilhar com uma 
audiência composta por pais e professores a experiência 
que acumulam com jovens adolescentes na Pediatria do 
Hospital de São Teotónio de Viseu.

A adolescência e o crescimento dos nossos jovens foi 
o tema central de todo o serão, tendo-se valorizado a 
importância do suporte familiar e do respeito de regras 
na educação e formação do indivíduo desde a primeira 
idade. A importância da integração num grupo e a 
relação com os seus pares, a problemática dos meios de 
comunicação actuais e o confronto com as frequentes 
alterações físicas, foram algumas das problemáticas 
abordadas. 

Clara ficou a noção de que na relação da família 
e da escola com os seus adolescentes existe uma 
descoberta mútua que assenta em princípios de respeito 
e cooperação, onde as regras e os afectos representam 
um pilar essencial para o crescimento e a maturação.   

Fica mais uma vez o agradecimento à Dr.ª Alzira pela 
disponibilidade manifestada e pelo simples conselho que 
nos deixou: “diga ao seu filho o quanto gosta dele”.  
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NOTÍCIASCULTURANOTÍCIAS

Infantis do Colégio sobem ao pódio no Corta-mato regional

Na manhã do dia 10 de Fevereiro, os alunos encontravam-se todos prontos e motivados para irem ao corta-mato 
regional. Com a brincadeira, o nervosismo inicial acabou por passar. Seguimos para o autocarro a pensar que teríamos 
de correr com chuva, o que não iria ser muito bom…

A viagem não durou mais de meia hora. Quando chegámos a Mangualde, ao local onde decorreria a prova, preparámo-
-nos, colocando o número nas camisolas e ouvindo atentamente as explicações dos professores. 

Na altura em que fazíamos o aquecimento, chovia e o terreno acabou por ficar cheio de lama. A prova foi difícil 
face às condições em que a pista se encontrava. Não faltaram quedas, nem sapatilhas presas no meio daquele lamaçal 
e poças de água. 

No final da corrida, estávamos todos sujos, molhados e cheios de frio. Mas tudo isto valeu a pena pois as e os “infantis 
A” subiram ao pódio. As raparigas e os rapazes do quinto ano ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente. 

Chegámos ao Colégio muito cansados, mas tomámos de imediato um bom banho relaxante. Gostámos muito da 
prova e esperamos que daqui a um ano corra, no mínimo, tão bem como neste ano.

Rafaela Pinto, 5.º B

Colégio estreia-se na Série A com boa exibição

No dia 6 de Janeiro de 2010, disputou-se o primeiro confronto de Futsal dos infantis do Colégio da Via-Sacra frente 
à Escola Básica de Marzovelos. A equipa não entrou com o pé direito em 2010, pois logo no fim do primeiro período de 
jogo, apesar do esforço dos jogadores do Colégio da Via-Sacra, João Caiado, da equipa adversária, inaugurou o marcador. 
O golo acordou os pupilos do professor Ricardo e estes assinalaram uma exibição prometedora, discutindo o jogo 
até ao apito final. Nos períodos 
seguintes, o colégio teve várias 
oportunidades, conseguindo 
marcar dois golos da autoria do 
João Correia, um deles através 
de uma grande penalidade. 
Contudo, o resultado final 
acabou por ser 2-3 a favor da 
equipa adversária.

Tendo por base as análises 
do jogo dos dois treinadores, 
conclui-se que ambos acharam 
que a equipa de Marzovelos 
foi mais regular ao longo do 
jogo, mas o Colégio da Via-
-Sacra conseguiu dominar 
completamente a última parte 
do jogo. No final, os jogadores 
concordavam nas dificuldades 
que as equipas colocaram uma 
à outra, mas reconheciam que a 
equipa de Marzovelos conseguiu 
lidar melhor com elas.

Beatriz Marques e 
José Ramalho, 7.º A

     Desporto Escolar Futsal Infantil Masculino - Série A 

Colégio da Via-Sacra

1-José Ferreira
2-Rafael Guerra
3-Rúben Amaral
4-Gonçalo Costa
5-Ângelo Gomes
6-Diogo Sousa
7-Rafael Marques
8-José Costa (capitão)
9-João Correia
10-José Marques
11-José Cristiano
12-João Nunes
Melhores Jogadores em campo: 
Rafael Marques e João Correia. 
Marcador: João Correia

Escola Básica de Marzovelos

1-Bernardo Pereira
2-João Vinagreiro
3-Miguel Pipo
4-Hélder Almeida (capitão)
5-Francisco Simões 
6-Rastino Chissano
7-Bernardo Figueiredo
8-Miguel Ângelo
9-João Caiado
10-Gustavo Rodrigues
11-Hugo Gaspar
Melhores Jogadores em campo: 
Bernardo Figueiredo, João Caiado e 
Gustavo Rodrigues. 
Marcadores: Bernardo Pereira, Hélder 
Almeida, Bernardo Figueiredo.

Ficha de Jogo
Árbitro: João Neves

DESPORTO
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NOTÍCIASCULTURA

A Cidade Velha de Santiago, Cabo Verde

A cidade velha localiza-se no concelho da Ribeira Grande de Santiago, em Cabo Verde. Foi a primeira cidade 
construída pelos Europeus em Cabo Verde, tendo desempenhado a função de capital 
do mesmo arquipélago. 

A cidade desenvolveu-se graças ao tráfego negreiro. Foi nesta cidade que 
passaram grandes navegadores, como Cristóvão Colombo e Vasco da 
Gama. 

A cidade velha teve um papel preponderante no apoio 
à expansão portuguesa e no desenvolvimento do 
comércio. No entanto, foi alvo de alguns ataques de 
pirataria, como o que ocorreu a 4 de Maio de 1712, 
em que piratas franceses, comandados por Jacques 
Cassarc, atacaram e pilharam a cidade.

Santiago foi a primeira ilha habitada em Cabo 
Verde. Aí se situa a mais antiga Igreja colonial 
do mundo, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, 
construída em 1495.

A cidade velha é um monumento histórico de 
passagem obrigatória para qualquer visitante. O 
Forte Real de São Filipe é um monumento histórico 
a visitar.

5.º B

Basílica do Bom Jesus, Goa

Esta Basílica situa-se na cidade velha de Goa, tendo sido a 
primeira da Índia. A sua construção iniciou-se em 1594, tendo sido 
consagrada a 15 de Maio de 1605, pelo Arcebispo Dom Frei Aleixo 
de Meneses, facto este que mostra que a construção foi rápida 

para os padrões da época. A sua arquitectura inspira-se na 
igreja de São Paulo, situada em Macau, sendo marcadamente 

do estilo barroco. No seu interior há várias pinturas 
ilustrando a vida de São Francisco Xavier, sendo o 
altar dedicado a Santo Inácio de Loiola. Aqui podemos 
venerar o corpo do missionário São Francisco Xavier, 
sendo este um dos motivos de atracção de milhares de 
turistas anualmente a esta localidade.

5.º C
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Por ocasião da realização do “Almoço Solidário no 
nosso Colégio, no passado dia 7 de Março, a «Ecos da 
Via-Sacra» teve a oportunidade de entrevistar o Presi-
dente  da  Direcção  da  Cáritas  Diocesana  de Viseu, o 
sr. José Fernando Pereira Borges. 

Nasceu a 24 de Dezembro de 1939, na localidade 
de São Pedro, em Vila Real, tendo frequentado o Curso 
Secundário, com Preparatórios para o Instituto Comer-
cial. Em termos profissionais, foi Escriturário da Caixa 
de Abono de Família de Vila Real, Agente da Inspecção 
do Trabalho e Subgerente Bancário (aposentado).

