D E S TA Q U E

A alimentação dá vida ao nosso coração!
Madalena Azevedo, 5.º B

As verduras podem não ser doçuras, mas, num dia com pouca energia,

fazem-nos tão bem que até arrepia.
José Tiago Gouveia, 7.º A

Hoje em dia a comida é uma cortesia!
Flocos salgados misturados com prevenção,
respeitem o que de melhor temos, respeitem a alimentação!
Bárbara Moita, 9.º C
Trabalho: Luís Teles, Sala dos 5 Anos
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A Páscoa de Jesus
e a “pandemia” da solidariedade

este ano letivo 2019/2020, em que escolhemos o lema
“alimentAÇÃO” para animar o processo educativo do nosso
Colégio, a nossa sociedade foi “invadida” por um vírus de nome
Covid-19. Ainda que não devamos especular precipitada e
injustamente, observa-se que a explicação mais científica que se
conhece parece atribuir a sua origem à manipulação de animais
para abastecimento de hábitos exóticos da alimentação humana,
no oriente chinês.
O alastrar deste vírus mortal chama-se de “pandemia” por
se ter disseminado a nível mundial, atacando ao mesmo tempo
um elevado número de pessoas num grande número de países,
sem discriminações sociais, económicas ou religiosas. Ao mesmo
tempo, respondendo a sérias normas de contingência emitidas
pelos responsáveis governamentais da saúde pública, encontramonos quase todos a viver uma regra de vida que nos remete, em
larga medida, para o isolamento social e para o teletrabalho.
No entanto, para quem tende a saber ler a vida de forma mais
profunda, este tempo pascal não traz só más notícias. Ao longo da
História, tempos de sofrimento comum levaram a humanidade a ir
à procura de soluções para causas comuns. Será que a globalização
com que se propagou rapidamente este vírus se virá a transformar
numa globalização da solidariedade, contra a indiferença que
nos impede de habitar com dignidade esta terra que temos como
“casa comum”? Oxalá que sim e já há muitos sinais positivos a
mostrar-nos o início de uma mudança de paradigma económico-social. Porém, esta mudança não deveria ser meramente reativa,
mas deveria vir de dentro do coração humano como resposta
proativa permanente. Para além de repetirmos ações que
“alimentem ideias” (subjetivas), precisamos de adotar um estilo
de vida que “alimente (novos) paradigmas” (ideias comprovadas
cientificamente), para construirmos, à escala mundial, aquela
imunidade populacional contra males graves.
Ao Povo que se tinha desviado no caminho da história da
salvação e, por isso, tinha visto alguns dos seus membros serem
mordidos por serpentes, Deus mandou Moisés com a seguinte
ordem: «Faz para ti uma serpente abrasadora e coloca-a num
poste. Sucederá que todo aquele que tiver sido mordido, se olhar
para ela, ficará vivo» (Livro dos Números 21, 8). Também Jesus, o
Filho de Deus, foi elevado e morreu na Cruz para, com o Seu santo
sacrifício, acabar com todo o sofrimento humano. Queiramos nós
seguir a sua boa vontade, remando na mesma direção, através
de obras que se inspirem na Sua Palavra, convencidos de que os
valores que nos permitem “estar bem” nos levam mais longe do
que alguns critérios de “bem-estar”.
Que esta Páscoa vivida na “Igreja doméstica” nos traga a
todos a contemplação das maravilhosas surpresas do
Ressuscitado. Votos de uma Feliz Páscoa para tod@s!
Cónego António Jorge Almeida
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NOTÍCIAS NOTÍCIAS
Campanha do Banco Alimentar Contra a Fome

N

os dias 30 de novembro e 1 de dezembro de 2019, alunos e professores do
Colégio da Via-Sacra participaram, mais uma vez, na campanha de recolha de
alimentos para o Banco Alimentar Contra a Fome.
Nos dois dias foram recolhidos cerca de 3730 kg de alimentos. 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.
Prof. António Caloba

Orientação sobre Rodas

A

“Orientação sobre Rodas” decorreu no passado dia 11 de dezembro pelas
14h30, com a participação dos alunos dos 2.º e 3.º Ciclos.
Esta atividade tinha como objetivo aliar a modalidade de Orientação ao
Ciclismo de forma desafiante e motivadora.
Cada aluno levou a sua própria bicicleta até ao Parque da Radial de Santiago,
onde, em grupo e com ajuda de um mapa, procuraram desafios espalhados pelo
parque. Estes desafios foram pensados de forma eclética e multidisciplinar, desde
o Português à Físico-Química, passando pela Matemática até à Gastronomia.
Os alunos participantes demonstraram grande interesse e motivação pelas
situações de aprendizagem, tendo estas decorrido como planeadas e com a
promessa de repetir no futuro.
Grupo de Educação Física

Dia da Astronomia

N

o passado dia 12 de dezembro de 2019 comemorou-se o Dia
da Astronomia.
Ao longo de toda a manhã, os alunos dos 3.º e 7.º Anos tiveram
a oportunidade de aprender mais sobre o Sistema Solar e sobre o
Universo de uma forma mais dinâmica e divertida.
Foram momentos muito interessantes, desde logo pela presença
de um “mini-planetário” na sala de aula. Aquando da projeção do
movimento da Terra foi tudo tão real que parecia mesmo que se
estava a fazer tudo o que se via!
Os participantes adoraram a experiência!
Clube de Jornalismo e Audiovisual
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NOTÍCIAS
Festa de Natal

N

o dia 17 de dezembro, o último dia de aulas
do 1.º período, como tem vindo a ser hábito, foram
realizadas várias atividades relacionadas com a
época natalícia. Tudo começou em sala de aula,
onde os alunos tiveram de interpretar e refletir
acerca de textos sobre o Natal. Logo de seguida,
participaram, juntamente com os seus familiares,
na Eucaristia, que se prolongou até à hora de
almoço.
À tarde, pais e alunos assistiram a múltiplas
apresentações de vários anos, começando pelo 1.º
Ciclo com uma grandiosa apresentação teatral. No
pavilhão reinava a alegria e a boa disposição.
No fim da tarde, os alunos receberam um lanche
e, de seguida, puderam brincar e rir com os seus
amigos.

D

“ o que gostei mais na Festa de Natal foi da
missa por causa do novo padre e das canções. Eu
mudaria as atividades, porque queria mais diversão
e jogos.”
Beatriz Pinheiro, 1.º B

G

“ ostei da Festa de Natal, porque estávamos todos juntos. Não mudaria nada, pois foi tudo muito bonito
e animado.”
Alice Henriques, 4.º A

“

A Festa de Natal foi muito criativa e o espetáculo foi divertido, diferente! Ri-me imenso.”
Santiago Faria, 5.º C

G

“ ostei sobretudo da atuação do 1.º Ciclo, porque recriaram muito bem o filme Música no Coração. Foi
um momento maravilhoso!”
Mariana Martins, 9.º B
Clube de Jornalismo e Audiovisual

O Museu veio à Escola

A

Biblioteca do Colégio da Via-Sacra transformou-se num belíssimo espaço
histórico para receber os alunos das turmas do 5.º Ano que tiveram a oportunidade
de ouvir as monitoras do Museu José Coelho. Nesse momento, houve tempo para
brincar com as perguntas de escolha múltipla e para fazer alguns desafios.
Grupo de História e Geografia

NOTÍCIAS NOTÍCIAS
Ocupação de Tempos Livres de Natal

A

atividade de Ocupação de Tempos Livres de Natal, destinada aos alunos do 1.º Ciclo
do Colégio, decorreu de 17 a 23 de dezembro de 2019. Durante estes dias, os participantes
realizaram atividades diversificadas, subordinadas a temas de várias disciplinas,
nomeadamente recontos de histórias sob a forma de desenho, contos infantis, atividades
desportivas, visita ao Museu Grão Vasco e ainda tiveram oportunidade de assistir a uma
peça de teatro, no Mercado 1.º de maio.
Perante as reações dos inquiridos, foram dias divertidos, repletos de animação e
atividades lúdicas, que proporcionaram aprendizagem num ambiente mais descontraído.
“

Adorei visitar o Museu Grão Vasco. Nunca lá tinha ido e fiquei a conhecê-lo.”

Luís Valério, 1.º C

G

“ ostei muito de fazer os desenhos e depois segurá-los com molas para
exposição.”
João Agostinho, 2. º C

O

“
que mais me despertou interesse foi visitar o Museu Grão Vasco. Adorei esta
atividade, mas também gostei das outras.”
Gonçalo Figueiredo, 3.º A

“

Gosto muito de futebol e de brincar com uma bola; por isso, adorei o futsal.”

