


08h45 — Provas de Cultura Geral (2.º e 3.º Ciclos)

09h00 — Atividades na sala de aula (1.º Ciclo)

10h45 — Eucaristia

14h00 — Atividades recreativas

AGENDA de ATIVIDADES
06 de abril
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E “Sou respeitado, quando respeito os outros ao meu redor.”

Alice Henriques, 6.º A

“Crescer é a arte do compromisso” 

Simão Fernandes, 5.º C

“O respeito acontece quando o sol do amor 
se alinha com a lua do crescimento.”

Pedro Machado, 9.º C

Ilustração: Catarina Pereira, 8.º A
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Amar…

“Amar” é a palavra central do nosso lema para este ano. 
Para os cristãos, amar é o princípio ativo da presença de Deus 
nas nossas vidas, a identidade que nos leva a ser imitadores 
de Jesus.

Ao longo da vida, (ab)usamos muito (d)este verbo, tantas 
vezes, porém, desprovido do seu verdadeiro conteúdo; 
esvaziamos o seu significado para “impressionarmos” o outro 
com um amor relativizado e interesseiro, conjugando o verbo 
amar numa voz circunstancial e distanciada da verdade…

Convém, por isso, recordar (trazer ao coração) que se, por 
um lado, amar é o princípio ativo da presença de Deus em nós, 
que nos permite conjugar o verbo na voz ativa – eu amo, tu 
amas… – por outro, e antes da voz ativa, este verbo conjuga-se 
na passiva que nos diz e, constantemente, nos recorda: “eu sou 
amado, tu és amado… nós somos amados…”, levantando-nos 
uma pergunta: amados por quem?

Na primeira Carta de São João, encontramos uma das mais 
belas, senão a mais bela, definições de Deus: “Deus é amor” 
(1 Jo 4, 8.16). Na verdade, só Ele sabe e é capaz de conjugar 
o verbo amar na sua plenitude. 

Por isso, Deus amou de tal modo o mundo que enviou o 
Seu Filho, para que o mundo seja salvo por Ele, para que 
tenhamos n’Ele a verdadeira vida (cf. Jo 3,16). E é assim que, 
olhando para Deus, percebemos a amplitude e o significado 
mais profundo deste modo de viver: amar.

A conjugação do verbo amar só se realiza plenamente 
quando o verbo sai da tinta e do papel, do som da palavra que 
rompe os lábios, para a vida real, concretizada em gestos de 
proximidade para com os outros. Daí que, mais do que uma 
leitura gramatical de um verbo que se conjuga, seja necessário 
aprender de Deus esse movimento que nos envolve e faz sair 
de nós próprios ao encontro do outro para o servir e, assim, 
como o Seu amado Filho, passarmos pelo mundo fazendo o bem, 
sem nos cansarmos! Porque a primeira forma de conjugação 
do verbo amar não se coloca sob o plano gramatical, mas sob 
o plano existencial.

Procuremos todos, nas nossas famílias e no nosso Colégio, 
seguir e permanecer nos passos de Jesus, caminhando no amor, 
verdadeiro, honesto, delicado e respeitador. Ao chegarmos à 
Páscoa, procuremos interiorizar que amar não é (apenas) um 
sentimento que nutrimos uns pelos outros; mas é um dom 
que vem de Deus e nos é revelado no mistério da encarnação, 
paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo.

Votos de uma Santa e Feliz Páscoa para todos.

Pe. António Henrique
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Ocupação de Tempos Livres de Natal
   
Mais um Campo de Férias de Natal que passou a correr. Entre os dias 21 

e 23 de dezembro, decorreram atividades de ocupação de tempos livres para 
os alunos do 1.º Ciclo.

O tempo estava chuvoso, mas a animação reinava entre os mais novos, 
que tiveram a oportunidade de fazer karaoke, de assistir a um filme, como se 
estivessem no cinema a comer pipocas, e de criar um foguetão, entre muitas 
outras atividades muito divertidas.  

“Gostei de todas as atividades do campo de férias, em especial das artes. 
Foram dias divertidos e senti-me feliz. Vou querer repetir.”

Mafalda Cabouco, 1.º A

“Nunca tinha ouvido falar do campo de férias, mas a minha mãe tinha 
de ir trabalhar. Então, vim experimentar e gostei muito de participar, 
principalmente, de ver filmes e também de comer pipocas.”

Matilde Pereira, 1.º B

“No campo de férias, o que mais gostei de fazer foi construir e enfeitar 
a Árvore de Natal. Eu gostei muito de participar, porque fiz novos amigos e 
diverti-me. Nunca tinha participado, mas já tinha ouvido falar. Por isso, não 
queria perder por nada esta oportunidade, pois ficar em casa não seria tão 
divertido.”

Maria Inês Teixeirinha, 1.º C

“O campo de férias foi muito divertido! Acordávamos cedo, mas compensou, já que comemos pipocas, 
vimos um filme e fizemos atividades manuais. Adorei fazer uma lua.”

Leonor Chaves, 3.º B

“Adorei cantar a «Noite Branca» e decorar o foguete. Achei o filme engraçado e senti-me muito feliz durante 
o campo de férias.”

Alice Silva, 3.º D

“Costumo participar nos campos de férias e não podia faltar a este. Adorei construir um foguetão. Eu gostei 
de vir, porque aqui posso jogar futebol e em casa não posso!”

João Agostinho, 4.º C
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NOTÍCIAS
Festa de Natal 

No dia 17 de dezembro, logo pela manhã, 
tiveram início as atividades da Festa de Natal, 
realizadas nas salas de aula. Primeiro, os alunos 
assistiram a um vídeo e refletiram sobre o seu 
significado e sobre a mensagem que transmitia. 
Seguiu-se uma dinâmica que envolvia a troca 
de bolas de natal, com o nome de cada colega. 
Logo depois, cada aluno recebeu um recorte 
de uma asa de anjo, onde escreveu uma frase 
que gostaria de transmitir ao mundo. Todas 
as turmas receberam também uma asa maior, 
onde escreveram um valor escolhido que, 
posteriormente, foi levada pelos Delegados de 
Turma para a Eucaristia, transmitida online. 

De seguida, veio o tão esperado almoço 
especial e os alunos deliciaram-se com a refeição.

À tarde, houve a apresentação online do 
espetáculo preparado por todas as turmas do 
Colégio. 

No final do dia, em sala de aula, os alunos 
desfrutaram de um belo lanchinho partilhado. Foi um momento muito gostoso, de muita diversão e descontração.

“Eu adorei a Festa de Natal, o lanche e a missa. Na missa, gostei muito das músicas escolhidas. O lanche 
partilhado estava delicioso, especialmente a piza. Na apresentação do 1.º Ciclo, adorei ser um anjo.”

Gonçalo Pinheiro, 2.º A

“Esta Festa de Natal foi muito especial para mim, pois pude expressar-me durante a apresentação do 
1.º Ciclo. O momento mais marcante durante a Eucaristia foram as canções, porque gostei de ouvir o som de 
sinfonia da capela. E o melhor de tudo foram as bolinhas de queijo no lanche partilhado.”