Ecos da Via-Sacra - Qual o contexto em que surge a Cáritas em Viseu?

José Borges - Surgiu após a segunda guerra mundial (1945) com a chegada de crianças refugiadas, designa-
damente da Áustria, com a denominação de Comissão Diocesana de Viseu, da Cáritas Nacional Portuguesa, 
dependente desta Organização. Presentemente, denomina-se como Cáritas Diocesana de Viseu, sendo, ao 
nível da Diocese, um organismo oficial da Igreja, destinada à promoção e exercício da sua acção social. Foi 
erecta canonicamente pelo Ordinário da Diocese mediante aprovação dos seus Estatutos em 1 de Janeiro 
de 1977, gozando de personalidade jurídica no foro eclesiástico e no foro civil.

E.V. - Quais são os principais projectos e actividades   
  desenvolvidas pela Cáritas? 

José Borges - De acordo com o seu actual contexto, a Cáritas 
não se esgota nas suas tradicionais acções, procurando a for-
mação e a promoção da pessoa humana, estando ao mesmo 
tempo alertada para as novas formas de pobreza e exclusão 
social. Na base da sua actuação está a exigência de apoio 
organizado às famílias carenciadas, tendo como principais 
objectivos: a promoção e o desenvolvimento de indivíduos 
económica e socialmente desfavorecidos, visando a superação da dependência e reforçando a sua autonomia 
pessoal; a assistência de indivíduos e famílias em situações de emergência; o conhecimento dos problemas  

Ajudamos na definição de projectos 
de vida que passam pelo aumento da 
escolaridade, a frequência de acções 
de formação, o apoio na procura de 
emprego.



��

COM . . .

sociais no território da Diocese e a definição de estratégias de intervenção; o apoio aos grupos paroquiais de 
acção social; a intervenção na Infância/Juventude, a nível da ocupação dos tempos livres, da educação, do 
desenvolvimento pessoal e social. Um dos objectivos principais da Cáritas, na sua acção social e caritativa, 
continua a ser ajudar a resolver e a minimizar os problemas, as desigualdades e as injustiças sociais que 
envolvem os mais pobres e necessitados.

E. V. -  E quais são os principais problemas que tem de ultrapassar no desenvolvimento desses    
 projectos?

José Borges - Existe uma enorme dependência das famílias a nível económico e social, manifestando difi-
culdade em se autonomizarem, e um grande número de crianças e jovens em risco de exclusão e de margi-
nalização. O próprio contexto socioeconómico actual dificulta os objectivos que esta Instituição se propõe 
atingir com as pessoas mais pobres.

E.V. - A pobreza e a exclusão social são problemas combatidos por este organismo. De que forma   
     travam essa luta?

José Borges - Organizando projectos em parceria com diversas entidades e disponibilizando equipamentos 
sociais que visam combater o problema. Ajudamos na definição de projectos de vida que passam pelo aumento 
da escolaridade, a frequência de acções de formação, o apoio na procura de emprego, entre outros.

E.V. - Que mensagem gostaria de dei-
xar para os alunos que frequentam 
o nosso Colégio?

José Borges - Que os jovens estejam 
muito atentos à realidade de pobreza 
e exclusão social, pois estamos no 
ano Europeu de Combate a Pobreza 
e Exclusão Social. Que ponham de 
parte determinados egoísmos e o in-
dividualismo, e sejam, no fundo, mais 
solidários.

   
   José Fernando Pereira Borges
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Eu Conheci-o...MOCHOREPÓRTER 
BILHETE DE IDENTIDADE

NOME:Sérgio Silva                                       
 PROFISSÃO: professor de Educação Física

Repórter Mocho - Que recordações guarda da sua 
infância?
Professor Sérgio - Sobretudo boas. De uma família 
grande, onde a alegria, sempre presente, por vezes se 
misturava com a confusão. 

R. M. - Quando estava sentado nos bancos da escola, 
alguma vez se imaginou no lugar de professor?
Professor Sérgio - Sinceramente, não. Penso mesmo que 
nem pela cabeça das pessoas que me eram e são mais 
próximas essa ideia passou.

R. M. - Tinha algum sonho em pequenino? 
Professor Sérgio - Sim, ser um homem do Mundo. Viajar 
sem destino sempre foi o meu sonho. Não estar agarrado 
a nada nem a ninguém.

R. M. - Já algum deles se tornou realidade? 
Professor Sérgio - Pontualmente, sim. No entanto, esse 
sonho reformulou-se e hoje não o é mais.

R. M. - Como gosta de passar os seus tempos livres?
Professor Sérgio - Com a família, em casa. Como as 
coisas mudam!

R. M. - Diga-nos um filme que 
nunca tenha esquecido?
Professor Sérgio - Tenho vários 
filmes que me marcaram. 
Talvez A Lista de Schindler 
e Braveheart sejam os mais 
frescos na minha memória.

R. M. - Qual o seu livro 
favorito?
Professor Sérgio - Um livro 
que cunhou a minha forma 
de ser e pensar foi O Lugar 
do Corpo de Paulo Cunha e 

Silva. 

Sérgio Silva nasceu no Porto, no ano da Revolução dos Cravos. Apaixonado pela actividade física e desportiva, dedica 
grande parte do seu tempo à promoção, junto dos jovens, de hábitos saudáveis de ocupação da vida. Esta tem sido a 
sua ambição desde há nove anos, altura em que se tornou professor de Educação Física do Colégio da Via-Sacra. 

R. M. - Qual a viagem de sonho que ainda não teve a 
oportunidade de realizar?
Professor Sérgio - Sem dúvida, à Austrália.

R. M. - Complete a frase: “Para mim, a família...”
Professor Sérgio - ... é o bastante.

R. M. - Que opinião tem sobre o panorama desportivo 
português? Ainda gira tudo em torno do futebol, não lhe 
parece? 
Professor Sérgio - Claro que sim. Ao contrário do que se 
pensa, as pessoas é que mandam. No nosso país, o futebol 
é o que apaixona o povo, por isso só se fala, vê e consome 
futebol. Penso que é culturalmente empobrecedor, 
mas o que fazer? Talvez a Escola tenha aqui um papel 
fundamental! 

R. M. - Gostaria de deixar uma mensagem aos alunos do 
Colégio? 
Professor Sérgio - Os sonhos do presente não o serão mais 
no futuro. O que importa é vivê-los actualmente. 

Clube de Jornalismo
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Eu Conheci-o...

Um pedagogo singular… em Viseu 
1908 - 1954

(Monografia - Depoimento)

Conhecia bem o Latim e o Grego, era-lhe familiar o hebraico e, além de conhecimentos profundos em História 
e Filosofia, dominava familiarmente o Francês, o Italiano e o Espanhol (Castelhano)  as Línguas Românicas. Com 
facilidade substituiria então mais tarde, no seu Colégio, professores temporariamente impossibilitados. A sua formação 
humanística não lhe provinha somente dos livros mas também de fecundas viagens que por alguns países, além do 
nosso, fizera algumas vezes. Disso nos falava, de vez em quando, à nossa hora de jantar.

Pela sua formação literária, intelectual e humanística, cedo fora, pois, chamado ao ensino. E foi um sonho belo 
(foi sempre um planeador de sonhos realizáveis), com a ajuda de pessoas também interessadas e capazes, que o 
levou a fundar um Colégio que ajudasse jovens da região, por mais pequena que fosse. E pequeno começou por ser, na 
verdade, o seu Colégio, ali à entrada de Viseu, por quem vem de Mangualde, rodeado de um salutar arvoredo (ainda 
lá está hoje um velho castanheiro familiar) e de terras de cultura da pequena quinta adquirida.