Sebastião Saraiva, 4.º A

XXXVIII Olimpíadas Portuguesas de Matemática

N

o dia 6 de novembro de 2019 havia decorrido a primeira eliminatória das
XXXVIII Olimpíadas Portuguesas de Matemática, sendo que foram vencedores os
seguintes alunos do 5.º Ano: Vitória Alves (5.º A); André Marques (5.º B); Francisco
Lemos (5.º B); Margarida Garcia (5.º C); Santiago Faria (5.º C).
Por sua vez, no dia 8 de janeiro, no Colégio da Via-Sacra, decorreu a segunda
eliminatória para as categorias Júnior, A e B. Estiveram presentes alunos de várias
Escolas da cidade e do Colégio da Via-Sacra. Foram apurados para a segunda
eliminatória os alunos Pedro Mazêda (7.º A), na categoria Júnior, e os alunos Tiago
Botelho (8.º A), Leonor Correia (8.º B) e Inês Cardoso (9.º A). Parabéns a todos os
participantes!
Grupo de Matemática

Visita ao Museu Grão Vasco

N

os dias 16 e 21 de janeiro, os alunos do 8.º Ano foram até o Museu Grão
Vasco. A visita a este museu veio reforçar a matéria abordada nas aulas de História,
nomeadamente a relacionada com a pintura do Renascimento.
Vasco Fernandes, mais conhecido como Grão Vasco, foi um dos principais artistas
renascentistas em Portugal, sendo o seu trabalho bastante reconhecido. Com a
visita ao museu, os alunos analisaram os principais quadros deste artista, retirando
conclusões que confirmaram os exemplos abordados nas aulas. A visita foi muito
positiva, realçando-se a explicação clara dos funcionários do museu, bem como a variedade e qualidade
das obras expostas.
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Tomás Figueiredo, 8.º A

NOTÍCIAS
Visita à Casa da Ribeira

F

oi no âmbito das disciplinas de Educação Tecnológica e História e Geografia de
Portugal que, nos passados dias 14 e 20 de fevereiro, as turmas do 6.º Ano visitaram
a Casa da Ribeira. A visita começou com uma viagem ao passado nas margens do
rio Pavia, onde revivemos costumes das lavadeiras às tradicionais Cavalhadas de
Vildemoinhos. A visita continuou com a observação de peças do artesanato da nossa
região, o barro de Molelos, as Flores dos Namorados ou as rendas de Tibaldinho.
Durante a visita, tivemos a oportunidade de conhecer e conversar com duas das
rendilheiras da Escola de Rendas de Bilros de Farminhão, que partilharam um pouco
do seu saber connosco. Vimos, ainda, a exposição “Aspetos do Nosso Trajar” onde
observámos várias peças de roupas do tempo dos nossos bisavós. Por fim, usufruímos
dos espaços exteriores do museu. Foi uma visita muito enriquecedora e divertida!

Suporte Básico de Vida

6.º B

N

o passado dia 17 de fevereiro, uma médica e uma enfermeira, mães de alunos
do 1.º C, juntamente com uma médica interna e um enfermeiro do INEM, realizaram
uma formação de Suporte Básico de Vida para todas as turmas do 1.º Ano.
Com o auxílio da música “Brincar a reanimar” e de um boneco trazido por cada
aluno, os petizes do 1.º Ano puderam aprender um pouco sobre pequenos gestos e
atitudes que ajudam a salvar vidas!
							
Professores do 1.º Ano

XV Assembleia Municipal Infantil

F

oi no passado dia 18 de fevereiro que, no Solar
do Vinho do Dão, se realizou a Assembleia Municipal
Infantil. O tema “Viseu 2030” serviu para a realização
de um debate de ideias, perspetivando como irá ser
Viseu no futuro. Os deputados representantes do
Colégio, tendo como motivação o seu tema anual
“AlimentAÇÃO”, apresentaram um projeto intitulado
“Escol’ação”, cujo objetivo geral era encontrar
possíveis soluções, em articulação com a autarquia,
para a criação de um processo eficiente e funcional
de recolha das ditas “sobras alimentares” geradas pelas escolas no seu dia a dia, bem como a distribuição das
mesmas a pessoas mais carenciadas.

N

“ esse dia, estava muito orgulhosa por fazer parte do grupo de deputados. Estava também ansiosa e nervosa
porque ia falar para muitas pessoas. No final, senti-me muito feliz porque tudo correu bem.”
Maria Elisa Lourenço, 4.º A

A

“ Assembleia Municipal Infantil foi uma enorme experiência. Eu gostei imenso desta experiência porque
foi divertido, emocionante e, sobretudo, porque pôs em mim uma enorme responsabilidade.”
Miguel Fernandes, 4.º B

F

“ oi uma experiência única e muito enriquecedora, quer pela colaboração de toda a comunidade do
Colégio na realização do trabalho, quer pela apresentação do mesmo. Apesar do nervosismo, senti-me um
verdadeiro deputado.”
7
Afonso Martinho, 4.º C

NOTÍCIASNOTÍCIAS
Carnaval e Pancake race

D

ia 21 de fevereiro foi um dia de especial
interesse para os alunos do Colégio da Via-Sacra,
pois realizou-se o desfile de Carnaval. Nessa
tarde, o sol brilhou e a animação pairou por todo
o recinto escolar.
Os alunos do 1.º Ciclo vestiram-se a rigor e
de forma encantadora, desfilando com roupas
alusivas ao tema anual, “AlimentAÇÃO”. Por
sua vez, os alunos dos 2.º e 3.º Ciclos também
desfilaram no Pavilhão, apresentando uma
coreografia associada à música que cada turma
escolheu. Logo de seguida, três alunos de
cada turma do 5.º ao 9.º Anos, participaram
na tradicional pancake race, dinamizada
pelas professoras de Inglês. Como prémio, os
vencedores degustaram algumas panquecas com
o topping da sua preferência.
Foi uma tarde bem passada, onde não faltou
a alegria, a dança, a música e muitos confettis
a acompanhar.
Clube de Jornalismo e Audiovisual

Visita à Panificadora do Viso

N

o âmbito do domínio da Tecnologia das Aprendizagens Essenciais da
disciplina de Estudo do Meio, as quatro turmas do 1.º Ano do nosso Colégio
realizaram, no dia 27 de fevereiro, uma visita de estudo à Panificadora do Viso.
A mesma teve como objetivos ver e aprender como, atualmente, se produz o pão
(o mesmo pão que eles comem nos intervalos do Colégio).
Nesta atividade, os nossos alunos viram os ingredientes, técnicas, utensílios
e equipamentos que são utilizados na produção do pão nos dias de hoje, tendo
inclusive a oportunidade de participar na confeção de alguns pães, que, no fim,
foram por todos distribuídos e degustados.
Agradecemos a disponibilidade, paciência e simpatia demonstrada por todos
os colaboradores da Panificadora, numa tarde bastante divertida e de interessantes aprendizagens. O nosso
muito obrigado!
Professores do 1.º Ano
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NOTÍCIAS
D. Ilídio Leandro

F

aleceu no dia 21 de fevereiro de 2020, no
Hospital de São Teotónio (Viseu), onde estava
internado após agravamento da sua saúde, D. Ilídio
Pinto Leandro, Bispo Emérito de Viseu.
Nascido a 14 de dezembro de 1950, era natural
de Rio de Mel, Pindelo dos Milagres (S. Pedro do
Sul). Foi ordenado presbítero a 25 de dezembro de
1973 e Bispo no dia 23 de julho de 2006. Orientou
a Diocese de Viseu até ao dia 3 de maio de 2018,
resignando por razões de saúde.
O seu lema episcopal, “Convosco, Por Cristo,
Para Todos”, sintetiza na perfeição aquela que foi a sua vida. Pessoa de uma doação aos outros inigualável,
com uma alegria transparente que brotava de uma fé profunda em Jesus Cristo, sempre esteve para todos,
em especial para os últimos. A sua ação renovadora teve manifesto impacto em diversas áreas da Diocese: na
organização das paróquias, nas famílias, nos jovens, na formação e na corresponsabilidade ativa dos leigos nas
comunidades paroquiais, na pastoral ou na cultura.
Sempre disponível para ouvir e com grande proximidade à população e às instituições, numa atitude de serviço
e de abertura à mudança, esteve atento aos mais fragilizados da sociedade, alertando para a necessidade de
todos estarem atentos às periferias, lembrando as situações de violência doméstica e de abandono de crianças
e idosos.
Para quem o conheceu, permanece aquele sorriso simples, mas verdadeiro, às vezes envergonhado, quando
lhe era feito um elogio, com o olhar a refugiar-se no chão, porque esse, sim, era o seu leito. A humildade
e simplicidade foram sempre a sua senha de entrada no diálogo com todos. O esvaziamento de si teve no
despojamento de tudo o testemunho que todos tocava. Sempre disponível para ouvir, para ajudar, para resolver,
para dar… mesmo tudo o que tinha.
Antigo professor deste Colégio, esteve connosco pela última vez no Concerto de Final de Ano de 2018, no
Multiusos de Viseu. Feliz na sua missão, cativou de forma especial muitos jovens, apoiou sem reservas a Escola
Católica, nomeadamente o projeto do Colégio da Via-Sacra.
Ficará para sempre em nós a memória deste grande amigo e grande apóstolo do nosso tempo.
“Gosto de estar no mundo e na Igreja como alguém que pode ajudar a construir pontes entre as pessoas.
Também essa é a missão de um Bispo, construir pontes entre os homens e Deus” (D. Ilídio Leandro, 2006)
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T E L A SE

PAUTAS

Super size me, de Morgan Spurlock

S

uper size me é um filme, com uma vertente de documentário, feito, dirigido
e protagonizado por Morgan Spurlock, em 2004.
Neste filme, Morgan submete-se a comer, ao longo de um mês, apenas no famoso
restaurante americano de fast food McDonald’s. A intenção do autor é retratar os
efeitos de um estilo de vida baseado nesta alimentação, concretamente em termos
de saúde física e psicológica.
Inicialmente, Morgan seguia uma alimentação considerada variada e equilibrada,
pelo que era saudável e detentor de uma ótima condição física, fruto do exercício
que costumava fazer. Após dois dias do início do desafio, os efeitos foram imediatos,
tendo automaticamente engordado alguns quilos, notando-se alterações no seu corpo.
Passados doze dias, Morgan Spurlock voltou ao médico, estando significativamente
mais gordo. Além disso, começara a entrar numa depressão, sentindo também muito
cansaço e com terríveis dores de cabeça.
Próximo do vigésimo dia, Morgan começa a sentir palpitações no coração e os médicos aconselham-no a parar
de imediato, mas ele decide continuar e levar o desafio até ao fim.
Spurlock chega ao trigésimo dia e atinge o seu objetivo. Ao longo de trinta dias, engordou mais de dez quilos,
sofreu alterações de humor e padeceu de problemas no sistema circulatório e digestivo. Foram precisos catorze
dias para recuperar o seu peso habitual; porém, alguns danos foram irreversíveis.
Este documentário tentou provar o quanto este tipo de alimentação prejudica a saúde, bem como a importância
de ter uma vida ativa.
Clube de Jornalismo e Audiovisual
Fontes: http://www.adorocinema.com/filmes/filme-56838/trailer-19506998/
http://cienciasnaturaiscc.blogspot.com/2016/12/resumo-do-filme-super-size-me.html