João Cotta, 4.º A

“Achei que a Festa de Natal foi divertida e produtiva. Gostei muito das canções e das peças apresentadas. 
Adorei comer gomas no lanche partilhado e conviver com os meus amigos.”

Mateus Moita, 6.º A

“A Festa de Natal foi bastante divertida e diferente. A diversão começou quando fizemos a atividade das 
asas de anjo a anunciar a Boa Nova. Esta dinâmica foi de uma criatividade enorme! Gostei muito das músicas 
e do lanche partilhado, principalmente das batatas fritas.”

Leonor Cardoso, 7.º C

“A Festa de Natal foi divertida e especial, como era de esperar. Na missa, gostei de quando puseram as 
asas no anjo. Gostei do lanche partilhado e comi um bolo de cenoura com cobertura de chocolate delicioso. A 
atividade das asas de anjo foi muito original.”

                                                                                                                       Diogo Marques, 8.º A
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NOTÍCIAS NOTÍCIAS

Parabéns, João Alexandre!

O João Alexandre é aluno do 8.º B e participou nas Olimpíadas Paulistas, 
no dia 6 de novembro de 2021, tendo dedicado 4 horas para a realização desta 
prova, em formato online. As Olimpíadas Paulistas são olimpíadas de matemática 
luso-brasileiras, nas quais participam diversos alunos portugueses e brasileiros.

No dia 29 de dezembro foram anunciados tanto os vencedores brasileiros, 
como os portugueses. Com todo o mérito, o João alcançou o 3.º lugar de Portugal, 
ganhando, assim, a medalha de bronze. 

Parabéns, João Alexandre, em nome de toda a comunidade escolar.

Visita ao Museu Grão Vasco

Nos passados dias 17 e 18 de fevereiro, as turmas do 8.º Ano 
deslocaram-se ao Museu Grão Vasco, a fim de melhor conhecerem a 
vida e obra do pintor viseense Vasco Fernandes.

“A visita ao Museu Grão Vasco, à Era do Renascimento, foi, 
para mim, uma visita ao fio do tempo, direcionada aos caminhos da 
história e da arte. Foi importante, também, para motivar o espírito da 
aprendizagem, mudando o ambiente, dito normal, da sala de aula.”

Clara Wessel, 8.º A

“Gostei muito da visita ao Museu Grão Vasco. Nunca tinha lá ido em visita guiada e, assim, consegue 
aprender-se mais e melhor. Observámos que as características dos quadros de Vasco Fernandes eram as que 
tínhamos dado na aula. Para mim, o melhor quadro foi o de S. Pedro.”

João Alexandre, 8.º B

“No dia 18 de fevereiro, tivemos uma aula de História diferente. Visitámos o Museu Grão Vasco, onde fizemos 
um passeio pela história da arte do Renascimento em Portugal. Gostámos particularmente da representação icónica 
da Última Ceia, pela expressividade e pormenores com que a cena foi ilustrada. Foi com a alma engrandecida 
pelo esplendor da arte que saímos do museu com grande vontade de voltar.”

Beatriz Agostinho, 8.º C
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NOTÍCIASNOTÍCIAS

Festa de Carnaval

Finalmente, após dois anos de pandemia, a animação carnavalesca reinou no 
seio da comunidade escolar do Colégio da Via-Sacra.

Foi no passado dia 25 de fevereiro, à tarde, que todas as máscaras se tornaram 
divertidas e muito coloridas. O tema das cores levou os mais pequenos a desfilar 
pelo recreio da escola, seguindo até à Creche e Jardim de Infância. Os alunos 
dos 2.º e 3.º Ciclos apresentaram os seus disfarces por turma, num desfile que 
aconteceu no meio da animação do Pavilhão. 

De seguida, teve lugar o renhido jogo de futsal entre professores-alunos. Os 
gritos dos apoiantes ecoaram por todo lado e as palmas serviram de incentivo aos 
jogadores que deram o seu melhor. A música e a dança também estiveram presentes 
e as alunas do 9.º Ano tiveram um papel primordial nessa animação.

A finalizar, os alunos consolaram-se com um lanchinho que contribuiu para o 
prolongar da diversão. 

Que bela tarde de alegria! Já todos sentíamos saudades destes momentos!

Olimpíadas Portuguesas de Biologia Júnior

No dia 16 de fevereiro, decorreram no nosso Colégio as Olimpíadas 
Portuguesas de Biologia Júnior, com a participação de 24 alunos das três turmas 
do 9.º Ano. Estas Olimpíadas são um concurso de Ciência, na área da Biologia, 
destinado a estudantes do Ensino Básico. A sua organização está a cargo da Ordem 
dos Biólogos, em colaboração com o Ciência Viva – Pavilhão do Conhecimento, 
contando ainda com importantes parcerias como a Direção-Geral de Educação, 
Fundação Calouste Gulbenkian, EPAL e Ageas Seguros, e ainda com o apoio de 
numerosas empresas e instituições nacionais de prestígio.

Nesta primeira eliminatória, foram selecionados 11 alunos que passaram à 
segunda fase, realizada na tarde de 23 de março. Esta competição tem como objetivo incentivar o gosto pela 
Biologia.

Os nossos alunos olímpicos na área da Biologia estão todos de parabéns!
Prof.ª Dulce Sousa

Um minuto de silêncio pela paz

No dia 11 de março, às 9 horas e 35 minutos, todo o Colégio fez um minuto de silêncio pela paz no mundo 
e, em particular, na Ucrânia. Foi um momento de reflexão e oração com um impacto bastante positivo em toda 
a nossa comunidade escolar.  

A Equipa de Dinamização Pastoral
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T E L A SE PAUTAS

 “Ain’t no Mountain High Enough”, 
de Diana Ross      

If you need me, call me
No matter where you are, 
No matter how far
Just call my name, 
I’ll be there in a hurry
On that you can depend and never worry

You see, my love is alive
It’s like a seed that only needs 
The thought of you to grow
So if you feel the need for company
Please, my darling, let it be me

I may not be able to express
The depth of the love I feel for you
But a writer put it very nicely
When he was away from the one he loved
He sat down and wrote these words:

[...]

“Não há montanha suficientemente alta”, 
de Diana Ross

Se precisares de mim, liga-me
Não importa onde te encontres, 
Não importa a que distância
Basta chamares o meu nome, 
Eu estarei lá num instante
Com isso podes contar e nunca te preocupar

Como vês, o meu amor está vivo
É como uma semente que só precisa 
De pensar em si para crescer
Portanto, se sentires necessidade de companhia
Por favor, meu querido, que seja eu

Posso não ser capaz de expressar
A profundidade do amor que sinto por ti
Mas um escritor colocou-o muito bem
Quando estava afastado daquele que amava
Ele sentou-se e escreveu estas palavras:

[...]

Chicken Little, de Mark Dindal

Chicken Little é um animado filme que envolve comédia, aventura e ficção 
científica. Conta a história de um pequeno e ambicioso pintainho que desejava 
ser jogador profissional de basebol, mas não tinha o apoio familiar.