Muitas vezes nos contava, em momentos sempre oportunos - a oportunidade certa era uma das suas muitas qualidades 
de “pedagogo” - as várias fases em que foi levantando e desenvolvendo a sua obra a que laicamente se devotara.

E tais revelações não eram mais do que os necessários exemplos ilustrados de certas lições formativas a fazer 
desabrochar nos corações ainda tenros dos seus educandos - a força de vontade, a coragem, a disciplina de vida, o 
“querer … é poder”, o “grão a grão…” - toda uma viva corrente, crescente, formadora!... E como semente que em terra 
boa germinasse, assim o seu Colégio subia e ia dando, desde cedo, gratos e estimulantes frutos, de quem nós, seus 
jovens ouvintes, partilhávamos, e como seus dignos herdeiros, nos sentíamos. Era o saber tocar nos nossos corações 
sensíveis e atentos. Era mais um dom peculiar do Mestre. O dom da motivação e da partilha. O de cada um ganhar 
apreço e o sentimento de responsabilidade e de integração na vida e história do Colégio. O Colégio como escola, o 
Colégio como família. 

E se os tempos eram logo, no princípio da obra, em 1908, agitados e convulsos! … A Monarquia agonizava. A República 
agitada nasceria dentro de um pouco. A Religião e os religiosos passaram a ter escolhos, perseguições ou graves 
isolamentos. Também os terrores explosivos da 1.ª Grande Guerra se iam adensando e chamuscando-nos fortemente, 
além de agitadas perturbações civis e políticas cá dentro das nossas fronteiras.

Entretanto as primeiras e ainda reduzidas gerações de jovens escolares iam aqui encontrando abrigo, valorização 
e recebendo a necessária ajuda…

É que o Colégio não era para fins lucrativos, pessoais. Cada um, minimamente, com as suas posses… Quase se mostrava 
e parecia um embrião precursor de futuras cooperativas. Ou, se quisermos, de futuros e modernos esquemas educativos 
saídos além das fronteiras e que por cá se iam experimentando. Entretanto os dois sexos coexistiam escolarmente. Os 
resultados animavam. Com um Ensino Oficial, geograficamente, ainda um pouco restrito e nem sempre satisfatório, o 
Ensino Particular era bem acolhido e procurado.

O jovem mestre e director, atento e laborioso, qual formiga incansável que já sabe o caminho, ia alcançando a 
formação e o bom nível pedagógico para os seus alunos. Com directrizes liberais dentro do humanismo cristão, apoiado 
no pensamento das Encíclicas de Leão XIII (finais do séc. XIX, princípios do XX), revolve metodologias, sabendo incutir 
o amor ao estudo e à acção ordenada nos seus pupilos que interna e externamente iam chegando de várias origens.

E a sua obra crescia. O primitivo edifício - de início só num rés-de-chão  ia subindo, já com outras divisões e alturas 
mais ampliadas, ia-se tornando progressivamente, na imagem que eu já vim a conhecer, nessa década distante de 
quarenta, no conhecido “Colégio da Via-Sacra”. E Viseu ia-se ufanando também daquele património escolar e formativo  
agora só para rapazes - , que cada vez mais se impunha com o tempo.

Alunos seus iam honrando já cátedras e altas funções políticas e sociais. E não passaram muitos anos que um dos 
seus primeiros alunos e colaboradores se viesse a tornar em discutido e famoso 1.º Ministro português.      

MOCHO
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MERGULHAR
NOS LIVROS

“Os Olhos de Ana Marta” de Alice Vieira

A mãe de Marta (a protagonista, de 11 anos) não 
quer que lhe chamem “mãe”. A casa tem muitos quartos 
misteriosamente fechados e Marta sente, nas paredes, 
dois olhos que a seguem. Página a página, o segredo vai-
se desvendando e Marta consegue conquistar o coração 
da mãe.

“Os Olhos de Ana Marta”, nomeado para vários pré-
mios internacionais de literatura juvenil, é considerado 
por alguns críticos como o melhor romance de Alice 
Vieira, pela construção das personagens, a estrutura 
narrativa e a concepção da história, que por vezes lembra 
uma misteriosa história policial. 

Este ano, o livro é uma das obras seleccionadas para 
a fase distrital do Concurso Nacional de Leitura que 
decorrerá no próximo dia 27 de Março. Mais um motivo 
para (re)ler esta obra saída em 1990 da pena melódica 
de Alice Vieira.

“Um Lugar Mágico ou Como Salvar a 
Natureza” de Susanna Tamaro

Tudo começa com um homem a avistar uma estrela 
cadente. Ele pede-lhe um desejo: ser feliz. A partir daí 
formou-se o Círculo Mágico, um refúgio para muitos 
animais.

No Círculo Mágico vive Rick, o filho de Guendy, 
que antes era uma loba solitária. Todos os dias Rick 
espreita pelas árvores para ver as crianças no parque. 
Mas uma tragédia acontece: os homens começam a 
destruir o Círculo Mágico e Guendy morre. Rick, porém, 
conseguiu escapar e daí em diante passou a viver como 
os humanos, com a senhora Cipolloni e com ela vive 
muitas aventuras. 

Rick, no entanto, todos os dias pensava na mãe e no 
Círculo Mágico que tinha acabado. Na verdade, não tinha 
desaparecido, mas Rick não o sabia.

Esta é uma história ecológica e uma denúncia dos 
erros cometidos pelos homens contra a Natureza.

Inês Oliveira, n.º 12, 6.º B
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ESPAÇO 
NOS LIVROS

    Eu sou uma caneta

Olá! Eu sou uma caneta de tinta preta.
Eu comecei a minha viagem numa fábrica com canetas 

de todas as cores do universo: azuis, roxas, pretas, 
vermelhas… Colocaram-me em toda a volta um belo 
padrão de bolinhas amarelas. Passados mais ao menos 
três dias, colocaram-me à venda numa mercearia.

No dia vinte e nove de Maio, chegou à mercearia um 
senhor bem formado que tinha o nome de António. Pegou 
em mim, viu-me bem e colocou-me em cima de uma mesa 
onde eu nunca tinha estado. A dona da mercearia, que 
se chama Mariana, colocou-me dentro de um saco de 
plástico e entregou-me ao tal homem. Depois de cinco 
horas de viagem chegámos a uma vivenda, uma casa 
muito grande pintada de verde-claro. O senhor António 
entregou-me ao seu filho Pedro e … cá estou! Neste 
momento estou a escrever na mão do Pedro.

Ana Francisca, n.º 2, 5.º A     

Pai Natal é
Amigo e
Inteligente, pois dá presentes a toda a gente.

Nada o faz parar naquele dia tão importante.
Anda num trenó sem ajudante,
Trabalha noite e dia com alegria,
Alegria de ver
Luzes, fitas… e acho que já dá para perceber.

Miguel Ângelo, n.º 22, 5.º A

Presentes
Risonhos
Esperamos e 
Sonhamos
Enquanto o Pai
Natal
Teima
Em não chegar com as suas
Surpresas.
          Mafalda Lopes, n.º 18, 5.º A

Imagino como todos
Nós gostamos do calor, mas, quando
Vem o frio
E a chuva,
Rapidamente tudo muda e
Nós temos que nos vestir de forma diferente,
O que não agrada a muita gente.

Marta Fróis, n.º 22, 6.ºA

Inspirada
Na neve que cai,
Vejo um mundo branco lá fora,
Esperança no coração,
Retida naquele que chora.
Não há melhor momento que
O Inverno ternurento!

Inês Costa, n.º 10, 6.º A

Imagina a neve a cair
No silêncio profundo e com o
Vento a soprar,
Embalado pela dança dos flocos,
Rindo e tremendo
Na véspera de Natal.
O Menino está a chegar!