“Cheeseburger in Paradise”,
de Jimmy Buffett

“Cheeseburger no Paraíso”,
de Jimmy Buffett

Tried to amend my carnivorous habits

Tentei mudar os meus hábitos carnívoros

Chorus
Cheeseburger in paradise
Heaven on earth with an onion slice
Not too particular not too precise
I’m just a cheeseburger in paradise
...
I like mine with lettuce and tomato
Heinz 57 and french fried potatoes
Big kosher pickle and a cold draft beer
Well good god almighty which way do I steer
For my cheeseburger in paradise
Making the best of every virtue and vice
Worth every damn bit of sacrifice
To get a cheeseburger in paradise
Get me a cheeseburger in paradise
10
I’m just a cheeseburger in paradise

Refrão
Cheeseburger no paraíso
Paraíso na terra com rodelas de cebola
Nada muito específico, nada muito preciso
Sou apenas um cheeseburguer no paraíso
...
Eu gosto do meu com alface e tomate
Heinz 57 e batatas fritas
Um picle grande e uma cerveja gelada
Oh meu Deus, para onde devo ir
Para ter o meu cheeseburguer no paraíso
Aproveitando ao máximo todas as virtudes e vícios
Vale todos os sacrifícios
Para obter um cheeseburguer no paraíso

Made it nearly seventy days
Losing weight without speed eating sunflower seeds
Drinking lots of carrot juice and soaking up rays
But at night I’d have these wonderful dreams
Some kind of sensuous treat
Not zucchini, fettuccine or bulgar wheat
But a big warm bun and a huge hunk of meat

Consegui quase 70 dias
Fui perdendo peso sem pressa comendo sementes de girassol
Bebendo muito sumo de cenoura e absorvendo raios de sol
Mas de noite eu tinha estes sonhos maravilhosos
Algum tipo de prazer sensual
Não com curgete, fettucini ou bulgur
Mas sim um pão grande e quente e um grande pedaço de carne

Arranjem-me um cheeseburguer no paraíso
Sou apenas um cheeseburguer no paraíso

UM
OLHAR
MERGULHAR
NOS LIVROS

Corações em silêncio, de Nicholas Sparks

C

orações em silêncio é uma história sobre
um bombeiro voluntário, Taylor McAden, que está
habituado a enfrentar o perigo. Um dia, quando o carro
de Denise Holton se despista, é Taylor que a salva. Os
dados estão lançados para mais uma breve paixão. Mas
a terrível dimensão do acidente só é revelada quando
Denise recupera e pergunta pelo filho. Afinal, ela não
seguia sozinha no carro. Kyle, de quatro anos e com
dificuldades de aprendizagem, desapareceu. As buscas
pelo menino começam de imediato, numa operação
que se revelará diferente de todas as outras.
É um livro que marca qualquer leitor, principalmente
porque queremos a todo o custo saber o que aconteceu
ao pequeno Kyle e o que irá acontecer no final da
história.

A Ilha do Tesouro, R. L. Stevenson

N

este livro de Robert Louis Stevenson, Jim
Hawkins, um rapaz muito corajoso, cruza-se
com piratas, tempestades, navios e marinheiros
abandonados, motins e confrontos, uma ilha
remota e um tesouro enterrado. A Estalagem
Almirante Benbow assiste à chegada de Ben Gunn,
um velho lobo-do-mar, o que vai provocar uma
sucessão de acontecimentos em torno do tesouro
do Capitão Flint.
Maria Francisca Oliveira, 7.º C

Prof.ª Susana Rita Figueiredo

11

REPÓRTERMOCHO
BILHETE DE IDENTIDADE
NOME: Paula Alexandra Campos da Rocha
PROFISSÃO: Professora de Ciências Naturais

O

Repórter Mocho foi ao encontro da Professora Paula Rocha e aproveitou para lhe colocar algumas questões
para a podermos conhecer melhor.
Repórter Mocho: Bom dia, gostaríamos de lhe colocar algumas questões que nos permitam conhecer
um pouco mais da sua vida. Acha que aproveitou bem
a sua infância? Que marcas lhe deixou?
Prof.ª Paula Rocha: Acho que sim, tive a sorte de
ter sido numa altura em que podíamos brincar na rua
à vontade e, como não havia tanta tecnologia como
agora, tínhamos de dar azo à imaginação para nos
divertirmos. É engraçado olhar para trás e ver como
às vezes éramos felizes com coisas tão simples. Tratávamos os vizinhos como se fossem família e aprendíamos a dar valor e a partilhar o que tínhamos.
Repórter Mocho: Por que razão escolheu a profissão de professora? O que a fascinou na área das
Ciências?
Prof.ª Paula Rocha: Desde pequena que uma
das minhas brincadeiras preferidas era fazer de
conta que era professora. Sempre gostei de ver
documentários sobre a vida selvagem e ficava
surpreendida com as estratégias que as diferentes espécies adotam para se adaptarem
aos seus habitats e aumentarem as suas
hipóteses de sobrevivência. Quando comecei a estudar Ciências consegui compreender um pouco melhor o que via nos
documentários e penso que foi a partir
daí que fiquei fascinada. É uma área
em constante evolução, conseguimos
passar a nossa vida a aprender e ainda assim continuará a haver muito por
descobrir.
Repórter Mocho: O que considera
ser mais complicado na atividade de professora?
Prof.ª Paula Rocha: Atualmente, considero que seja gerir as expetativas dos alunos relativamente à avaliação. Apesar de
Ciências Naturais abordar temas interes12 santes, alguns deles na ordem do dia, como as

alterações climáticas, a alimentação e as epidemias,
é uma disciplina que requer um trabalho regular e
grande capacidade de interpretação e articulação. Por
vezes, é difícil fazer os alunos entender que a memorização de conceitos é importante, mas ainda mais é
a sua compreensão. Sinto que alguns desistem muito
facilmente dos seus objetivos ao invés de tentarem
perceber o que correu menos bem, “arregaçar as mangas“ e trabalhar. Todos têm potencial e tento ajudá-los
a descobrir a melhor forma de o desenvolver.
Repórter Mocho: Que situação em sala de aula a
marcou positivamente ao longo da sua carreira?

Prof.ª Paula Rocha: Sinceramente não consigo
escolher uma. Acontece sempre que vejo um aluno a
colocar em prática o que aprendeu, a esforçar-se por
superar as suas dificuldades e alcançar objetivos que
pensava não atingir... Quando me dizem que falaram
sobre as aulas em casa e estão a tentar, juntamente com os pais, alterar alguns hábitos. Fico contente quando encontro antigos alunos e eles ainda se
lembram de algumas peripécias das aulas. Rimo-nos
juntos e construímos memórias.
Repórter Mocho: Que conteúdo programático
gosta mesmo de abordar? Por que razão?
Prof.ª Paula Rocha: Gosto mais de abordar os
conteúdos relacionados com o corpo humano, uma
vez que para os alunos é mais fácil aplicar a teoria e
alterar comportamentos. Até digo, em tom de brincadeira, que são aulas de como ser feliz a longo prazo. Sim, porque acredito que, se tivermos hábitos de
vida saudáveis e prestarmos atenção aos sinais que o
nosso corpo nos dá, teremos mais saúde, o que contribui muito para a nossa felicidade.
Repórter Mocho: Qual é que acha que é a sua
maior qualidade? E o seu maior defeito?
Prof.ª Paula Rocha: Penso que a minha maior
qualidade é a persistência que, por vezes, se confunde com o meu maior defeito, a teimosia.

Repórter Mocho: Preocupando-se tanto com a alimentação, o que come ao pequeno-almoço?
Prof.ª Paula Rocha: Sempre que tenho tempo começo com uma peça de fruta. Como tomo o pequeno-almoço cedo, geralmente como pão, de preferência
de centeio ou de alfarroba, com creme vegetal, bebo
uma caneca de leite e um café. A meio da manhã faço
o reforço, conforme as atividades que tiver de desenvolver até à hora de almoço.
Repórter Mocho: Considera que os Portugueses se
preocupam com a questão da alimentação? Quais lhe
parecem ser os principais erros?
Prof.ª Paula Rocha: Penso que, de um modo geral, nos últimos tempos, os Portugueses estão mais
atentos e informados relativamente aos alimentos que
ingerem. Contudo, por vezes, a correria do dia a dia
faz com que se alterem alguns hábitos importantes,
como o consumo de sopa e de salada e se privilegiem
os alimentos pré-cozinhados.
Repórter Mocho: Que atividades gosta de desenvolver nos seus tempos livres?
Prof.ª Paula Rocha: Gosto de fazer caminhadas,
preferencialmente em trilhos, ouvir música, ver filmes e séries e ir a concertos e ao teatro.