A personagem principal deste filme era gozada por todos, já que dizia coisas 
que não faziam sentido. Na verdade, era a imaginação dele a funcionar. 

Um dia, decidiu que queria impressionar o seu pai e entrou num torneio 
de basebol, que, curiosamente, ganhou. O pai ficou muito orgulhoso, mas esta 
estabilidade durou pouco, visto que, logo a seguir, o pintainho se viu envolvido 
numa estranha situação: a queda do que aparentava ser um pedaço de céu. Ao 
fazer o relato, ninguém acreditava nele. Ainda assim, conseguiu convencer alguns 
amigos. Todos juntos, entraram naquela nave para a explorar e, acidentalmente, 
acabaram por ficar com um “alien” bebé. Ora, como é óbvio, a agitação instalou-

-se em torno da recuperação daquele pequeno “alien”.
Chicken Little tentou avisar a comunidade recorrendo a um sino, barulho que acabou por atrair toda a 

população até ao campo de basebol. Para surpresa de todos, não havia nada, apenas o normal campo de 
sempre. Mais uma vez, a credibilidade do pintainho caiu em desgraça e todos ficaram furiosos com a suposta 
mentira.

Um dia, aconteceu o que ninguém esperava que acontecesse: o céu rasgou-se e todos entraram em pânico. 
Chicken Little e o seu pai refugiaram-se no cinema, conversaram abertamente, partilharam opiniões acerca 
um do outro e foi nessa altura que deu a conhecer o pequeno “alien” que tinha encontrado. O pai sentiu-se 
incomodado ao perceber o mal que tinha feito ao seu filho e ajudou-o a entregar o “alien” bebé aos pais. 

Moral que se tira deste filme: dizer sempre a verdade é fundamental para que possam acreditar em nós.     
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UM OLHARMERGULHARNOS LIVROS

O Avô tem uma 
Borracha na Cabeça, 
de Rui Zink

O Av ô  t e m  u m a 
Borracha na Cabeça, escrito 
por Rui Zink e ilustrado 
por Paula Delacave, é uma 
história de amizade entre 
um avô, que aos poucos vai 
perdendo a memória devido 
à doença de Alzheimer, e o 

seu neto, um verdadeiro inventor que tenta, tudo 
por tudo, descobrir a cura para a doença do seu avô. 

Um certo dia, o rapaz dá-se conta de que a 
memória do avô lhe começa a pregar algumas 
partidas, pois o avô esquece-se das coisas. No 
princípio, são coisas simples: o chapéu, a caneta... 
Mas, depois, o avô começou até a trocar-lhe o nome e 
a esquecer o caminho de volta para casa. A oposição 
e a dificuldade dos pais em abordar o problema leva a 
que seja o preocupado rapaz a diagnosticar a doença: 
o avô tem uma “borracha na cabeça”! E agora? “O 
que fazer quando alguém de quem gostamos nos 
começa a esquecer?”. Apesar de lhe dizerem que 
a doença não tem cura, o rapaz não se conforma 
e sonha ser um grande cientista inventor, capaz de 
remendar as memórias do avô. Assim nasceu a ideia 
de escrever e desenhar as histórias que o avô lhe 
tinha contado. Porque, se o avô tem uma borracha 
na cabeça, nós somos um lápis! Escreveu e desenhou 
tudo o que pôde durante dias, semanas, meses. Não 
se esqueceu de nada, passando pela juventude do avô 
e, por fim, às aventuras por que passaram os dois. 

A mensagem é robusta: o amor é mais forte do 
que o esquecimento. Poderia ser só mais uma história 
sobre avós e netos, mas não é. Fala sobre afetos e 
recordações que guardamos. Partindo da experiência 
familiar e dos baús de fotografias, o autor chama à 
atenção dos mais jovens para a doença de Alzheimer, 
uma demência incurável e que tanto sofrimento 
provoca às inúmeras famílias que convivem de perto 
com esta doença. 

Escrito de forma acessível e repleto de fantásticas 
ilustrações, este livro proporciona uma forma 
diferente de abordar aquela temática com os mais 
novos.

Prof. Raul Correia

Mergulhos na Maré Vazia, 
de Ana Costa

Tudo começa numa aula de história, quando o João, 
um menino indisciplinado, estava outra vez distraído 
com o seu telemóvel, a instalar o jogo Upside Down.

No outro canto da sala, o André viu o que o seu 
colega estava a fazer e instalou também o jogo. Apesar 
deste comportamento reprovável, o André era bem 
diferente do seu colega, comportava-se bem e era um 
excelente aluno.

Mais tarde e já fora da escola, os dois colegas 
iniciaram o jogo sem quaisquer suspeitas do que 
estava prestes a acontecer. Assim que começaram a 
jogar, algo inexplicável aconteceu! O João apareceu 
num quarto que não era o seu e o André também. Sem 
perceberem o que tinha acontecido, olharam para 
o espelho e verificaram que estavam trocados e em 
casas diferentes! 

Enquanto procuravam entender o mistério, os 
seus telemóveis tocaram e uma mensagem apareceu. 
Tinham que jogar e passar três níveis, isto se 
quisessem voltar à normalidade. Para passarem de 
nível, os rapazes tinham que ganhar o jogo. Assim, 
ambos fizeram um esforço e trabalharam em equipa, 
tornando-se bons amigos no final.

Aprenderam a viver com as diferenças e, quando 
conseguiram terminar o jogo, o André disse ao João 
que a vida é como a maré, às vezes é preciso ela 
baixar para pôr a descoberto o que sempre lá esteve, 
mas não se via.

Vasco Duarte, 5.º B
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&FAMOSOS   TALENTOSOS
Alexandra Sá

Alexandra de Almeida Costa e Sá é aluna do 9.º C e desde tenra idade 
manifesta uma enorme paixão pelo canto. Esta sua predileção começou 
por volta dos 6 anos, sob influência da sua irmã, que também frequentou 
o Colégio e cantou em alguns concertos, o que levou a Alexandra a querer 
participar também.

Frequentou as aulas de piano durante dois anos, tendo depois desistido 
para se focar nos estudos, mas ainda gosta bastante de tocar algumas músicas 
que vai aprendendo sozinha. Canta em português e em inglês, tendo como 
preferência esta língua estrangeira, por gostar da sua sonoridade.

Incentivada pela família, preparava constantemente espetáculos para 
festas de anos ou para qualquer outra celebração, proporcionando bons 
momentos para todos, pelo que facilmente se compreende que a Alexandra 
considere a família e os amigos como a sua melhor plateia.

Apesar de não ver o canto como um projeto para o futuro, sente que é um 
complemento essencial para a sua vida. No futuro, pretende seguir medicina, 
pois, tal como a música, aquela área sempre lhe despertou muita atenção.

Para os que sonham com o mundo da música, a Alexandra, muito segura, diz “não tenham medo de arriscar, 
porque a única coisa impossível é aquela que nós não tentamos”. Conclui que o mais importante na música é 
aproveitar ao máximo cada momento.