Carolina Laranjo, n.º 3, 6.º A

José Jorge Letria 
Em Cascais nasceu.

É poeta, escritor, 
E até já foi cantor.
  
José Jorge Letria,
Com as suas histórias 
Faz lembrar magia,
Poesia, fantasia 
E a luz do dia.

 Rita Antunes, n.º 20, 6.º B

PARA  A  ESCRITA
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PARA  A  ESCRITAESPAÇO 

Fome de Triunfo

Este poço de perdição!
Este sorriso de maldição!
Foste mar de ilusão!
Foste curta vida de insatisfação!

Sim, Tu, ó Amor duro e cruel!
Tu, que lhe causaste tanta dor!
Tu, que a fizeste derramar tantas lágrimas!
Tu, que lhe perfuraste o coração,
Como se estivesses a proferir uma única 
palavra!

Ó Amor cobarde!
Uma vida perdida,
Um coração trespassado,
Um sorriso pálido,
Um olhar vazio,
Uma pele incolor,
Um corpo inanimado!...

Porquê, ó amor?
Esse teu sonho desvastador,
Essa tua fome de triunfo,
Essa tua sede pelo sangue apaixonado,
Essa tua maneira de ser…
Porquê, ó Amor assassino?

                                Carla, n.º 6, 9.º A

Jovem, bela, inocente,
Era assim Inês de Castro.
E mesmo com o rei presente
Ela foi decapitada.

                      Daniel, n.º 5, 9.º B

D. Pedro

Contigo, Inês, vivo e sonho,
Acredito e realizo.
Por ti me apaixono!
Contigo me concretizo.

Pedro Paixão, n.º 25, 9.º B

Amor Português

Oh!, Inês, que morreste de amor,
Sem qualquer piedade ou consentimento!
Pedro suicidou-se de dor.
Haverá paixão sem sofrimento?

                 Cátia, n.º 8, 9.º A

E ali estava ela,
Um pedaço de alma desperdiçado
A jazer no soalho negro e frio
Com sangue no peito despedaçado.

                   Ana, n.º 1, 9.º A

A voz dos conselheiros forte e malévola
Encontrou eco no teu coração duro!
A dor profunda que D. Pedro iria sentir
Quando soubesse da morte da sua amada
Para ti não representou nada!
Sofrimento, dor, vingança, raiva
Foi tudo o que o Príncipe experimentou
Ao saber da morte crudelíssima da sua Inês.
Se soubeste dar a morte aos inimigos
Devias saber perdoar a quem mal nenhum te fez.
(…)

       Maria Santos, n.º 17, 9.º A

Inês

Como dizer ao mundo do amor que sinto…
Se nem eu mesma consigo defini-lo?
Sinto na brisa um gesto de carinho… a luz e o calor do 
sol me revigoram
O movimento das nuvens acalenta os meus sonhos…
O horizonte é que me dá o exemplo de que viver é só 
seguir adiante…
Como dizer ao mundo do amor que sinto…
Se nem eu mesma consigo defini-lo?

Inês Esteves, n.º 10, 9.º B

D. Pedro e D. Inês

O amor que os envolve
É ardente como o gelo a queimar.
É um campo vasto
À espera de ser plantado.
(…)

Ricardo, n.º 23, 9.º A
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Sinto a tua falta, preciso de ti, Inês

Que dias passados, minha Inês,

Sempre tão doce e tão bela.
Queria repetir tudo outra vez,
Queria ter-te comigo, minha donzela.

Quem me dera que ainda aqui estivesses…

Que saudades que sinto!
Para que ler isto pudesses,
Porque quando digo que te amo, não minto.

Sinto-me tão só,Sem ninguém para me acariciar.

Dói-me o coração, como se tivesse um nó,

Como se me estivessem a sufocar!
Porque nos separaram?
Porque é que me deixaram aqui?

Porque é que te levaram?!
Porquê a ti?...

Juro que me vingarei!
Matarei cada um desses assassinos!

Nunca os perdoareiPor terem deixado sem mãe os nossos meninos!

Como te amo, Inês…Do teu Pedro.
Márcia Beatriz, n.º 18, 9.º B

Certo dia em Portugal
Nasceu um amor belo
Entre nobre castelhana
E um príncipe singeloAs invejas eram muitas

Não só por ela ser bela
E assim alguém decretou
Matar a pobre donzelaEntre as mães da Península

Inês era a mais querida
Mas a morte é traiçoeira
E roubou-lhe anos de vidaPedro fez justiçaMas de nada adiantou

À perda irreparávelQue muita gente lamentouMaria Francisca, n.º 20, 9.º B

A Primavera

Quando nos campos verdes
As flores estão a desabrochar
É sinal de que
A Primavera está a chegar

O sol brilha no céu
E o frio já lá vai
As nuvens não se avistam
E a neve já não cai

A paisagem florida
Sempre cheia de cor
Pássaros e borboletas
Enchem o ar de amor

Nesta estação engraçada
Em que tudo é alegria
De tristeza não há nada
É Primavera neste dia.

Matilde Esteves, 5.º C

Carnaval

É Carnaval,
Vamos todos disfarçar.
Mas de quê?
Toca a pensar…

Porque não de pirata
Só para assustar!
Porque não de palhaço
Só para animar!
E porque não de tricana
Só para dançar!

É Carnaval!
Vamos todos disfarçar.
Mas de quê?
Toca a elaborar. 

Ana Ferrolho, 5.º C
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A caminhada do músico

Era uma vez um homem que era músico numa 
orquestra. Tocava violoncelo. 

Saía todas as noites por volta das sete e meia, muito 
apressado, para não chegar tarde. Vestia o grande 
sobretudo enquanto fechava a porta de casa e, com o 
cabelo ainda por pentear, passava a mão pelos candeeiros 
húmidos da rua e tentava ajeitar aquelas madeixas. 
Dava o nó na gravata ainda por apertar e, entrando pela 
porta de trás do pavilhão da orquestra, preparava-se 
para tocar. Afinava o seu violoncelo, tocava um ou dois 
solos e, no final de três horas mágicas de música, voltava 
para casa. 

A caminho de casa, voltava a desfazer o nó da gravata 
e a desmanchar o cabelo. À porta de casa, tirava a 
chave sem fazer barulho. Ao entrar em casa, lançava o 
sobretudo para cima do sofá e subia com saudades ao 
andar de cima, para beijar os seus filhos, que já dormiam 
profundamente. 

Caminha até ao seu quarto, onde a sua mulher, lendo 
um livro à luz do pequeno candeeiro, o espera, para 
dormirem e descansarem para o novo dia de amanhã.

João Conde, 7.º A

Uma rapariga só

Era uma vez uma rapariga que estava sozinha em 
casa, no seu quarto. Esta era uma situação normal: 
infelizmente, os seus pais quase nunca estavam com ela. 
Como é natural, esta situação entristecia-a… Para afastar 
a dor, deitava-se no seu quarto, pousava o queixo nas 
palmas abertas das suas pequenas mãos e sonhava com 
aquilo que podia fazer com os seus pais: ir ao parque, 
jogar à bola, cozinhar… Coisas tão simples, e ao mesmo 
tempo tão grandiosas…

Assim afastava a sua mágoa, sonhando, no seu 
quarto, com o que poderia acontecer se tudo fosse 
diferente... E sonhando, sonhando sempre, adormecia, 
com um sorriso nos lábios.

 Sofia Dias, 7.º C

Borboleta

Um homem passeava, de guarda-chuva na mão, num dia chuvoso, ventoso e com o céu nublado. Estava triste e 
caminhava de cabeça baixa... Sentia-se só e abandonado...