Livro favorito: O Deus das Pequenas Coisas
Filme preferido: Cinema Paraíso
Comida favorita: Cabrito assado em forno de lenha
Música preferida: “Boys Don’t Cry”
Viagem de sonho: Costa Rica
Profissão alternativa: Ecologista
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UM OLHARSOBRE...
A

esperança é uma disposição do espírito que induz a esperar
que uma coisa se há de realizar ou suceder. Então, como é que a
esperança pode vir de uma cruz? Esta é a questão com que iniciamos
a nossa reflexão.
Segundo alguns de nós:
“A cruz dá às pessoas algo em que acreditar e algo em que se
pode ter fé nos momentos mais difíceis, pois ela renova a esperança
e rejuvenesce o coração.” - Carolina Cardoso, 9.º C
“Jesus Cristo, ao dar a vida por nós, deu-nos uma esperança e
uma fé para continuar a alegrar a nossa vida.” - Matilde Pereira, 8.º C
“A cruz dá-nos confiança para acreditar nos nossos sonhos, porque
sem Jesus algumas pessoas não estariam nas nossas vidas para nos
fazer felizes.” - Maria Francisca Marques, 8.º C
“A cruz vem de Jesus e Jesus é a esperança e o Deus de todos
nós.” - Constança Almeida e Sara Lopes, 5.º B
“Como Jesus morreu para nos dar a vida… assim nós podemos ter
esperança.” - Matilde Salgueiral, 6.º A
“A fé nasce da cruz, porque é o símbolo maior que posso ter
de sentir Cristo. Foi na cruz que deu a vida por nós e é na cruz que
fortaleço a minha fé.” - Prof.ª Ana Varela
A cruz é a vida e a esperança que nos alimenta nos dias bons e nos
levanta o ânimo nos dias mais difíceis, mas, segundo o Papa Francisco,
a cruz é algo mais importante: “A cruz contém não somente um anúncio
de alegria e de esperança, mas também um apelo à responsabilidade
e à missão, ao anúncio: Cristo ressuscitou.”
Por isso, quando somos levados a fazer a lista das coisas que
não nos correm bem, na família, na escola, no bairro, no planeta;
quando a vida parece um buraco negro onde não entra luz; quando
ficamos presos ao passado que não volta sem apostar ou acreditar no
futuro; quando parece que a nossa força não chega para mais nada…
Façamos uma pausa, procuremos o conforto na cruz e encontraremos
as respostas para aquietar estas nossas inquietações. O Papa Francisco
alerta-nos para que “Perante os inúmeros sofrimentos do nosso tempo,
que o Senhor da vida não nos encontre frios e indiferentes.”; “Cristo Vive! Ele é a esperança e juventude
para cada um de nós e para o mundo inteiro. Deixemo-nos renovar por Ele!”
E é esta renovação que nos faz pensar na fonte de água que jorra, porque “Cristo vive”. Esta fonte é a
cruz da qual brota uma vida renovada pela fé na esperança da ressurreição.
Somos tantos os que, vivendo desorientados e sem alento, acabamos por encontrar na cruz a coragem, a
força, o porto seguro, enfim, a vida renovada. Como refere o Papa Francisco “Deus tem paciência connosco,
com aqueles que vão mais devagar”. Sim, de facto, Deus não desiste de nós, Ele está sempre lá pronto a
perdoar-nos e a ajudar-nos. Ele estende-nos a mão com a corda da esperança, com o sopro da vida com
que nos dá uma vida nova. É o sopro de vida que recebemos no batismo que nos fortalece na fé e nos faz
acreditar que é da cruz que vem a água de vida eterna. É, pois, com esta esperança vinda do amor de Deus
através de Jesus na cruz que desejamos a todos uma Santa Páscoa.
Prof.ª Beatriz Simões
Ilustração: Nuno Gil, 6.º B
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NO NOSSOJARDIM
Dia do Pijama

C

omo já é habitual, no dia 20 de novembro comemorou-se o Dia do Pijama e,
como tal, todas as crianças vieram para a escola vestidas com o seu pijama. Trata-se
de um dia educativo e solidário em que todos nos lembramos das crianças sem família
e sem lar. Os pais contribuíram para a construção de um mural com desenhos e frases
alusivos às crianças e à importância da família no desenvolvimento de uma criança.

Festa de Natal

A

tradicional Festa de Natal realizou-se no dia 16 de dezembro, no Centro Pastoral,
pelas 18 horas. Todas as crianças participaram com uma atuação. Pudemos assistir a um
espetáculo com música, dança e teatro. No final, a magia aconteceu com a chegada
do Pai Natal e a distribuição das prendinhas.

Contos e Cantos

N

o dia 20 de dezembro, as crianças das salas dos 4 e 5 Anos foram ao Mercado 2 de Maio assistir à apresentação e
divulgação do livro A culpa é da Gilete do grupo Contos e Cantos. Os petizes ouviram com muita atenção e passaram
momentos bem divertidos.

O Inverno chegou!

Na rua não podemos brincar.
É tanto frio e tanta chuva
E pouco sol a brilhar.
Para ir à rua
O guarda-chuva devemos levar.
Assim ninguém se molha
E ninguém se vai constipar.

António Bernardo, Berçário

Faz frio, chegou o Inverno,

Mas, na sala das Estrelinhas,
Com os trabalhos e brincadeiras,
O frio, nem o sentimos.
A amizade andou no ar,
Não faltaram abraços e carinhos,
Pois, como somos pequeninos,
Gostamos muito de miminhos.
Sala das Estrelinhas (1 Ano)

Como nem tudo é feio,
A amizade vamos celebrar.
Aquecemos o coração
E abraços vamos dar.
Nós, os bebés,
Somos muito amiguinhos
E celebramos a amizade
Com muitos beijinhos.
Sala das Estrelinhas (0 Anos)
Trabalho: Sofia Homem, Sala de 1 Ano
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NO NOSSOJARDIM
Inverno, Natal e Carnaval

Os pintores todos festejaram.
Com muita energia,
Em todas as atividades participaram!
Sala dos Pintores (3 Anos)
Trabalho: Lia Teixeira, Sala dos 3 Anos

Dia de Reis

N

o dia 6 de janeiro, Dia de Reis, diversas atividades foram realizadas na
Creche e no Jardim de Infância. Os mais pequeninos fizeram bolachinhas, ao passo
que os maiores fizeram bolo rei de batata com frutos secos. Tanto uns como os
outros puderam decorar os bolinhos.
No final cantaram as janeiras pela escolinha.

Teatro “Os Ratinhos e o Rei”

N

o dia 8 de janeiro, o Teatro Infantil Caracol veio à escolinha e as crianças
assistiram ao espetáculo “Os Ratinhos e o Rei”, um espetáculo muito divertido,
onde as crianças puderam interagir com os atores, tendo ficado a mensagem de que
“quando somos pequenos e nos unimos podemos vencer outros maiores do que nós.”

Dia do Riso

N

o dia 17 de janeiro, comemorou-se o Dia do Riso, destacando-se a importância do riso e de rir, assim
como a alegria, o bom humor e a importância de estarmos felizes e contentes. As crianças fizeram uma máscara
com um sorriso que levaram para casa como símbolo do dia.

Dia do Puzzle

N

o dia 29 de janeiro, as crianças de todas as salas construíram e fizeram
puzzles de forma a comemorar este dia. O puzzle é um jogo didático que requer
raciocínio lógico e incentiva as crianças a jogar. Nas salas dos 3, 4 e 5 Anos as
crianças construíram o seu próprio puzzle através do recorte e montagem do
mesmo.
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Dia da Amizade e do Amigo

N

o dia 14 de fevereiro, os petizes da Creche e do Jardim de Infância
celebraram o “Dia da Amizade e do Amigo”. Foi reforçada a ideia desta relação
afetiva, de modo a dar a conhecer às crianças a importância de sermos amigos e
termos amigos. A vida é muito mais fácil com amigos!

Baile e Desfile de Carnaval

N

os dias 20 e 21 de fevereiro, comemorou-se o Carnaval, com baile e desfile. No dia 20, as
crianças vieram disfarçadas de casa com máscaras
e fatos carnavalescos ao gosto de cada um. Já no
dia 21, as crianças desfilaram com máscaras feitas
na escolinha. Houve música e muita dança, tendo os
pais assistido ao desfile que se realizou no exterior
das instalações da Fundação S. José.

Saudamos o ano novo!

Os nossos lindos sorrisos

O Natal já lá vai,
Passou com grande harmonia.
Fizemos a boa ação
De ajudar quem não podia!

Ouviram a história das emoções
Sobre a calma e a tristeza,
A raiva, o medo e a alegria...
Foi muito divertido, com certeza!

Entregámos amor e saúde,
Paz e um pote de magia!
E a quem recebeu o nosso carinho,
Que conte sempre com a nossa companhia!

Lindos, meiguinhos e sorridentes,
Mas ainda bem pequeninos.
São alegres e bem dispostos
Os nossos queridos meninos!

Que comece uma nova viagem!
Percorremos grandes aventuras,
Sempre com grande coragem!

Nestes meses atribulados
Tivemos tempo para descobrir
Que conhecer mais os outros
Também nos faz sorrir!

Gostam muito de pintar.
E aqui na revista do Colégio
Os seus trabalhos vão mostrar

Sala dos Sorrisos (2 Anos)
Trabalho: Dinis Cardoso, Sala dos 2 Anos

Explorámos o mundo
E as suas tradições,
Conhecemos continentes e castelos
E alguns reis e dragões!
A nossa viagem vamos continuar,
Explorando agora o nosso país!
Dançamos felizes ao som do rancho,
Onde toda a gente pede bis!
Sala dos Amiguinhos (5 Anos)
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ENTREVISTACOM . . .