Como qualquer outra jovem, a Alexandra gosta de ver séries e filmes, de ler, de se aventurar na cozinha, de 
passear e, claro, de ouvir música. 

Questionada sobre a sua referência na área musical, a Alexandra confessou, sem hesitação, que é a cantora 
Taylor Swift.

Taylor Swift

Taylor Alison Swift nasceu em Reading, no estado norte-americano 
da Pensilvânia, a 13 de dezembro de 1989. É cantora, compositora e 
produtora, mas a sua carreira começou ainda muito nova, já que, com 
apenas 10 anos de idade, a menina de cabelos loiros já cativava o público, 
cantando em festivais. 

Mudou-se para Nashville aos 14 anos de idade para se tornar uma 
cantora de música country, assinando um contrato de composição com a 
“Sony / ATV Music Publishing”, em 2004, e um contrato de gravação com a 
“Big Machine Records” em 2005. Aos 17 anos, foi considerada a cantora mais 
jovem a escrever e cantar sozinha um hit que entrou para o top americano.

O sucesso de Taylor continuou e o álbum Fearless alcançou ouro e platina 
em 14 países espalhados pelos quatro cantos do mundo. Tendo vendido mais 
de 50 milhões de álbuns e 150 milhões de singles mundialmente, Taylor 
Swift é das artistas musicais com mais vendas de todos os tempos. Entre 
os seus prémios, contabilizam-se dez Grammy Awards, um Emmy Award e 
sete recordes no Guiness World Record. 

Fontes: https://pt.wikipedia.org/wiki/Taylor_Swift
https://www.vagalume.com.br/taylor-swift/biografia/
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FAMOSOS   TALENTOSOS
Luís Rodrigues

Luís Alberto Monteiro da Silva Rodrigues é aluno do 9.º B e demonstra um 
talento especial pelo futebol. Desde cedo começou a praticar este desporto, 
influenciado pelos seus pais, que jogaram federados, tendo competido pela 
primeira vez com apenas 8 anos. 

Atualmente, joga no Clube Desportivo de Tondela, a médio-centro, 
ocupando, por vezes, a posição de central. Treina três vezes por semana, 
além do trabalho individualizado que realiza em casa. Admite ser do Benfica, 
mas nunca deixando de apoiar o CD Tondela. 

Luís Rodrigues revela-nos que não é fácil conciliar os estudos com o 
futebol; porém, esforça-se ao máximo para não deixar os estudos para segundo 
plano, pois considera que, por mais que goste de futebol, os estudos devem 
continuar a ser o seu foco primordial para um futuro risonho. O seu maior 
suporte é a sua família, assim como os seus amigos, que, quando os resultados 
não são os mais animadores, o incentivam com uma palavra amiga. 

Durante o seu percurso já recebeu diversas medalhas, quer em torneios, 
quer em campeonatos. Quando tal acontece, sente-se recompensado pelo seu trabalho árduo, já que funciona 
como um reconhecimento de todo o esforço investido. Com este constante trabalho, pretende vir a ser um 
jogador profissional do CDT e até, quem sabe, jogar na Seleção. Caso isto não seja possível, pretende seguir 
algo no âmbito das ciências, outra das suas paixões. 

Para todos aqueles que pretendem uma carreira do futebol, o Luís afirma que o mais importante é seguir 
sempre os sonhos e nunca esquecer onde se quer chegar. 

O seu ídolo no âmbito dos jogadores é o Ronaldo, mas nutre uma enorme admiração pelo treinador Pep 
Guardiola.

Pep Guardiola

Josep Guardiola i Sala, vulgarmente conhecido como Pep Guardiola, nasceu 
em Santpedor, na Catalunha, Espanha, a 18 de janeiro de 1971. Antigo futebolista, 
que jogava como trinco, está no comando do Manchester City desde 2016. 

Enquanto jogador, Guardiola passou a maior parte da sua carreira no 
Barcelona, sendo um dos seus jogadores mais importantes, ganhando a 
primeira Liga dos Campeões da UEFA da história do clube e conquistando o 
tetracampeonato consecutivo do Campeonato Espanhol. Vestiu, igualmente, a 
camisola da Seleção Espanhola. No ano de 2009, venceu a primeira sêxtupla coroa 
da história do futebol. Este feito fez com que se tornasse o técnico mais jovem a 
vencer a competição continental europeia. É frequentemente considerado como 
o melhor técnico da atualidade e como um dos maiores técnicos de todos os 
tempos. É impossível falar de Pep Guardiola sem lembrar a sua trajetória como 
treinador do Barcelona, entre 2008 e 2012, formando uma das maiores equipas 
da história do futebol mundial. Ganhou o prémio de Melhor Treinador do Mundo 
pela FIFA , tendo ainda sido finalista por cinco vezes.

Como técnico, iniciou a sua carreira no Barcelona B, ganhando o título da Quarta Divisão Espanhola na 
sua primeira temporada. Passou por outros grandes clubes, entre eles o Bayer de Munique, em 2013 e, mais 
recentemente, o clube inglês Manchester City.

Pepe está casado com Cristina Serra e tem três filhos. 

Fontes: https://pt.besoccer.com/jogador/biografia/guardiola-252394
https://pt.wikipedia.org/wiki/Josep_Guardiola
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REPÓRTER MOCHO
BILHETE DE IDENTIDADE

NOME: Dulce Maria da Costa Almeida
PROFISSÃO: Assistente Operacional 

Mais uma vez o Repórter Mocho saiu à rua e, desta vez, foi ao encontro da D. Dulce, com quem teve uma 
agradável e animada conversa para a conhecer um pouco melhor.

Repórter Mocho: Onde nasceu, onde passou a sua 
infância e que recordações marcantes tem desse tempo?

D. Dulce: Vivi na aldeia de Abrunhosa, onde passei a 
minha infância até aos 17 anos. Tive uma infância muito 
feliz: brincava muito na rua, jogava às apanhadas à noite, 
atividade que já dificilmente se realiza nos tempos que 
correm. Aliás, muitas das vezes, a maior diversão era à 
noite.

Repórter Mocho: O que ambicionava ser em criança ?
D. Dulce: Eu queria crescer muito rápido para ganhar 

o meu próprio dinheiro para ser livre e independente. Não 
me recordo de desejar ter uma determinada profissão, 
no futuro.

Repórter Mocho: Há quanto tempo trabalha no 
Colégio da Via-Sacra? 

D. Dulce: Há muito tempo... Trabalho no 
Colégio da Via-Sacra há 30 anos... É verdade, 
30 anos! 

Repórter Mocho: Como era o Colégio 
nessa altura?

D. Dulce: O Colégio, naquela altura, 
era interno, ou seja, os alunos, além de 
estudarem, dormiam e viviam aqui. Era 
bem mais pequeno, já que contava apenas 
com um edifício. Não havia 1.º Ciclo e o 
campo de futebol era em terra. E havia 
uma grande quinta onde se cultivava um 
pouco de tudo.