O homem andava, andava e sentia cada gota de chuva que lhe caía nas costas... Até que vê uma borboleta colorida 
e delicada a voar pelo céu fora! No seu rosto desenha-se, então, um grande sorriso! Porém, de repente, uma sombra 
faz com que a borboleta desapareça… O homem sente, de novo, um vazio aterrorizador dentro de si...

Começa a sentir, entretanto, que algo ou alguém está a dar pulos de alegria no seu coração… Ele acorda então  
- era um sonho! - , com os seus dois filhos que saltam em cima da cama! O homem enche-se de alegria e a 
borboleta colorida torna a surgir.

Tatiana Soares, 7.º C

Era Primavera

Nas planícies verdejantes, salpicadas de 
malmequeres, um grupo de crianças corria em todas as 
direcções, atrás de borboletas multicolores. 

O colorido da paisagem misturava-se com a 
alegria estonteante daqueles meninos. Por momentos, 
esqueceram-se das preocupações e das tristezas, e os 
risos e travessuras lembraram brincadeiras de outros 
tempos. 

Tiago Ribeiro, 7.º C

     A vida de um lápis

Hoje sou um lápis muito pequenino com o bico 
partido, todo estragado e todo sujo. Vivo num estojo 
vermelho e amarelo muito bonito, com canetas, uma 
afia, uma tesoura, um tubo de cola e uma régua azul. 
Sou o mais pequenino do estojo, mas já fui maior… ai se 
vocês soubessem como fui maior!

Fui feito numa fábrica com outros irmãos. Tinha 17 
cm de comprimento e era um hexágono perfeitinho, 
amarelo e preto, e tinha o bico afiadinho. Depois, 
levaram-me para um supermercado, onde fui logo 
vendido. Quem me comprou foi uma senhora nova que 
tinha um filho com 7 anos. Esse menino levou-me para a 
escola e afiou-me tanto, mas tanto, que agora só tenho 
4 cm de comprimento.

Miguel Ângelo, 5.º A
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CINEMA

Nos tempos que correm, onde a 
imagem (televisão, Internet, jogos de 
vídeo...) domina a atenção de todas as 
pessoas, é mais difícil reflectir sobre o 
papel que o livro tem nos hábitos dos 
jovens estudantes e dos adultos em 
geral. Com este inquérito, o Clube de 
Jornalismo pretendeu saber algo mais 
sobre os hábitos de leitura dos alunos 
do Colégio. 

À questão “Gostas de ler?”, 85% dos 
inquiridos responderam afirmativamente. 
Apenas 12% responderam que não 
gostavam de ler. Sobre as razões a que 
se deve o facto de não gostarem de ler, 

como forma de passar o tempo, e em quarto lugar como 
forma de melhorar o rendimento escolar.    

O elemento que surge como o mais incentivador 
à leitura é a mãe, com um total de 41%, seguido do 
pai com 32%, e o professor com 20%, depois surgem 
amigos e outros familiares com uma expressão pouco 
significativa. 

Acerca dos modos de incentivo, surge em primeiro 
lugar a oferta de livros com 53%, seguido de outros 
modos com 20%. Apenas 11% responderam terem 
sido incentivados a ler através da leitura de livros ou 
histórias por outras pessoas e somente 4% dos inquiridos 
responderam terem-se sentido incentivados por causa 
de verem os adultos lerem. 64% responderam que, 
na sua família, ler é uma actividade frequente, um 
número muito próximo daqueles que afirmam não ser um 
hábito ler frequentemente lá em casa. Curiosamente, à 
questão “Na tua casa, é costume comprar livros?”, 68% 
responderam que sim.   

Em suma, a figura da mãe surge como aquela que 
incentiva mais à leitura. A família é o meio onde se 
propicia mais o incentivo a ler, seguida da escola através 
da figura do professor. A compra e a oferta de livros 
aparecem como os meios mais usados pelos pais; tal não 
é acompanhado pelo exemplo, pois, relativamente aos 
modos de incentivo, as opções “vendo os adultos lerem” 
e “lendo-me livros” surgem claramente em inferioridade. 
Parece-nos que talvez o hábito da aquisição não seja 
acompanhado por práticas de leitura consistentes.

(vê a continuação deste trabalho na edição seguinte da 
Ecos da Via-Sacra) 

Clube de Jornalismo 

Hábitos de Leitura - parte I

INQUÉRITO

Modo de incentivo à leitura

os alunos assinalaram maioritariamente as opções “Gosto 
mais de fazer outras coisas”, “Aborrece-me ler”, bem 
como “Não percebo o que leio”. Na generalidade, os cem 
inquiridos dos diversos anos responderam que já foram 
incentivados a ler. Apenas  9% afirmam nunca terem sido 
incentivados a ler. Aqueles que gostam de ler, na sua 
maioria, entendem a leitura como fonte de divertimento 
e de prazer. Em segundo lugar, aparece a opção “fonte de 
conhecimentos novos”. Surge em terceiro lugar, a leitura 

Oferecendo-me livros

Lendo-me histórias

Vendo os adultos lerem

Outros
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    A Emigração como Realidade

A emigração, embora uma realidade constante, 
ainda vive clandestina e marginalmente na nossa reali-
dade social.

A emigração é um fenómeno que acompanha a his-
tória da Humanidade, pois os povos sempre buscaram 
melhorias, evolução e novos meios que proporcionassem 
êxito e segurança. Na História de Portugal, dificilmente 
encontraremos uma família onde não esteja a emigração 
presente.

Portugal enviou os seus filhos aos quatro cantos do 
mundo. Os portugueses foram levados ao sabor dos ven-
tos desde o tempo das caravelas. Além de emigrarem, 
levaram negros à emigração (os “Navios Negreiros”) e 
também índios (e conduziram ainda à triste realidade 
do extermínio de alguns povos).

A emigração traz saudade, dor, esperança e motiva-
ção para o êxito e superação de barreiras. Ser emigran-
te é ser forte e sonhador, triste e solitário, ambíguo e 
lutador.

Actualmente, Portugal sofre um fenómeno inverso, 
ou seja, não vê mais o seu povo sair, mas sim outros povos 
a entrar, muitas vezes filhos e netos de portugueses ou 
filhos de terras além-mar por eles descobertas.

Há alguns anos, observavam-se alterações de hábi-
tos, buscando uma adaptação às necessidades do mundo 
moderno. É triste constatar que a xenofobia é uma cons-
tante na nossa sociedade. Muitos portugueses ignoram 
e repudiam os imigrantes, não lhes dando oportunidade 
de trabalho e de integração.

Acima de tudo, somos Homens, seres humanos, fi-
lhos de Deus, e a pátria de cada um de nós deveria ser 
o acolhimento, a compreensão e a paz, sem terra, sem 
cor, sem língua. A Língua Universal deveria ser o respeito 
e a dignidade!

Anna Luísa, n.º 3, 9.º A

Hoje em dia, existem centenas de imigrantes 
no nosso país que abandonaram as suas pátrias por 
considerarem Portugal um local onde podem vir a crescer 
monetariamente.

Vindos de locais onde normalmente estão habituados 
a trabalhar a troco de pouco, conseguem ganhar dinheiro 
com pouco valor na economia portuguesa mas com 
muito valor na economia dos países do leste europeu e 
de África.

Nestas circunstâncias vivem centenas de 
imigrantes que se empenham totalmente na sua 
actividade profissional, visto que este motivo 

foi a causa dos anos passados longe da família e dos 
amigos.

Tornam-se uma mais-valia como empregados em 
qualquer sector de actividade, tendo apenas alguns 
problemas relacionados com os costumes e a língua.

Embora considere que acolher os imigrantes no 
nosso país seja algo respeitável e um dever cívico, tenho 
consciência de que, em Portugal e pelo mundo, isso não 
acontece invariavelmente.