F

átima Ribeiro nasceu a 27 de agosto de 1972, em Angola. É
licenciada em Gestão e Desenvolvimento pela Universidade Católica,
mãe de três filhos, membro da Associação Guias de Portugal e do
Rotary Club. É também presidente do Banco Alimentar Contra a
Fome de Viseu.

Ecos da Via-Sacra: Como surgiu a sua ligação ao
Banco Alimentar Contra a Fome?
Fátima Ribeiro: A minha ligação com o Banco
Alimentar contra a Fome de Viseu surgiu logo aquando
da sua fundação em 2009. Foi um projeto que desde
logo cativou a minha atenção e me apaixonou.
Ecos da Via-Sacra: Sendo a alimentação uma
necessidade básica do ser humano, como se justifica
que ainda hoje existam tantas situações de carência?
Fátima Ribeiro: Realmente é lamentável! A
necessidade mais básica de todo o ser humano é a
alimentação e isso deveria estar garantido desde o
nascimento de cada individuo. Mas, infelizmente,
nos dias que correm, existem muitas desigualdades
e muita instabilidade económica e social, que
consequentemente, conduz a situações de pobreza
extrema. Existem também muitas famílias que,
passaram de uma vida confortável para uma situação
dramática, de grandes necessidades, ou porque os pais
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perderam o emprego, ou porque algum membro sofre
de doença prolongada, entre outras razões. Nestes
casos, a adaptação é extremamente difícil.
Ecos da Via-Sacra: Sente que a sociedade está
disponível e é colaborante nestas iniciativas?
Fátima Ribeiro: Sinto que a sociedade é muito
solidária, quando acredita na causa em si e quando
tem a certeza de que o seu contributo vai ser entregue,
valorizado e vai ajudar a vida de alguém.
Ecos da Via-Sacra: Até onde chega a ajuda nesta
nossa região?
Fátima Ribeiro: A região de Viseu é muito vasta,
o distrito é enorme e a nossa ajuda não se resume à
cidade e arredores. Temos Cinfães, Resende, São João
da Pesqueira, entre outros concelhos. Nós apoiamos
mensalmente 96 instituições, que, por sua vez, apoiam
famílias necessitadas da sua área de abrangência. É
um trabalho difícil e que fazemos com o maior rigor
possível.

Fátima Ribeiro

Ecos da Via-Sacra: Quais são os grandes desafios
que se colocam hoje ao Banco Alimentar?
Fátima Ribeiro: Neste momento temos três
grandes desafios:
1 – Um dos maiores desafios que o Banco Alimentar
tem neste momento é o de conseguirmos chegar a todos
os que nos pedem ajuda. Temos cerca de 17 instituições
em lista de espera.
2 - Por outro lado, a captação de recursos através
das autarquias e do mecenato empresarial e pessoal
também é algo fundamental e cada vez mais desafiante.
3 – A angariação de novos voluntários ou sócios que
possam ajudar o Banco no dia a dia, é o terceiro, pois
temos imenso trabalho para fazer e as mãos são poucas.
Fica aqui desde já o nosso apelo a quem desejar
fazer voluntariado e tiver umas horinhas livres que
queira ocupar. Teremos muito gosto em recebê-los.

“A necessidade mais
básica de todo o ser
humano é a alimentação
e is s o dever i a est a r
garantido desde o
nascimento de cada
indivíduo.”

deixar aos alunos
do Colégio da Via-Sacra?
Fátima Ribeiro:
A mensagem que
gostaria de deixar é, sem dúvida, a luta contra o
desperdício alimentar, só coloquem no prato o que
realmente pretendem comer. Os restos de comida
que vão diariamente para o lixo são enormes e temos
de fomentar cada vez mais esta consciência de que o
que deixamos no prato podia saciar uma criança com
fome. Por outro lado, gostaria também de salientar a
importância que as nossas escolhas alimentares têm
na nossa saúde. É fundamental promovermos uma
alimentação saudável, variada e equilibrada, com
poucos açúcares, fritos e produtos processados e com
predominância de legumes, frutas e leguminosas.

Ecos da Via-Sacra: Considerando o tema anual do
Colégio, “AlimentAÇÃO”, que mensagem gostaria de
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FAMOSOS TALENTOSOS
Luís Alegria

O

aluno Luís Daniel Figueiredo Alegria, do atual 9.º C, há muito
que descobriu um gosto especial pelo canto, pela representação e pela
dança, pois em pequeno gostava de ouvir música e tentava cantarolá-la. Disse-nos que quando se encontra a dançar se sente feliz, mas o
canto ainda supera esta sensação, pois é a área que mais prazer lhe dá.
Participa em coros e tem formação musical no Colégio, onde também
toca guitarra. Por sua vez, o teatro surgiu de uma forma repentina,
mas cheia de entusiasmo, dedicação e emoção.
Quando andava no 3.º Ano, foi fazer uma peça de teatro, à
Assembleia Municipal, por ocasião das Comemorações do 25 de Abril,
onde se encontravam imensas pessoas, o que obviamente lhe causou
algum nervosismo inicial, mas acabou por ser ultrapassado e tudo
correu bem.
Em termos de dança, considera-se totalmente versátil, já que,
se lhe ensinarem alguma coreografia, ele interpreta-a com a mesma
dedicação. Seja ballet ou hip-hop, tenta sempre dar o seu melhor.
Aprendeu a dançar também por meio do Youtube ou com os amigos e
defende que “a dança é universal e junta-nos a todos”.
Tendo participado no último musical do Colégio, reconheceu que a explosão de nervos que tomou conta
de si antes do espetáculo rapidamente se transformou numa gigantesca satisfação aquando do aplauso final
por parte do público. “É uma alegria inexplicável, uma sensação que não se pode dar, apenas viver”.
Conclui, dizendo: “Cada vez gosto mais de cantar!” Não admira, pois, que o seu grande ídolo seja Henrique
Feist.

Henrique Feist

H

enrique Manuel Paulino Gomes Feist nasceu em Lisboa em 1972,
filho da locutora televisiva Manuela Paulino e do empresário Luís Feist.
Iniciou a sua carreira artística em 1982, no programa da RTP, “Passeio
dos Alegres”, atuando ao lado do seu irmão Nuno, muito graças ao
impulso de uma amiga da família. Desde então, surgiu em diversos
programas de televisão e variedades e gravou nove discos, tendo,
inclusivamente, em 1985, participado com o seu irmão no Festival
da Canção, alcançando o terceiro lugar. Nesse mesmo ano, o duo
Nuno e Henrique foi distinguido com o Prémio Revelação, atribuído
pela Casa da Imprensa.
Em 1988, partiu para Inglaterra, onde tirou o 12.º Ano em Teatro,
despertando assim uma nova arte. Acabou por se licenciar em Teatro
Musical, o que lhe permitiu participar em espetáculos que envolviam
as suas duas paixões, teatro e canto. Depois de representar em
diversos musicais em Inglaterra, alguns deles premiados, regressou a
Portugal, em 1993, para participar em variadíssimos espetáculos ao
lado de grandes nomes do teatro musical português, chegando mesmo
a trabalhar como assistente de encenação.
De entre as suas atividades diversificadas, destaca-se o facto de ter dirigido, coreografado e protagonizado
inúmeros espetáculos teatrais e musicais.
Ao longo da sua carreira tem recebido vários prémios e distinções pelo magnífico trabalho desenvolvido,
revelando empenho e dedicação em tudo o que faz.
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Clube de Jornalismo e Audiovisual
Fonte: http://clientes.netvisao.pt/flopesfe/henrique.htm

Dinis Sousa

D

inis Alves da Silva de Almeida e Sousa, atual aluno do 9.º B, mostra-se interessado pela magia desde os seus seis anos.
Um dia, os seus pais levaram-no ao Teatro Viriato, para assistir ao
espetáculo CHAOS, de Luís de Matos. A partir desse dia, passou a pedir
caixas de truques para poder aprender mais sobre a arte do ilusionismo.
Em conversa, disse-nos que os pais sempre o apoiaram, mas a
sua grande motivação vinha de outros mágicos. Houve uma altura em
que pensou desistir do ilusionismo, mas encontrou novamente a sua
inspiração em amigos e outros ilusionistas que começaram a partilhar
exemplos de magia na Internet.
Pratica magia desde o 1.º Ano, mas foi apenas há dois anos que se
tornou num passatempo mais sério.
Pratica quatro horas por semana, contando com as aulas que tem
com o seu professor de magia, Zé Mágico.
Gostaria de seguir esta arte como profissão, mas irá tirar na mesma
um curso superior. Caso não tenha sucesso na magia, gostaria de ser psiquiatra, pois a mente das pessoas é
algo que o intriga e que gostaria de compreender.
Quando faz ilusões sente-se realizado e fica sempre atento à reação da pessoa que tem à frente, pois nunca
há duas reações iguais. Aliás, a reação dos que o rodeiam perante o seu desempenho na magia é positiva, mas
há sempre variações conforme a personalidade de cada um. Há quem não goste de ser enganado e há pessoas
que ficam encantadas. Há pessoas simpáticas e outras nem tanto (é com estas últimas que ele mais gosta de
lidar), e é disso que depende a reação de cada um.
Tem vários ídolos, mas quem o fascina realmente é o seu professor, Zé Mágico.