Repórter Mocho: Que funções exerce 
ou já exerceu aqui no Colégio? E o que mais a 
atrai no desempenho das suas atuais funções?

D. Dulce: Neste momento, supervisiono 
as crianças, principalmente as meninas no 

balneário. Já estive nos pisos, no edifício do 

1.º Ciclo, na cozinha e na reprografia. Gosto de tudo, 
mas os meus piores sete anos foram na reprografia, 
pois não gosto de estar muito tempo no mesmo sítio, 
gosto de circular e andar. 

Repórter Mocho: O que considera mais gratificante 
no dia-a-dia de uma auxiliar de ação educativa?

D. Dulce: O que eu considero mais gratificante no 
meu dia-a-dia como auxiliar é, sem dúvida, estar a 
contribuir para a segurança e o conforto dos alunos.
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Repórter Mocho: O que a inspira diariamente?
D. Dulce:  A minha grande inspiração são as crianças, 

principalmente os miúdos do 1.º Ciclo. Adoro vê-los chegar 
com as mochilas às costas, todos atrapalhados, mas com 
muita energia. 

Repórter Mocho: Como costuma ocupar os seus tempos 
livres? O que faz para relaxar?

D. Dulce: Nos meus tempos livres, tento passar a maior 
parte do tempo com os meus filhos e andar de bicicleta 
com eles. Para relaxar gosto de ver filmes, sobretudo com 
o meu filho mais novo.

Repórter Mocho: Já realizou todos os seus sonhos ou 
ainda luta diariamente para alcançar algum?

D. Dulce: Eu ainda tenho muitos sonhos para realizar 
e estou a tentar lutar por eles. Um desses sonhos é viajar 
com a minha família.

O que gosta de cozinhar: Arroz de marisco com tudo, mas gosto mesmo é que cozinhem para mim.
Legume preferido: Pimentos, especialmente assados.
Prato que não come: Caracóis.
Marca favorita: Land Rover.
Sentimento que valoriza: Amizade.
Peça de roupa preferida: Calças de ganga. Aliás, biquíni, porque me faz lembrar as férias.
Programa de televisão: Isto é gozar com quem trabalha.
Lema de vida: Resiliência sempre!

Repórter Mocho: Passados dois anos desta 
pandemia, como vê a adaptação dos alunos a esta 
nova realidade? 

D. Dulce: Com esta pandemia, eu acho 
que a maior dificuldade foi a alteração das 
regras. Estas foram difíceis de impor e os alunos 
manifestaram alguma dificuldade na sua aceitação 
e interiorização. Porém, com insistência, acabaram 
por perceber que seria o melhor para todos.

Repórter Mocho: Que mensagem gostaria de 
deixar aos alunos e Encarregados de Educação para 
este período da Páscoa?

D. Dulce:  A mensagem que quero deixar aos 
alunos é que sejam felizes e se portem bem. Já 
para os Encarregados de Educação, quero-lhes 
desejar uma boa e feliz Páscoa.
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NO NOSSO JARDIM
Sala das Borboletas 

Estas pequenas borboletas
Cada vez estão mais crescidas.
Já sabem muitas coisas
E são muito divertidas!

Acessórios de inverno?
Esses já sei usar!
E no Natal aprendi
Que a família sempre vou amar! 

Até que chegou
O Desfile de Carnaval.
As borboletas coloridas
Também assistiram até ao final!

Sala das Borboletas (0 e 1 Anos)

A fada do Inverno

Pela sala dos Girassóis,
O Natal passou!
Enfeitámos a salinha
E a magia começou!

Juntamente com o Pai Natal,
A Fada do Inverno acampou!
Na salinha dos Girassóis,
Muitas histórias contou!

Histórias de bonecos de neve,
Canções de fadas e dragões!
Poemas de amor e amizade,
Jogos de gafanhotos saltitões!

Brincadeiras com gelo…
O frio do inverno fez-se sentir!
Como é bom fazer experiências
E com elas poder sorrir!

A chegada do Dia dos Amigos
Comemorou-se com euforia!
É uma época cheia de amor,
Que nos trouxe muita alegria!

Sala dos Girassóis (2 Anos)
Trabalho: Benedita Leitão, Sala dos 2 Anos
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Emoções

Para celebrar o Carnaval, vestimo-nos a rigor.
Alegria e boa disposição nós espalhámos com fulgor.

Diferentes emoções representámos
E todas elas integrámos,
Pois, onde existe amizade,
Há respeito, aceitação e solidariedade.

Sala das Pipocas (4 Anos)

O Natal já passou

O Natal já passou
E obrigou a confinar,
Mas, mesmo nessa altura,
As Estrelinhas continuaram a sonhar.

Foi assim que aprendemos
Que estar longe não é divertido.
Estar na escola com os amigos
É muito mais divertido!

Sala das Estrelinhas (3 Anos)
Ilustração: Francisca Ferreira, Sala dos 5 Anos

Os meses vão passando

Os meses vão passando 
E os Pintores vão aprendendo.
Trabalhar é divertido
E assim vamos crescendo.

Sala dos Pintores (5 Anos)
Trabalho: Francisco Gama, Sala dos 3 Anos
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C I N E M AHORADO RECREIO

1. Ei   
2. Huhn      
3. Osterhase    
4. Ostern          
5. Schokolade   
6. Kirche   
7. Fastenzeit 
8. Frühling   
9. Kreuz    
10. Karfreitag    
11. Osterferien   
12. Aschermittwoch 

Querem juntar-se a nós e aprender algumas palavras em alemão? 
Tentem traduzir as seguintes palavras alusivas à Páscoa e encontrem-nas na Sopa de 
Letras.

a) galinha
b) coelho da páscoa
c) primavera 
d) páscoa
e) sexta-feira santa
f) cruz
g) férias da páscoa
h) quarta-feira de cinzas
i) chocolate
j) igreja
k) quaresma
l) ovo

Clube de Alemão (Grupo de 2.ª-feira)

Soluções:

Ei (ovo); Huhn (galinha); Osterhase (coelho da páscoa); Ostern (páscoa); Schokolade (chocolate); Kirche (igreja); 
Fastenzeit (quaresma); Frühling (primavera); Kreuz (cruz); Karfreitag (sexta-feira santa); Osterferien (férias da 
páscoa); Aschermittwoch (quarta-feira de cinzas).

Sunday
Almonds
Chocolate
Family
Lily
Rabbit
Lamb
Basket
Chick
Eggs
Spring
Duck

Wordsearch

Find the following words:

Die Deutschecke 
O cantinho do Alemão

Soluções:
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SER + SAUDÁVEL

TOP 3

O ovo

O ovo é um dos alimentos que compõem o grupo 
das proteínas, o mesmo grupo da carne, pescado e ovos. 
Possui uma elevada riqueza nutricional e benefícios 
para a saúde.