Deve relevar-se que os imigrantes também se devem 
colocar no seu lugar, porventura como trabalhadores 
temporários em Portugal, tendo atitudes de total 
respeito para com o cidadão português, que viveu e 
contribuiu para o desenvolvimento do seu país em todos 
os momentos e não mudou quando o estado da economia 
não era tão favorável.

Para um país, não é benéfico o facto de um trabalhador 
na sua melhor condição de vida sair e emigrar para ir 
trabalhar em outro. Para além do mais, pode demonstrar 
um total descrédito pelo país de origem.

Miguel Pinto, n.º 24, 9.º B

A experiência da Rede Europeia 
Anti-Pobreza no Colégio da Via-Sacra

Ao longo do mês de Janeiro, foram apresentadas 
16 sessões (uma a cada turma existente na escola) que 
visavam, por um lado, dar aos alunos algumas ideias sobre 
os fenómenos da pobreza e exclusão social e, por outro, 
criar dinâmicas interactivas de partilha de conhecimento 
entre a instituição que represento (REAPN) e os diversos 
intervenientes do processo educativo, embora com uma 
maior centralização nos professores e, sobretudo nos 
alunos.

Desenvolver actividades desta natureza é sempre 
positivo, ainda para mais quando a temática da pobreza e 
exclusão social já tinha vindo a ser discutida no primeiro 
semestre no âmbito da Área Projecto, com o tema 
“Inclusão Social, Dignidade Global” a ser escolhido numa 
época em que se assinala o Ano Europeu de Combate à 
Pobreza e Exclusão Social 2010. Foi interessante perceber 
que existe já na maioria dos alunos do Colégio uma forte 
sensibilidade para esta problemática (visível através dos 
conhecimentos dos jovens e da curiosidade em relação 
ao tema), apesar de ser notório algum preconceito 
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SOBRE . . .

A Comunicação Social tem feito frequentemente 
eco de notícias que falam do número de pobres não 
só no mundo em geral, mas também na Europa e em 
Portugal. Estes dados, e as consequências dos mesmos, 
têm vindo a agravar-se, infelizmente, por culpa da crise 
mundial, mas também pelas catástrofes naturais que, 
nos últimos tempos, se têm verificado um pouco por 
todo o mundo.

A pobreza, a primeira e mais generalizada forma 
de exclusão, é a grande causadora de desigualdades. 
A desigualdade significa sempre relação de exploração 
de uns sobre os outros. Uma sociedade equilibrada, 
harmoniosa e justa tem que ter como fundamento a 
igualdade entre os homens, no seu sentido moral e social. 
O homem criado “à imagem e semelhança de Deus” 
é a razão de toda a criação e a fonte do seu sentido. 
Quando se esquece a dignidade da pessoa humana, tudo, 
no mundo e na história, deixa de ter sentido, pois só o 
homem é capaz de dar sentido às coisas.

A justiça é a única forma capaz de reconhecer, 
defender e promover a dignidade fundamental do ser 
humano. Em sentido bíblico, a expressão “repor a 
justiça” significa reconduzir o homem e a harmonia 
da comunidade humana à sua qualidade original de 

“imagem de Deus”. É por isso que a justiça aparece 
como o verdadeiro elemento construtor da paz e só com 
ela se alcança o eficaz progresso dos povos em ordem à 
edificação da harmonia da sociedade.

Vivemos numa sociedade de direito e de direitos. 
A globalização abriu a humanidade para exigências de 
interacção entre países, culturas e religiões. Enquanto 
seres livres, em relação com os nossos semelhantes, 
somos responsáveis por nós próprios e pelos outros. No 
entanto, sabemos que o ser humano é frágil e por vezes 
usa mal a sua liberdade, pondo os interesses individuais 
acima dos interesses comunitários. A liberdade com que 
fomos criados, nesta aldeia global em que nos movemos 
e existimos, deve levar-nos a gizar projectos de vida 
não só individuais, mas 
comunitários, lutando 
pelo bem comum. É 
urgente aprofundar 
uma cultura da justiça, 
de que a promoção dos 
direitos fundamentais 
de cada pessoa faz 
parte.

N o  m e i o  d a s 
tragédias do Haiti, da 
Madeira e do Chile têm-
-se verificado pequenos mas significativos “milagres”, 
aos quais nem os mais descrentes ficam indiferentes. 
Não me refiro ao crucifixo que ficou de pé no Haiti, 
ou à imagem da Imaculada Conceição encontrada no 
meio da lama, na Madeira. Os verdadeiros milagres são 
aqueles que homens e mulheres de boa vontade de todo 
o mundo, têm levado a cabo através do gesto solidário 
de “chorar com os que choram”, do arriscar a própria 
vida pelos que sofrem, largar o conforto do lar e partir, 
partilhar a casa e a comida, recolher fundos, participar 
em reuniões…

Estes verdadeiros milagres fazem-nos ter esperança 
no homem e com ele no futuro. Nestes momentos de 
crise e de dificuldade faz ainda mais sentido atendermos 
ao essencial: a pessoa humana e a sua dignidade. E a 
dignidade passa por proporcionar a cada ser humano 
aquilo que lhe é devido por justiça. Neste contexto foi 
feliz o Colégio na escolha que fez para o tema deste ano, 
assim como no slogan que o divulga: “Inclusão Social, 

patente nos estereótipos que foram sendo revelados 
relativamente, por exemplo, às minorias étnicas. Não 
será este seguramente um problema exclusivo dos jovens 
do Colégio da Via-Sacra, mas sim um espelho da sociedade 
em que estamos inseridos, em que apesar das declarações 
visíveis diariamente por parte dos meios políticos e 
diversos actores sociais que proferem insistentemente 
a existência de uma sociedade aberta, de todos para 
todos, com uma igualdade manifesta, se verifica que 
ainda há muito trabalho a ser feito e a mudança tem 
que partir de cada um de nós sem excepção. As acções 
em escolas podem contribuir para uma revolução gradual 
das consciências, uma vez que os jovens de hoje serão 
os adultos de amanhã.

 Assim, e porque as acções realizadas pela Rede 
Europeia Anti-Pobreza no Colégio da Via-Sacra correram 
globalmente bem, fará todo o sentido desenvolver 
actividades mais continuadas no tempo, não só neste 
ano lectivo mas também nos próximos.

Sinais de Esperança 

“Há homens que lutam 
um dia, e são bons; Há outros 
que lutam às vezes, e são 
melhores; Há aqueles que lutam 
regularmente, e são muito bons; 
Porém há os que lutam sempre, 
estes são os imprescindíveis...” 
(anónimo)

Davide Costa

Dr. José Machado
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“História de uma Gaivota a do Gato 
que a Ensinou a Voar” de Luís Sepúlveda

Esta obra de Luís Sepúlveda conta a história 
exactamente de um gato que ensina uma gaivota a 
voar. Uma estranha associação, pode dizer-se. Mas por 
vezes a diferença de espécies não importa. 

Zorbas era um gato simpático, de vida pacata, 
que subitamente deixou de o ser, quando uma gaivota 
aterrou na varanda onde descansava. Essa gaivota 
era Kengah, que ficara coberta de petróleo quando 
mergulhava no mar para se alimentar. Esta deixou-o 
com um pequeno ovo de gaivota e a promessa de cuidar 
da pequena gaivotinha que ira nascer e de a ensinar a 
voar. Com a ajuda dos amigos, Colonello e Secretário 
(os gatos do restaurante italiano), Sabetudo (que vivia 
num bazar caótico e era um estudioso de enciclopédias) 
e Barlavento (um gato do mar, mascote de um navio), 
Zorbas cuidou do ovo e da pequena gaivota que nasceu, 
a que chamaram Ditosa. 