Zé Mágico

N

ascido em 1994, descobriu aos 15 anos a arte do ilusionismo. O que
viu fascinou-o, e o que não viu ainda mais. Foi o suficiente para nunca
mais pousar os baralhos de cartas.
Rapidamente, a magia passou a ser a sua grande paixão e acabou por
assumir um destaque deveras importante na sua vida, seja em formato
de livros, vídeos, palestras, espetáculos ou qualquer outro formato que
permita saber algo mais. A sede de conhecimento tornou-o num verdadeiro
autodidata.
Além da magia, Zé Mágico conheceu também o teatro, outra arte que o
cativou. Sempre encarou o teatro como algo experimental, vivido de forma
amadora, mas sente-o fundamental na construção da sua personalidade e
de todas as personagens que dela nascem.
Mais do que fazer truques, Zé distingue-se por criar uma atmosfera
mágica, com uma atitude única e carisma natural, onde as sensações que
cria não deixam ninguém indiferente.

Clube de Jornalismo e Audiovisual
Fonte: http://www.zemagico.com/
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O carnaval

Viva o Carnaval

No dia de carnaval,

Baile de carnaval

Ninguém leva a mal.
O fato vestimos
Para todos rirmos.

Viva o Carnaval,

Carnaval, carnaval,

Viva a festa e a alegria!
É um dia especial
Repleto de magia!

Ninguém leva a mal.

Nesse dia
Há muita fantasia,
Muita alegria
E muita magia.

Palhaços engraçados,
Todos pintados.

Francisca Trindade, 4.º B

O 2.º B vestiu-se de mar
E o Colégio alegrou!
Havia serpentinas no ar
E a festa continuou!

Confettis e serpentinas,
Músicas divertidas.

2.º B

Fatos giros
Que até dão rodopios!
E, para acabar,
O baile vou preparar.

Sentimentos

Não consigo abrir os olhos e só vejo negro.

Matilde Fernandes, 4.º B

Será que morri?
Será que acordei?
Será que é o vácuo da minha alma?

Se já completei a missão, deixa-me ficar.
Qual será o sentido da vida:
O amor? Mas eu já o encontrei!
Porém, lá no fundo, vejo uma luz.
Vou a correr e já lá cheguei?
Agora… vejo luz!
Sinto uma força a combater a escuridão!
Só tenho de agradecer a vida que me dão
Uma ótima família e alguns bons amigos…
E, claro, o amor!

Caminho da Vida

A vida vai caminhando

A cada passo,
Bem ou mal…
Mas feito surge o caminho.
Por mais difícil que seja não desistas,
Porque no fundo do teu coração há uma voz que acredita em ti…
Maria Francisca Correia, 7.º B

Vicente Coelho, 7.º B

Mistérios da Vida

A Vida é um mistério por desvendar… Ninguém sabe o seu rumo nem quando irá acabar!

E se tudo o que vês não é realmente o que é? Se tudo não passar de um sonho ou da tua imaginação, onde
traças a tua própria história? Como se fosse um jogo onde as tuas escolhas podem afetar tudo o resto…
E quem sabe se, um dia, depois de partires, aqui irás voltar? Sem seres a mesma pessoa, ou até noutro lugar?
Será que a vida é um destino por onde tens de passar? Será que é sempre pela mesma pessoa que te irás apaixonar?
Isto são apenas teorias que ninguém pode comprovar!
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António Raposo e João Figueiredo, 9.º A

Amor

Chamar-te de "Tudo" é tão pouco...

De "sanguinário", verdade injusta...
Dono és das almas, apenas, das “sós” e “mudas".
Mas dás vida ao mais cinzento
Dos corações humanos, que atormentas,
E apaixonas os olhares de solidão
Que te suplicam piedade, em lamento...
Oh, Amor! Tu, que és causa da desumana dor!
Tu, que és frio e descontente de contentamento!
Tu, que de sofrimento te alimentas!
Deixa-nos morrer na ilusão
Do amor do teu tormento.

Lindo é o amor

Lindo é o amor

Que tanto me faz sorrir.
É como uma flor,
Quando se está a abrir.
Alexandra Abrantes, 6.º B

Inês Monteiro, 9.º B

Amor à camisola

Gostos

Com garra e dedicação,

Gosto de chá de gengibre

E de ter uma manta nos joelhos,
Pôr uma música de fundo
E de viajar dentro do meu mundo.
Gosto de velas perfumadas,
De queimar incenso enquanto leio,
Gosto de canela nas fatias douradas,
De lhes pôr açúcar lá bem no meio…
Gosto das luzes de Natal
Espalhadas pela casa escura,
Gosto de delas enquanto a noite dura.
Gosto do frio, do branco, da neve,
Gosto de chocolate e de vento na cara,
Daquele bem forte que me chicoteia intensamente,
Mas de forma breve.
Gosto da chuva a bater na vidraça.
Perco-me pelo “rom-rom” da minha gata.
Mas aquilo de que mais gosto
É de dormir no infinito breu.
Fico sozinha no que me pertence,
Fico dona de mim e do que é meu.

Damos o corpo e o coração.
Com amor à camisola,
Começa o jogo e rola a bola.
A nossa arma? A chuteira…
O nosso sonho? A seleção!
O nosso objetivo: ser profissional!
O futebol é a nossa paixão.
Tiago Cardoso, 7.º C

Francisca Campos, 9.º C
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Segundo período
A noite

A noite é sombria e assustadora?
Ou estaremos a ver a noite
Pelo seu lado mais tristonho?

A noite tem a beleza
Que talvez não consigamos ver.
Será por ser escura?
Será pelo brilho das estrelas,
Que nos põe os olhos a tremer?
Mas, quando chega o luar,
A escuridão apaga-se,
E eu sonho
Até me apetecer!

No segundo período

Começa a desejada estação,
De seu nome Primavera,
Que fica sempre na imaginação.
Temos também o Carnaval,
Uma festa a valer!
Mascaramo-nos a rigor
E vamos para a Páscoa a correr.
Não esqueçamos o Dia do Pai,
Que é momento de festejo.
Celebramos com ele
Todo e qualquer desejo.
João Rodrigues, 6.º B

Sofia Costa, 6.º A

Pai!

Tu és meu amigo,

Adoro estar contigo.
Pai, és muito amoroso,
És um pai fabuloso.
Pai, tu és perfeito,
És o meu eleito.
Também és sensível,
És um pai incrível.

Gosto muito do meu pai!

Ele está sempre a ajudar.
Dá um passo em frente
Só para um sorriso me dar.

Quando preciso
Tu dás-me carinho.
Quando estou triste
Tu dás-me um beijinho.

Ilumina os meus dias
Com um belo sorriso,
Beijinho e abraço
Que me dá no seu regaço.

És alegre e divertido
Eu gosto de brincar contigo.
És um pai dedicado,
Por nós muito amado.

Neste dia especial,
Quero dar-te muita alegria,
Para depois recordarmos
Sempre com muita folia.

Mariana Cardoso , 4.º A
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Gosto muito do meu pai

Maria Inês Cabral, 6.º B

Passeamos pelo parque,

Rimos e cantamos,
Imaginamo-nos a dançar...
Março é quando ela começa.
Ameixas fresquinhas para comer!
Voltamos ao tempo ameno.
Enxames de abelhas a voar...
Ramos de flores cheirosas...
Árvores cheias de flores.
Maria Oliveira, 3.º A

Pintura

Reinado da primavera
Imaginação
Melhor estação
Amor
Virtude
Estação divertida
Rainha das estações
Amorosa

A primavera

Sopra a brisa leve.

Adoro estas flores.
O calor que o tempo nos deve
Vem sem fazer dores.
Tulipas e rosas
São as melhores flores.
Talvez as mais famosas,
Porque exalam os melhores odores.
Mas não é tudo bom,
Temos as alergias
Que não têm bom dom
E não nos dão alegrias!
Adoro esta estação,
É do melhor aqui no Dão.
Cores e frutos ao luar
Antecedem as noites de verão.
Afonso Araújo, 5.º C

Carlota Custódio, 3.º A

Está prestes a chegar
A mais bela estação:
Vera o seu nome:
A prima do verão.

As árvores revestem-se
De folhas que retornam.
As flores renascem
E as andorinhas voltam.
O tempo está estranho,
Não se sabe o que dizer:
Ou o Sol a queimar
Ou as nuvens a chorar.

As flores a renascer.

O sol a acordar.
Vejo a vida a florescer
E o amor a madrugar.
Sinto, olho, vejo-te ali,
Tão perto de mim.
Os pássaros pelos mares a cantar e a anunciar...
Há música a chegar.
Não te percas de mim!
Não te percas do meu olhar!
Espero-te aqui,
Primavera, contempla o meu luar!
Maria Beatriz Álvaro, 8.º A

Francisco Santos, 9.º C
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Cedo e tarde

Quem acorda cedo

Ouve os pássaros a cantar.
Quem acorda tarde
Ouve os carros a passar!
Quem acorda cedo
Tem calma para se arranjar!
Quem acorda tarde
Põe água no cabelo e toca a andar!
Quem acorda cedo
Tem tempo para pensar!
Quem acorda tarde
Esquece-se da carteira,
E é uma canseira
Para a encontrar!
Bernardo Ribeiro, 5.º B

Vida

Quis ir ao jardim

Ver uma flor a nascer.
Vi aquela muito branca
E num suspiro só
O meu coração
Começou a bater.
Foi sinal de vida,
Sinal de alegria.
Uma nova planta
Que vai ajudar...
Foi sobretudo MAGIA!
Maria da Assunção Vidal, 8.º A

Folha em branco

Olho para a folha em branco,

Mas não consigo pensar.
O lápis está bem afiado…
Mas parece que nem vai ser usado…
Em desistir eu talvez pensaria,
Mas tenho uma filosofia:
Eu cá não vou parar!
Maria Francisca Duarte, 7.º A

Bem veloz

Pela erva verdinha,

Bem veloz e redondinha,
Lá vai ela a rolar.
Não podes parar
De jogar.
Rúben Loureiro, 7.º A
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Caixinha de música

Abri esta caixa musical.