Durante muito tempo, o ovo foi tratado como o vilão 
das dietas, da saúde e das doenças cardiovasculares, 
devido ao colesterol presente neste alimento. No 
entanto, em recentes estudos, o ovo começa a ganhar a 
sua redenção, pois já se sabe que o colesterol existente 
no ovo é benéfico para o organismo e o seu consumo não 
eleva os níveis plasmáticos do mesmo. 

A clara do ovo é composta por proteína e água. 
A gema contém um bom teor proteico, de gordura e 
de algumas vitaminas, tendo também um maior valor 
energético. O teor de fósforo e colesterol é, também, 
superior na gema. Por esse motivo, está recomendada 
a ingestão frequente de clara de ovo, em alguns casos, 
diária, como sendo um excelente reforço proteico sem 
comprometer os restantes parâmetros. 

Para saborear este alimento na época festiva 
que se avizinha, sugerimos uma receita deliciosa e 
nutricionalmente equilibrada.

Torta de claras com doce de ovos

Ingredientes para a torta: 8 claras, 2 colheres de 
xilitol (ou a gosto, sendo que, quanto menos, melhor), 
5 ou 6 gotas de sumo de limão, 1 gota de essência 
de baunilha ou 1/2 colher de café de baunilha em pó 
(opcional), 1 pitada de sal

Ingredientes para o doce de ovos: 7 gemas, 150 ml 
de água, 3 colheres de sopa de xilitol

Ingredientes para a decoração: amêndoa torrada 
picada, laminada ou palitada; como opção, também 
pode usar canela ou cacau em pó.

  
Modo de preparação

Doce de ovos: coloque a água e o xilitol numa panela 
e leve ao lume até ferver. Mexa bem e deixe evaporar 
parte da água. Retire do lume e reserve. Em seguida, 
bata ligeiramente as gemas e peneire. Adicione as gemas 
em fio à água com xilitol. Mexa bem e leve novamente 
ao lume. Vá mexendo sempre até engrossarem e ficarem 
no ponto pretendido.

Torta: bata as claras em castelo e, quando estiverem 
quase no ponto, adicione o xilitol, as gotas de limão, a 
essência e a pitada de sal. Continue a bater até ficarem 
bem firmes. Em seguida, coloque-as sobre um tapete 
de silicone ou num tabuleiro forrado com papel vegetal 
e leve ao forno a 160º durante cerca de 15 minutos. 
Desligue e deixe cerca de 20 minutos dentro do forno 
com a porta entreaberta. Posteriormente, coloque 
um pano de cozinha lavado sobre a bancada e, com 
cuidado, vire o tapete. A torta deve “cair” inteira sobre 
o tapete. Barre com metade do doce de ovos (pode 
juntar amêndoa) e enrole cuidadosamente. Por fim, 
cubra a torta com o restante doce de ovos e decore 
com a amêndoa ou com canela em pó (ou ambos). Deve 
conservar no frio.

Fontes:
https://www.insa.min-saude.pt/category/informacao-e-
cultura-cientifica/biblioteca-da-saude/
https://mamapaleo.blogs.nit.pt/receita/torta-de-claras-
com-doce-de-ovos-low-carb-sem-gluten

Espaço de lazer preferido: Casa
Desporto favorito: Voleibol 
Maior medo: Aranhas

Leonor Felizardo, 9.º B

Espaço de lazer preferido: Shopping 
Desporto favorito: Ginástica de trampolins
Maior medo: Aves

Íris Rodrigues, 8.º A

Espaço de lazer preferido: 
Parque infantil da cidade
Desporto favorito: Natação
Maior medo: Escuro

Joana Mascarenhas, 1.º A

Espaço de lazer preferido: 
Parque de Santiago
Desporto favorito: Patinagem no gelo
Maior medo: Escuro

Lara Rodrigues, 2.º A

Espaço de lazer preferido: Fontelo
Desporto favorito: Equitação
Maior medo: Cobras

Margarida Alagoa, 4.º C

Espaço de lazer preferido: Fontelo
Desporto favorito: Futebol
Maior medo: Aranhas

Íris Rodrigues, 3.º B
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ENTREVISTA COM . . .

Ecos da Via-Sacra: O que é a APEC e como surgiu?
Fernando Magalhães: A APEC- Associação 

Portuguesa de Escolas Católicas é, como o próprio nome 
indica, uma entidade que agrega as escolas católicas 
de Portugal. Ela surgiu num contexto muito próprio de 
necessidade de afirmar a identidade cristã das Escolas 
Católicas confiadas à Igreja. Os primeiros passos foram 
dados em 1996, por iniciativa dos nossos bispos. Em 
1998, formalizou-se o seu início, mantendo desde então 
o seu funcionamento, em trabalho diferenciado mas 
articulado com o Secretariado Nacional da Educação 
Cristã. Neste momento, existem cerca de 140 escolas 
católicas, representando cerca de 73000 alunos.

Ecos da Via-Sacra: Qual o papel da Escola Católica 
na educação?

Fernando Magalhães: O papel da Escola Católica é 
o de cooperar com os pais na educação dos seus filhos. 
Os primeiros responsáveis pela educação das crianças 
ou jovens são os seus pais. E nós temos essa lindíssima 
missão que é a de cooperar com eles na ajuda ao 

crescimento dos alunos, como pessoas completas, como 
pessoas maduras capazes de ver a vida e o mundo com 
os olhos de Jesus.

Ecos da Via-Sacra: Todo este esforço é indissociável 
do princípio da liberdade de educação… 

Fernando Magalhães: Indiscutivelmente! Nem há 
outra forma. Com base no que acabei de dizer, é claro 
que todos os pais deveriam ter o direito de escolher, 
em igualdade de circunstâncias com todos, o projeto de 
educação que pretendem para os seus próprios filhos. 
Isso está longe de ser um direito assegurado a todos, 
mas é por isso que lutamos todos os dias.

Ecos da Via-Sacra: Que contributo pode dar a 
Escola Católica no contexto atual?

Fernando Magalhães: O Papa Francisco, há uns 
anos, em 2015, no Congresso Mundial das Escolas 
Católicas, disse uma coisa muito bonita. Ele dizia que 
há três linguagens: a da mente, a do coração e a das 
mãos. E dizia o Papa que a educação deve mover- 

Fernando Augusto Magalhães Alves da Cunha nasceu a 18 de maio 
de 1965 no Porto. É licenciado em Filosofia, pai de dois filhos e diácono 
permanente.

É diretor do Externato Frei Luís de Sousa, em Almada, e presidente da 
Direção da APEC.
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Fernando Magalhães

-se nestes três caminhos: ensinar a pensar, ajudar a 
ouvir bem e acompanhar no fazer. E mais: que as três 
linguagens estejam em harmonia. Este é um contributo 
único que a Escola Católica pode dar. Não só porque 
cuida da pessoa toda, mas cuida dela à imagem do 
modo como Deus cuida de nós. E isso dá uma cor de 
esperança, de amor e de alegria à educação única!

Ecos da Via-Sacra: A título pessoal, e vindo do 
meio empresarial, como foi assumir a direção de uma 
Escola Católica?