Da promessa de Zorbas só faltava cumprir a última 
parte: ensinar Ditosa a voar. Mas desenganem-se 
aqueles que pensam que ensinar um pássaro a voar é 
fácil! Esta foi a tarefa mais difícil do grupo de gatos. 
Apesar dos esforços de Sabetudo, que aprendeu tudo 
sobre voo na sua enciclopédia, e dos restantes gatos, 
Ditosa não consegue voar. Zorbas, apercebendo-se 
desse facto, pede permissão para “quebrar a tabu”, ou 
seja, falar com um humano. Os outros gatos, depois de 
uma longa reunião, decidiram que ele podia fazê-lo. O 
humano escolhido foi um poeta que vivia com Bubulina, 
a gata mais bonita do porto. O poeta, depois da surpresa 
de ver um gato a falar, concordou em ajudá-los. Por 
fim, Ditosa voou, numa noite de tempestade, pois 
compreendeu, como disse Zorbas, “que só voa quem 
se atreve a fazê-lo”. 

Esta história é um maravilhoso exemplo de inclusão 
social, pois demonstra que devemos ajudar todos, 
não os excluindo por serem diferentes na raça, na 
religião, na condição social e, neste caso, na espécie. 
Este conto também tem uma importante componente 
ambientalista, pois mostra-nos o quanto um animal 
pode sofrer com falta de cuidado e consciência 
humana, como os derrames de petróleo que, neste 
caso, vitimaram Kengah, a mãe de Ditosa.

Esta obra é educativa, comovente e cómica, por isso 
eu adorei lê-la. A sua lição de tolerância e humanidade 
vai ficar sempre guardada no meu coração.

Constança Antunes, n.º 8, 8.º A

“Uma Questão de Cor” de 
Ana Saldanha

Só o título desta obra 
de Ana Saldanha diz tudo… 
“Uma Questão de Cor” 
conta a história de Nina, 
uma rapariga de 15 anos, 
que se vê confrontada de 
perto com um dos maiores 
problemas da sociedade 
actual, o racismo, quando 
o seu primo Danny, vindo 
da África do Sul, se muda 
para Portugal e fica a viver 
com ela e os seus pais.

É nesta altura que 
Nina descobre uma outra faceta 

dos seus amigos, que lançavam piadas sobre o seu 
primo, devido à sua cor. Até o Vítor, quem sempre ela 
achou uma pessoa muito simpática, se divertia a gozar 
com Danny.

O que mais a surpreendia era o facto do seu primo 
não dizer nada em sua defesa, enquanto ela o tentava 
sempre defender. No entanto, Nina mais tarde percebeu 
o porquê de Danny ignorar por completo os comentários 
em relação à sua raça  Ela apercebeu-se de que chatear-
-se por pequenas piadas das pessoas não valia a pena, 
pois essas pessoas não têm a noção do que dizem, e 
nem sequer se lembram que podem magoar alguém por 
causa de alguns comentários mesquinhos. 

Independentemente da sua raça, religião, etc., 
toda a gente deve ser incluída na sociedade, ser tratada 
da mesma maneira e ter os mesmos direitos que as 
outras, pois, na verdade, nós somos todos diferentes, 
mas todos iguais, e não é a raça de uma pessoa que a 
define, mas sim o seu interior e as suas acções. 

E foi isto que Vítor e os amigos da Nina acabaram 
por perceber, notando que deviam um pedido de 
desculpas ao Danny e que a partir daquele momento o 
iriam integrar na escola, sendo que o Vítor e o Danny 
começaram a conhecer-se melhor e chegaram mesmo 
a tornar-se grandes amigos.

Ana Margarida Antunes, n.º 1, 8.º A
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V I A S A C R A N S O P S L V Q G I C L A
V S R N M J E H O L V P I O S P E F R D Y
W I A H H B J C O R D E I R O D F G I H K
Y O Z C Ç J D Q W E R T Y Z Ç L K V S D L
F Ç H H O L B O Ç A P T Ç X C V B N T R Ç
I P Y G R E S S U R R E I Ç A O Q M I Z P
P F U O I E A T F W U E Q R F S Y M A W A
C D C C X Z L K J H G F D D F D Y G N D W
D L R H V Q U A R E S M A I N J O E I B S
L U U Q W E R T Y U I O P I M O C M S D I
R Z Z Q L I H F S P J F Q Ç R A J J M G R
L E J I I D T R J E S U S Ç S X D U O H T
O I B X A C H F D O T R G A T I P L R S F
F C T R E W Q D S W E A D Y I A G Z F O Z
I Ç T U F A C M P L C R U Z F P Q A O I S

Luz
Via-Sacra

Cristianismo
 Ressurreição

Jesus
Cruz

Cordeiro
Quaresma

 Vida
 Paixão

PÁSCOA!
Sopa de Letras
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Completa o  crucigrama com alguns dos países do continente europeu.
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José  Paiva, n.º 17, 6.º D
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CINEMAT E L A SE PAUTAS

Título Original: Radio
Género: Drama
Origem/Ano: EUA/2003
Realização: Michael Tollin

O Meu Nome é Rádio

O filme “O Meu Nome é Rádio” narra a história 

de um rapaz que, segundo a sua própria mãe, é “igual 

a todos os outros, só um pouco mais lento do que a 

maioria”. 

Certo dia, o treinador de futebol americano de 

uma escola situada numa pequena cidade norte-                   

-americana do estado da Carolina do Sul (Ed Harris) 

desenvolve uma amizade especial com Rádio (Cuba 

Gooding Jr.), o qual acaba por fazer parte da equipa 

como ajudante geral do treinador Jones. Esta amizade, 

estranha aos olhos de todos os que fazem parte daquela 

comunidade, apresenta-se como uma lição, não só para 

os dois protagonistas, cujas vidas sofrem uma grande 

mudança, como para toda a população local. 

O filme baseia-se na história real de James 

Robert Kennedy, o fã número um da equipa 

de futebol americano do liceu T. L. Hanna, da 

cidade de Anderson (Carolina do Sul). 

“O Meu Nome é Rádio” denuncia vários 

problemas sociais e mostra que a inclusão 

social nos transforma. Ao mesmo tempo 

revela que as nossas deficiências podem ser 

minimizadas quando aceites pelos outros e por 

nós mesmos. 

É um filme inesquecível, que dá gosto ver 

e rever. 
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http://www.youtube.com/watch?v=SC3YAy8oMWw

Fecha os olhos
A aparência pode ser tão cega
Aos meus olhos
Os inocentes podem ser tão sábios
Não se trata de ser negro ou branco
Isto é errado ou certo
Consegues agarrar num estranho 
E tratá-lo como teu irmão?

O Amor não começa pelos olhos
Começa com o coração
Olha bem para dentro de ti
Em tudo isso tens uma oportunidade
Fazer uma escolha, fazer uma 
mudança

Por isso faz a escolha de veres com 
os olhos do teu coração

Fecha os olhos
A luz do amor guiará o caminho
Aos olhos de uma criança 
Somos todos iguais
Se somos todos filhos de Deus 
A lógica é tão simples
Aquele a quem tu chamas estranho 
é, na verdade, teu irmão.

O Amor não começa pelos olhos
Começa com o coração
Olha bem para dentro de ti
Em tudo isso tens uma oportunidade
Fazer uma escolha, fazer uma 
mudança
Por isso faz a escolha de veres com 
os olhos do teu coração

Não, eu não pretendo dar um 
sermão
Alguns podem dizer que é irreal
Porque nenhum de nós é perfeito
Mas a forma como eu o digo
O que tentas ver com diferentes 
olhos
Poderias perceber que o que é 
feito a ti é feito a mim?
Queremos humanidade. 