Lá dentro, dançava sem igual
Uma bailarina fenomenal.
Comecei a apreciar
Os seus passos de encantar
E até a tentei imitar…
Até que tudo começou a melhorar.
A música da caixa
Tocou-me no coração…
Era tão bela…
Trazia tanta emoção…
Maria Álvaro, 7.º C

Mas quem é que disse?

Mas quem é que disse

Planetas

(Que grande falsidade!)
Que uma pessoa gorda ou feia
Não é ninguém
Na atual sociedade?
Mudos, surdos,
Coxos ou invisuais:
Qual é a diferença
Se somos todos iguais?

Lá nos confins do mundo,
Uma luzinha nasceu,
Formou o planeta Terra
E irmãos lhe deu.

Mercúrio, o mais novo,
É pequeno e despachado
Acompanhado pela sua irmã Vénus,
Ninguém se mete ao seu lado.

Mas quem é que disse
Que uma mulher não pode suar
E que um homem
Não pode chorar?

Marte, ao pé da Terra, é mexido e ansioso
Júpiter, por seu lado,
Imponente e vigoroso.

E não há ninguém que acabe
Com estas ideias tontas pelo mundo?
Alguém com bom coração,
Bem lá no fundo?

Saturno, Úrano e Neptuno
Competem para o mais inteligente,
Dos três últimos irmãos,
Nenhum sai indiferente.
Erica Santos, 8.º B

João Alexandre, 9.º A

A luz

À luz vários significados são atribuídos,

Mas os verdadeiros estão ainda escondidos…
Para uns, é um solar,
Para outros, o significado é mais religioso…
Talvez devessem pensar melhor,
Ter um ponto de vista mais luminoso.
Se conseguissem abrir os olhos,
Ver que a luz é uma grande amiga,
Que ela é muito mais do eu penso...
É o verdadeiro símbolo da vida!...
Dinis Martins, 8.º C
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O Sr. Corona

Nasceu na China.

Que pobre país...
Por aí se aventurou,
Entrando pelo nariz.

Voar

O Sr. Corona
Por todo o mundo pode viajar,
Mas sempre se sentiu culpado
Por muita gente infetar!

Desde pequenina,

Tenho o sonho de voar.
Contudo, ninguém acredita
Que o vou realizar.

Nunca percebeu por que tanto o odeiam,
Pois não passa de uma vítima do seu país natal!
Uma arma mortífera? Ou uma simples experiência?
O certo é que pelo ar se dissolveu como na água o sal.

Arranjei asas de papel
E decidi no jardim
Experimentar.
Após 99 tentativas,
A minha mãe veio-me chamar.

Por isso, meninos, estejam bem atentos
E não se esqueçam de se desinfetar.
Lavar bem as mãos com água e sabão
Para não deixar o Sr. Corona entrar!

Tinha-me trazido um presente!
Assim já poderia voar!
Pois bem, trouxe-me um LIVRO
Para nas asas do SONHO viajar!

Leonor Almeida, 8.º B

Leonor Correia, 8.º B

Inspiração

Sempre que olho para ti,

Com esse sorriso brilhante,
Nem te digo, nem te conto,
Como fico radiante!
Passas por mim
Com esse charme elegante.
Nem te digo, nem te conto,
Como fico nesse instante!
E, sempre que penso em ti,
Em qualquer situação,
És a luz da minha vida,
És a minha inspiração!
Vasco Tomé, 6.º A

A Criança

Com um sorriso sempre na cara,
Traz o sonho para a realidade
E, como nunca para,
Há que lhe dar liberdade.
Com um brinquedo na mão,
É impossível não amar.
E, quando começa a chorar,
É porque já caiu ao chão.
Há que dela cuidar
Enquanto é pequenina,
Pois um dia é ela que vai recordar
Como um sonho de menina.
Inês Fernandes, 8.º C
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SER + SAUDÁVEL

Folar da Páscoa

D

iz a lenda que este bolo, inicialmente chamado de folore, veio, com o tempo, a ficar conhecido como
folar e tornou-se numa tradição que celebra a amizade e a reconciliação.
Nesta Páscoa, surpreenda a sua família com um folar caseiro e mais saudável!
Ingredientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

200 ml de leite magro ou bebida vegetal sem açúcar adicionado
30 ml de azeite
500 g de farinha de aveia
25 g de fermento fresco
100 g de mel
1 colher chá de canela
1 colher chá de erva doce
1 maçã para enfeitar
Gema de ovo para pincelar q.b.

Modo de preparação:

A

quecer o(a) leite/bebida vegetal até ficar morno(a) e colocar num recipiente. Juntar o azeite e mexer
até ficar homogéneo. Juntar a farinha e desfazer o fermento por cima desta. Fazer um buraco na farinha e
adicionar o mel, a canela e a erva-doce. Mexer com um garfo ou uma vara de arames até formar uma massa.
Quando começar a descolar do recipiente retirar e, com as mãos enfarinhadas, amassar bem. Fazer uma bola e
colocar num recipiente untado com um pouco de farinha. Tapar com um pano húmido e deixar levedar dentro
do forno desligado durante 2 horas.
Retirar e separar 100 g de massa. Com a restante fazer uma bola. Colocar a bola de massa num tabuleiro
de ir ao forno, forrado com papel vegetal.
Descaroçar a maçã e colocar no centro da massa, pressionando sem passar para a base da massa.
Separar a massa reservada em duas partes e fazer duas tiras para colocar sobre a bola de massa, fazendo
um "X".
Deixar levedar por mais 30 minutos tapado com o pano, dentro do forno desligado.
Pincelar todo o folar com a gema de ovo. Levar ao forno pré-aquecido a 180º C, durante 35 a 40 minutos.
Bom apetite!
Fonte: https://www.caressnatura.pt/corpoesaude/pascoa-saudavel-folar
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CHORA
INEM
A
DO RECREIO
Easter word search
Find the following words:
Sunday
Almonds
Chocolate
Family

Lily
Rabbits
Lamb
Basket

Chick
Eggs
Spring
Duck

Luana Almeida e Margarida Figueiredo, 7.º B

A Alimentação na Grécia Antiga

L

ocalizada na orla oriental do Mediterrâneo, a
Civilização Grega, que vai fazer da sua casa a península
Balcânica, começa a florescer no dealbar do século VIII
a.C., atingindo o seu apogeu (principalmente a pólis
de Atenas) no século V a.C.
Antes de mais, devemos ter em consideração que,
apesar de apresentarmos o tema de forma genérica, a
alimentação poderia variar consoante o tempo, mas,
principalmente, o espaço. Por exemplo, nas zonas costeiras, haveria maior consumo de peixe.
Tendo estes aspetos em consideração, o produto que marcava presença em todas as mesas gregas era,
indubitavelmente, o pão. Além de ser o alimento mais abundante em qualquer menu, cumpria a função essencial
de ajudar a levar os alimentos à boca (pois não existiam talheres de mesa, apenas facas de trinchar). Chamado
de maza faziam-no inicialmente de cevada, cereal que, mais tarde, seria suplantado pelo trigo. Para acompanhar
o pão, entram na refeição grega outros tipos de alimentos, como legumes, vegetais, carne, peixe e fruta. Dos
legumes, o mais popular era a lentilha (phakos), muito usada na preparação de um puré ou sopa (a phakê),
temperados com vinagre e, em alguns casos, enriquecidos com cevada ou bolbos. Também eram consumidas as
favas, o tremoço, o grão-de-bico, a ervilha e o feijão vulgar. As frutas (frescas e secas) mais vezes referidas,
além das maçãs e figos, são as uvas, romãs, peras, marmelos, pêssegos, castanhas, nozes e avelãs. As azeitonas
comiam-se bem maduras ou curtidas.
A carne e o peixe, à semelhança de outras sociedades, eram mais abundantes na mesa dos mais ricos e
poderosos. No entanto, pontualmente, poderiam aparecer na mesa das famílias mais humildes, sendo o mais
acessível o peixe miúdo (sardinhas e anchovas), preferencialmente consumido frito. Espécimes de maior porte
(atum, robalo, cação, sargo) preparavam-se assados, cozidos ou estufados. As carnes de quadrúpedes domésticos
não eram consumidas sem antes se cumprir o ritual de sacrifício aos deuses. As carnes mais consumidas eram
as de porco, ovelha, cabra e vaca (o mais nobre e reservado aos grandes festivais religiosos das cidades). Estes
animais, por norma, eram esquartejados e assados na brasa (em espetos).
A bebida que acompanhava as refeições dos helenos, era, sem dúvida, o vinho. Os gregos bebiam o seu vinho
misturado com água. Tinham também o hábito de, em certas ocasiões, adicionar ao vinho mel, cevada, cebola
e queijo ralado.
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Eine Reise nach Berlin
(Uma viagem até Berlim)

Berlim (em alemão, “Berlin”) é a capital e um dos dezasseis estados da Alemanha.