Fernando Magalhães: Foi um enorme desafio. As 
pessoas, em geral, não fazem a mínima ideia do que 
é a vida de uma escola. A mínima!... Os meus colegas 
do mundo empresarial fartavam-se de brincar comigo, 
no início, a dizer “agora é que estás bem”, “rica 
vida”, “rico descanso”… Que grande engano quando 
se pensa nessa tranquilidade… O que se passa numa 
escola… Num dia, passa-se de tudo!!! E a complexidade 
e diversidade de coisas. É uma adrenalina!!! E é 
uma grande paixão! Ter todos os dias os miúdos, os 

colegas, a missão. É 
um espanto!

Ecos da Via-Sacra: Que mensagem deixaria aos 
alunos do Colégio da Via-Sacra?

Fernando Magalhães: Conhecendo como conheço 
o vosso Colégio, sugiro-vos que, antes de mais, sejam 
gratos! Gratos aos vossos pais, aos vossos professores, 
aos vossos psicólogos, aos vossos educadores não 
docentes, à direção do vosso Colégio por vos 
proporcionarem um ensino como o que vocês têm, que 
vos acompanha, vos acarinha, vos educa dessa forma. 
Nem todos têm essa possibilidade na vida! E, depois, 
sejam felizes e façam muito felizes os outros!!! E 
isso faz-se, segundo Jesus, a amar! Amem muito – o 
que não é só namorar: é amar muito todos! Essa é a 
chave da felicidade! Amar todos, mesmo todos, como 
Ele nos amou.

“... a educação deve 
mover- se  nes tes  t rê s 
caminhos: ensinar a pensar, 
ajudar a ouvir  bem e 
acompanhar no fazer.”
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UM OLHARSOBRE...

Para mim, Jesus é a minha casa.
Ajudar os outros é importante, pois
Somos todos iguais, mas todos diferentes.
Consolar os que não têm amigos também.
Obrigado, Jesus, por me teres dado vida.
A todo o tempo penso em ti. 

Frederico Vidal, 3.º D

Paz, que bom quando a temos!
Amor é essencial e
Solidariedade para com os pobres.
Compaixão por quem sofre…
Orgulho não devemos ter.
Amizade sempre! 

Maria Inês Fernandes, 3.º B

Páscoa não são só ovos de chocolate.
A Páscoa é o dia da ressurreição de Jesus.
Sacrificou-se por amor a nós.
Cada um de nós é um presente.
O Seu amor é infinito.
Ama cada um de nós de verdade! 

Francisca Leitão, 3.º D Paz e amor
Alegria para todos
Solidariedade para os outros
Crescer agradecendo
Olhar pelos outros
Amor que Deus tem por nós

Leonor Sousa, 3.º B

A Páscoa está a chegar.
Os ovos todos vamos comer.
Todos juntos iremos comemorar
E orgulho em Jesus devemos ter. 

André Couto, 3.º A

   Nós, alunos do 3.º Ano, acreditamos que Jesus ressuscitou para nos salvar das tristezas e angústias. 
Acreditamos que Jesus ressuscitou para nos dar a paz. Acreditamos que a paz é possível, basta ver no outro um 

irmão. Sejamos, então, capazes de ver no outro um irmão e, assim, construiremos a paz.
   Uma boa Páscoa para todos!

Páscoa é a festa da ressurreição da 
Alegria e da bondade. Por isso, estou feliz!
Só não podemos dizer que é só ovos de chocolate…
Cristo ressuscitou por nós. Meu Deus!
Olha bem, o Seu amor nunca vai acabar!
Agradeço-te, Jesus, por todo o bem que fizeste! 

Rita Carvalho, 3.º D

Páscoa, a festa do amor

A Páscoa é uma época muito importante, pois é quando Jesus ressuscita dos mortos e dá paz ao mundo. 
Nesta gloriosa época, devemos ser amáveis como Jesus foi e ser luz como a que Jesus tem no coração. 
Devemos rezar e tentar construir um mundo melhor. 

Rita Lopes, 3.º B
Ilustração: Matilde Lourenço, 5.º C
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ESPAÇO PARA  A  ESCRITA
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O secundário

Secundário, secundário…
Estás quase a chegar.
Mal posso esperar!

Mas agora estava a pensar
Que há uns anos
Estava no infantário…

Como será?
Fácil ou difícil?
Será que o sonho
Me acompanhará?

Gustavo Romão, 9.º A

O grande sonho

Ao longo destes anos, construímos sonhos,
Alimentámos esperanças, vivemos certezas,
Conhecemos pessoas inesquecíveis
Que nos ensinaram a nunca desistir,
Mesmo quando tudo à nossa volta desabava.
Ultrapassámos uma pandemia,
Fortalecemos os nossos laços,
Rimos, chorámos, trabalhámos!
Aprendemos orações, equações,
Conceitos, definições…
Mas, acima de tudo, 
Aprendemos a olhar para trás
E para o lado
E a dar a mão ao nosso colega
Para, juntos, crescermos e realizarmos 
O grande sonho de sermos felizes.

Mariana Marques, 9.º C

D de diversidade,
I de igualdade,
F de felicidade,
E de esperança,
R de respeito,
E de equidade,
N de normalidade,
Ç na esperança,
A de amor.
                                 
                             3.º B

Direito a ser respeitado
Inteligência emocional
Felicidade em ajudar
Educar para a bondade
Respeitar os outros
E a nós próprios
Não julgar, magoar ou prejudicar
Conseguimos, sendo amigos e
Aceitando todos.

3.º C
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A saudade

Já lá ia tempo...
Outono, verão e primavera...

Já tinha sido levada pelo vento...
Toda ela!

Já era como um azul vazio,
Do mais profundo mar e natureza.

Era das mais pacientes
E menina da sua janela.

De longe viu alguém!...
Mas quem será que era?

Maria Inês Cabral, 8.º B

Solidão

Durante o dia,
Há sempre alegria.
Mas às vezes uma discussão
Pode fazer-nos sentir solidão!

A tristeza provoca-me frio
E a solidão penetra em mim,
Mas, se me esconder desse vazio,
A alegria chegará ao fim!

Continuo a chorar,
A minha dor continua a aumentar!
Não quero a solidão dentro de mim.
Quando chegará ao fim?

Maria Carolina Sá, 5.º C
Trabalho: Maria Luísa Vieira, 7.º A

A vida

A vida tem altos e baixos,
Mas temos de os saber ultrapassar,
Pois a vida é demasiado curta
Para nos andarmos a lamentar.

A vida temos de aproveitar.
Com os amigos devemos brincar.
Uma boa vida devemos construir
Para, no fim, todos sairmos a rir.

Nascemos para morrer?
Isso não é verdade,
Pois a vida é uma jornada,
Cheia de felicidade!

Maria Elisa Lourenço, 6.º A
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Crescer, Respeitar e Amar

Nesta escola comecei,
Desde o primeiro ano até agora,
Tendo encontrado
Disciplinas a toda a hora.

Este barco andou sempre
De trás para a frente,
Deixando algum amigo
Noutro barco conhecido,
Seguindo sempre
O mesmo caminho.