O Amor não começa pelos olhos
Começa com o coração
Olha bem para dentro de ti
Em tudo isso tens uma oportunidade
Fazer uma escolha, fazer uma 
mudança
Por isso faz a escolha de veres com 
os olhos do…

O Amor não começa pelos olhos
Começa com o coração
Olha bem para dentro de ti
Em tudo isso tens uma oportunidade
Fazer uma escolha, fazer uma 
mudança
Por isso faz a escolha de veres com 
os olhos do teu coração.

(tradução de M.ª Benedita, 8.º A)

Eyes of the Heart  - India.Arie 

Close your eyes
The physical can be so blind
In my eyes
The innocent can be so wise
It’s not about black or white
This is wrong or right
Can you take a stranger
And treat him like your brother

Love don’t start with the eyes
Starts with the heart
Look deep down inside
In all that you have a chance
To make a choice, to make a change
So make the choice to look with the 
eyes of your heart

Close your eyes
The light of love will lead the way
In the eyes of a child
We’re all the same
If we’re all God’s children
The logic is so simple
The one you call stranger is really 
your brother

Love don’t start with the eyes
Starts with the heart
Look deep down inside
In all that you have a chance
To make a choice, to make a change
So make the choice to look with the 
eyes of your heart

No I don’t mean to preach
Some may say that it’s unrealistic
Cause none of us is perfect
But the way that I say it
What do you just try to see with 
different eyes
Could you see that what is done to 
you is done to me?
We want humanity yeah

Oh, love don’t start with the eyes
Starts with the heart
Look deep down inside

In all that you have a chance
To make a choice, to make 
a change

So make the choice to look with the 
eyes of...

Love don’t start with the eyes
Starts with the heart
Look deep down inside
You have the chance
To make a choice, to make a change
So take the chance
To make a choice, to make a change
So make the choice to look with the 
eyes of your heart
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CINEMAAGORAFALAM OS PAIS

http://www.youtube.com/watch?v=SC3YAy8oMWw

Uma vez mais nos deparamos com notícias reais, às vezes 

limitadas e até sensacionalistas, porém uma coisa é certa: nós, 

pais, convivemos com temas considerados quase surreais pelas 

antigas gerações.

Sinto-me perdida quando não consigo discernir entre 

“brincadeira de criança”, “é da idade” e “violência infanto-

juvenil”, “traumas e preconceitos” e mais ainda o tão 

comentado “bullying”.

Pois bem, posso apenas dizer por mim, enquanto mãe 

e encarregada de educação, devo repensar meus valores, 

actualizar meus conhecimentos e redobrar minha atenção e 

dedicação aos filhos. Devo acreditar que o melhor que posso 

fazer é manter-me fiel às crenças maternas, sustentar o poder 

parental e propagar a importância da família, como base da 

construção do indivíduo.

Desejo que esta época Pascal ressuscite em todos nós a fé, 

a esperança, a perseverança e a certeza de sermos feitos “à imagem e semelhança” do Criador.

A APAVISA deseja a toda família do Colégio da Via-Sacra uma Santa Páscoa e um redespertar de 

responsabilidades pelas gerações futuras.

Esperamos que a Conferência sobre “Bullying” tenha sido um sucesso e agradecemos desde já o apoio e 

parceria do Colégio nesta actividade e agradecemos também ao Hotel Grão Vasco pelo apoio neste evento.

BOA PÁSCOA E BONS PENSAMENTOS A TODOS!

Rosanna Marotti Cardoso, 

Presidente da APAVISA e encarregada de educação
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E C H O SDO PASSADO

As nossas soarés no Carnaval

Foram muito concorridas as nossas soarés do Carnaval, realisadas no 
novo e amplo salão do nosso Colegio, durante os tres dias, chamados de 
Carnaval.

Os cavalheiros e senhoras que a elas assistiram mostraram-se 
satisfeitos. 

Na sala conservou-se sempre uma grande animação com enorme tiroteio 
de serpentinas e até rebuçados.

O Comercio de Viseu e o Correio da Beira tiveram a gentilesa de se referir 
a elas com muito elogio - o que muito lhes agradecemos.

Do primeiro recortamos as seguintes frases:

Colegio Da Via-Sacra
Sarau opero-comico musical
Foram muito concorridos e animados os saraus 

promovidos pelos alunos do Colegio da Via Sacra, durante 
tres dias de carnaval, domingo, segunda e terça feira, não 
obstante o mau tempo.

Os  rapazes,  com os  seus 
professores, desempenharam um 
variado programma, composto de 
números de orquestra, canções 

orfeonicas, comedias, monologos, dialogos, cançonetas, 
uma zarzuela e uma opereta sobre motivos populares 
portuguezes.

Os saraus eram de caracter familiar, tendo sido apenas 
convidados os professores, alunos externos e familias dos 
alunos. 

Calculam-se em 200 as pessoas que no ultimo dia 
enchiam a espaçosa sala, onde estava armado o elegante 
palco com o seu scenario.

Todos os assistentes, que calorosamente felicitaram os 
interpretes pelo seu excelente desempenho, bem como o 
director daquela casa, ficaram muito satisfeitos com tão 
animados como instrutivos divertimentos. 

J. Quirino 

(Do 1.º ano)
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CIÊNCIADIVERTIDA

Material
Um jarra de vidro transparente;
Uma chávena de café;
Óleo vegetal;
Água da torneira;
Sal fino;
Corante alimentar (opcional).

Procedimento
1. Deita 6 chávenas cheias de água 

na jarra transparente.
2. Adiciona 1 chávena cheia de óleo 

vegetal. 
3. Deixa repousar a mistura cerca 

de 1 minuto.
4. Adiciona uma gota de corante 

alimentar (se houver). 
5. Salpica o óleo com sal fino, 

enquanto contas lentamente 
até cinco. 

6. Adiciona mais sal se quiseres 
repetir o efeito observado.

Observa
1. O que acontece quando deitas 

o óleo.
2. Se o óleo fica por cima ou por 

baixo da água.
3. O que acontece quando deitas 

o corante.
4. O que acontece ao óleo alimentar 

quando o salpicas com sal.
5. O que acontece ao sal.

Explicação
O óleo flutua 

na água porque 
é “mais leve” 
que a água. 
Cientificamen-
te, deve dizer-
se que a água é 
mais densa que 
o óleo ou que o 
óleo é menos denso do 
que a água. A densidade é a medida 
da massa de um certo volume de matéria. 
O objecto que tiver massa maior, no mesmo 
volume, é o mais denso. Objectos que são 
menos densos do que a água vão flutuar 
na água. Objectos que são mais densos do 
que a água vão afundar-se nela.

Apesar de o óleo e a água serem ambos 
líquidos, eles são líquidos imiscíveis, o que 
significa que não se misturam. Como o óleo 
é menos denso que a água vai formar a 
camada superior.

O corante alimentar mistura-se na 
água, devido à sua solubilidade. O corante 
dissolveu-se na água e não se dissolveu 
no óleo. 

O sal é mais denso que a água. Então, 
quando se salpica o óleo com sal, ele 
afunda-se arrastando gotas de óleo com 
ele. Na água, o sal começa a dissolver-se, 
à medida que este se dissolve, liberta o 
óleo que se desloca novamente para a 
superfície da água. 

VULCÃO DE SAL

Com esta actividade vais explorar e aplicar conhecimentos sobre solubilidade (de sólidos 
em líquidos e de líquidos em líquidos) e densidade. 

Fonte: CD “Lugar ao Sal - aprender a brincar com o sal de Aveiro”.
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