A primeira vez que se menciona na história a cidade de Berlim é em 1230, ano em
que era uma pequena colónia de caçadores e pescadores. Berlim foi a capital do Reino
da Prússia (1701), do Império Alemão (1871-1918), da República de Veimar (1919-1932) e
do Terceiro Reich (1933-1945). Depois da Segunda Guerra Mundial, a cidade foi dividida
e deixou de ser a capital. No dia 3 de outubro de 1990, nasceu a Alemanha unificada,
transferindo novamente a sua capital de Bona (Bonn) para Berlim.
Para quem quer visitar Berlim, seguem algumas das principais atrações e pontos
turísticos:

Brandenburger Tor (Portão de Brandenburgo)

O

Portão de Brandenburgo era um dos portões que dava acesso a Berlim quando a
cidade ainda era pequena e rodeada por um muro, numa espécie de fortaleza. Hoje é
provavelmente o cartão de visita mais famoso de Berlim.

Holocaust-Mahnmal (Memorial do Holocausto)

O

Memorial do Holocausto foi desenhado pelo arquiteto Peter Eisenman e inaugurado
em 2005 dedicado aos seis milhões de judeus mortos durante o regime nazista.

Checkpoint Charlie

O

Checkpoint Charlie era um posto militar na fronteira entre Berlim Ocidental
e Oriental. O posto era apenas usado pelos membros das Forças Aliadas e diplomatas
estrangeiros para passar da Alemanha Ocidental para a Alemanha Oriental. Hoje em dia,
é um dos locais com maior afluência de turistas, onde todos querem tirar uma foto da
casinha e da famosa placa que informa: “You are leaving the American sector”!

Alexanderplatz

A

Alexanderplatz é uma das mais conhecidas e provavelmente a maior praça de Berlim.
Entre outras atrações encontram-se o Urania-Weltzeituhr, um relógio que mostra os nomes
de diversas cidades do mundo e as respetivas horas e a Torre de TV (Fernsehturm) que
com seus 368 metros de altura é uma das construções mais altas da Europa de onde se
pode ter uma vista de 360 graus.

Outras atrações:

R

eichstag (edifício onde se encontra o parlamento alemão); Kurfürstendamm (uma das principais e mais
famosas avenidas de Berlim), Gedächtniskirche (igreja cujas ruínas foram mantidas para lembrar os horrores
da guerra; Potsdamer Platz (centro de lazer, com salas de cinema, restaurantes, bares, etc.); Avenida Unter
den Linden (avenida onde se encontram diversas atrações e pontos interessantes); Gendarmenmarkt (praça no
centro de Berlim, considerada por muitos como a mais bonita da cidade); Muro de Berlim - “East Side Gallery”
(trecho que contém pinturas de artistas de diversas partes do mundo que expressam os acontecimentos políticos
ligados ao muro).
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PASSADO

A agricultura

A

agricultura ensina-nos a tirar da terra tudo o que esta pode
dar-nos. Mas, para que a terra produza, é necessário cavá-la, ará-la e semeá-la.
O nosso país não é muito industrial, nem muito comercial, mas
é muito agricola; portanto devemos aprender a cultivar a terra,
porque éla dá-nos o vinho, as maçãs, as pêras, os legumes, todos
os frutos que servem para nos alimentarmos.
Luiz Borges Oliveira.
(Aluno do 2.º grau)
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CIÊNCIADIVERTIDA

Pressão atmosférica

O

ar é feito de pequenas partículas em movimento. Estas partículas exercem uma pressão constante
sobre nós, sobre todos os objetos e sobre a superfície da Terra. A esta pressão chamamos pressão atmosférica.
Normalmente, só nos apercebemos da sua existência quando ocorrem variações de pressão que nos levam a sentir
desconforto nos nossos ouvidos. É muito comum sentirmos esses desconfortos quando mudamos rapidamente
de altitude uma vez que, quanto maior é a altitude, menor é a pressão atmosférica, tal como acontece quando
andamos de avião.
Com esta experiência vais observar a pressão atmosférica em ação.
Para esta experiência vais precisar de:
• Água
• Copo
• Pedaço de cartolina maior que a abertura do copo
Procedimento:
1. Enche o copo com água até ao cimo.
2. Coloca um pedaço de cartolina no topo do copo e pressiona bem com a tua mão (Figura 1).
3. Mantendo a cartolina e a mão no mesmo lugar, vira o copo. Faz isto com uma bacia por baixo por prevenção
(Figura 2).
4. Devagar, tira a tua mão, deixando a cartolina, e observa (Figura 3).
Vais observar que a água não sai do copo. Isto acontece devido à pressão atmosférica que empurra a cartolina
para cima e não deixa a água sair, pois esta é suficientemente forte para vencer a força gravitacional.

1

2

3

Fonte: Lacey, M., Gillespie, L. e Bowman, L. (2018) 365 atividades científicas.
Shenzhen: Edicare Editora
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AGORA
C
I N E M AFALAM OS PAIS
Os jovens e a internet

A

internet foi considerada uma das maiores invenções do século XX. A criação de uma rede de troca de
informação a nível mundial veio encurtar as distâncias e contribuir para a ideia de uma aldeia global. O aparecimento
da internet e das redes sociais veio alterar a maneira como comunicamos, tornando-a mais prática, rápida e eficaz.
Conseguimos estar em contacto através de um simples click e a existência de wifi gratuito em muitos locais facilita
a comunicação instantânea. Assim, as pessoas começaram a comunicar em tempo real, a um preço acessível, para
qualquer ponto do globo, facilitando uma aproximação dos amigos e da família que estava longe.
Os jovens já nasceram nesta geração do facebook, whatsapp, snapchat, skype, instagram, e não conseguem
imaginar a sua vida sem estes meios de comunicação. Muitas vezes, damos conta de uma rápida alteração de
humor nos jovens, se por acaso a internet falha em casa, quando não conseguem aceder ao wifi num local público
ou até quando esgotam os dados móveis. Para os jovens, estas “novas” tecnologias representam uma forma de
fazer novos amigos, conhecer novas culturas, idiomas, ou mesmo tirar uma dúvida com um professor.
No entanto, a sua utilização também pode trazer alguns problemas. Como podemos saber com quem é que
estamos a falar? O anonimato é um dos principais problemas associado à utilização deste tipo de tecnologia.
Devemos estar cientes de que nunca se sabe com quem é que se está a falar e que essa pessoa pode não ter as
melhores intenções. Outro dos problemas da Internet é o vício. Quando é utilizada indiscriminadamente, pode
levar a numerosos abusos que, por sua vez, podem levar ao vício. Deixa-se de ter vida social, passa-se a viver com
e para a Internet.
Os jovens movimentam-se em prol do número de likes nas fotografias e publicações, pelo número de amigos
ou seguidores nas redes sociais (amigos virtuais, porque não os conhecem na realidade) ou até pela maior partilha
de informação pessoal na sua página. É aqui que é necessário ter muita atenção. É preciso alertá-los para os
cuidados a ter na informação que é partilhada, como as fotografias, uma vez que se pode perder o rastro ao que
foi exposto, bem como ao número de pessoas que já acederam a essas imagens e as partilharam.
Outro aspeto relativamente ao qual há que ter cuidado são os desafios que são lançados nas redes sociais. Os
jovens desafiam-se a fazer determinadas proezas e o objetivo é superar e elevar a fasquia da provocação lançada
pelo amigo. Nestes casos, os jovens testam os seus próprios limites, havendo uma procura constante de adrenalina,
de aprovação e valorização por parte dos outros, de forma a demonstrar que são destemidos, omnipotentes, que
para eles tudo é possível e nada de mal lhes acontece quando ultrapassam esses mesmos limites.
A Polícia Judiciária aconselha os pais e educadores para determinados princípios e regras a ter em conta:
• O computador não é o único nem o melhor amigo do seu filho;
• Os “amigos” on-line são, “na realidade”, completamente estranhos;
• Com o computador ligado à Internet podem-se praticar crimes em qualquer local do globo bastando que
haja do outro lado outro computador;
• Depois do encontro virtual segue-se o encontro físico;
• Seria desejável que os seus filhos lhe comunicassem qualquer mensagem recebida de cariz insinuante,
“obscena”, agressiva ou que sugira fins menos lícitos;
• Estabeleça limites horários na utilização da Internet; o uso excessivo da Internet no período da noite é
indício e potenciador do problema;
• Garanta que os menores não divulguem on-line informação pessoal que os possam por em risco no mundo
off-line;
• A Internet mal utilizada é espaço privilegiado para ofertas enganosas e aliciamento encoberto; lembre-os
de que o bom e o fácil raramente andam juntos;
• Em caso de suspeita salvaguarde todos os elementos relativos à proveniência e conteúdo dos contactos.
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As redes sociais podem e devem ser utilizadas como uma ferramenta de comunicação, mas existe algo
que a internet não pode proporcionar: a interação e o ambiente social, sendo que a permissão do seu uso
excessivo leva à banalização da interação social e à superficialidade das relações interpessoais.

35

ecos da via-sacra
Tu

Habituei-me à tua presença,

A falar contigo sempre que algo se passava.
E mesmo com essa tua indiferença,
Eras sempre a pessoa com quem eu mais contava.
Esses momentos são agora apenas lembranças,
Lembranças de uma realidade passada...
Mas fica sabendo que eu ainda tenho esperanças
Que este amor se torne algo mais do que um simples “nada”.
Vejo-te à distância,
Enormes são as saudades que de ti tenho,
Dessa tua arrogância
E desse teu cabelo castanho.
Sorri para mim, por favor,
Ai! Como adoro o teu sorriso!...
Maria Benedita Maia, 9.º B
Ilustração: Miguel Durão, 1.º C
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