Aprendemos a respeitar,
A amar e a agarrar
Todas as oportunidades 
Para conseguirmos brilhar.

Inês Martinho, 7.º B

A receita da alegria

Respeitar, amar, crescer:
A receita da alegria.
Primeiro, ama; depois, respeita.
Assim, vais crescer a cada dia.

Com os teus amigos vais criar
Uma relação para o futuro
Onde vão rir e chorar:
Serão sempre um porto seguro.

Com a tua família,
Valores vais aprender, 
Como o amor e a união.
Vais ter sempre alguém
Para te dar a mão.

Se eu seguir esta receita,
Feliz eu vou ser.
Serei como uma árvore
Que não para de crescer.

Maria Álvaro, 9.º C

Ao contrário

Quis criar uma história…
Disseram: “Tudo bem, então!”

Vou criar uma história 
Em que um rato come um leão,
E no cimo de uma maçã 
Cem árvores nascerão.
Um gato vai assustar um cão.
Com o coração dentro do amor
E uma casa na minha mão,
Refleti um pouco 
E cheguei a uma conclusão:
Viver neste mundo é que não!
MAS QUE GRANDE CONFUSÃO!!

Clara Tomé, 4.º B 
Ilustração: André Martins, 2.º B 

e Sofia Lopes, 1.º B
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Carnaval

O Carnaval já chegou,
Temos de nos preparar.
Tenho confettis debaixo da cama
E disfarces na mesa de jantar!

Um bigodinho falso,
Preso ao meu casaco…
Uma peruca da Barbie,
Enfiada no meu saco!

Uma bata de doutor! 
Para acompanhar,
Vou vestir-me a rigor,
Para os doentes operar.

Um nariz de porquinho,
Para, se me esquecer
De uma fantasia bonita,
O público enlouquecer.

O Carnaval já chegou!
Eu já estou preparado 
Para um desfile bom
E um dia animado!

Vicente Oliveira, 5.º A

Carnaval

No Carnaval, há muita alegria
E com os meus amigos vou festejar.
Vivemos com fantasia
Esta época de encantar!

Alice da Silva e
 Ana Francisca Gomes, 3.º A

A alegria paira no ar
Nesta festa de encantar.
O importante é festejar,
Rir e brincar!

Beatriz Cardoso e 
Maria Beatriz Agostinho, 3.º A

Ilustração: Gonçalo Escada, 3.º C

O Carnaval vou festejar
E com os meus amigos dançar.
Vamos brincar sem parar
Para todos alegrar!

Tomás Duarte e Tomé Lopes, 3.º A
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Carnaval

Que dia tão estranho...
Todos são o que não são
E cada um é uma coisa diferente.
É dia de festa sem razão
Mas, ainda assim,
Há muita animação.

Victória Alves, 7.º A

Viva o Carnaval

Viva o Carnaval!
Que festa tão animada!
É uma alegria sem igual
Que nos tinha sido roubada.

Este ano pudemo-nos fantasiar
Cada um com a sua cor.
Vimos serpentinas a voar
E confettis a espalhar amor!

Espero continuar a comemorar
Estas festas tão especiais.
Todos juntos vamos brincar
Mas com disfarces bem reais.

4.º B

Carnaval Azul

Neste Carnaval,
O meu fato eu mostrei.
De polícia assim fui,
O azul tornou-se rei!

Uma heroína me tornei,
Sempre pronta a salvar.
Para impedir que o mal fosse lei,
Passei o dia a ajudar.

Encontrei montes de gente,
Ladrões, duendes e até o Pai Natal!
Estou muito contente!
Assim foi o meu Carnaval!

Benedita Santos, 4.º A

O meu Carnaval

No meu Carnaval,
Em azul me transformei.
Foi uma festa bestial,
Um fato bonito eu levei!

Muitas cores surgiram:
Verde, amarelo e vermelho.
Também o preto e o branco
O nosso desfile coloriram.

Em mais um ano estranho,
Assim foi o meu Carnaval.
Espero que, no próximo ano,
Haja mais deste festival.

Marta Peixinho, 4.º A

Carnaval 

É Carnaval!
Vamos todos celebrar! 
Vou vestida a preceito,
Só tenho de um fato arranjar. 

Princesa ou fada?
O que irei experimentar?
Estou muito ansiosa 
Para o desfile começar.

 
Francisca Leitão e 

Rita Carvalho, 3.º D
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Pai... és tu, pai!

Pessoa forte e amiga,
É corajoso, mas envergonhado.
É aquele que está sempre aqui
E me faz sentir acompanhado.

Junta-se à brincadeira,
É divertido e muito esperto.
É ativo, mas guloso.
Não resiste a doces, é certo!

Sempre me aconchega,
O que me faz sentir tão bem.
Quando preciso dele,
Não chamo mais ninguém!

Tudo o que tem… ele partilha.
Faz tudo pelos seus filhos.
Até quando tenho problemas
Me faz esquecer os sarilhos.

Neste dia 19 de março,
Ele merece mais que o mundo...
Uma prenda não deve chegar,
Mas, quando a entregar...
Ele senti-la-á, lá mesmo no fundo.

Dinis Caseiro, 7.º A
Ilustração: Leonor Pereira, 2.º B

A minha família

Hoje, estive a pensar...
À minha família quero agradecer
Por sempre cuidar de mim
E sempre me compreender.

Começo já pelos meus pais
E digo já que são de mais,
Pois, além do amor que me dão,
Deram-me uma irmã, mesmo espetacular,
Que pode estar fora a estudar,
Mas que no meu coração 
Terá sempre um lugar.

Tenho também dois avós,
Muito queridos, carinhosos e amáveis.
Sei que, quando precisar de ajuda,
Estarão lá, sempre muito prestáveis.
Mas olhem lá os animais
Que desta família fazem parte:
Cães, gatos, ovelhas e galinhas!
São as criaturas mais fofinhas.

Estes são os membros mais próximos,
Muitos outros há a quem agradecer,
Mas isso já fica para outro poema.
Estes… Sinto-me sortuda por ainda os ter.

Francisca Ferrinho, 7.º A

Pai...

Há um dia dedicado
Aos pais de todo o mundo,
Em que temos oportunidade
De lhes agradecer por tudo!

O meu pai é fantástico,
Dele tenho muito orgulho.
Se há coisa que ele é...
É o melhor pai do mundo!

José Afonso Silva, 6.º C
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O amor é …

O amor é uma palavra especial,
Onde cabem todos os sentimentos.
É ele que dá sentido à nossa vida
E origina os melhores momentos.

O amor é sinónimo de ajuda,
De afeto e de preocupação.
É o maior de todos os sentimentos,
Ele enche-nos o coração.     
    
O amor dá cor aos nossos dias,
Transforma a tristeza em alegria,
A chuva num imenso arco-íris
E a escuridão numa eterna fantasia.

O amor é mesmo incrível!

4.º C

Amar

Amar é ver para além dos defeitos.
Se toda a gente fosse amada,
O mundo seria mais perfeito.

Sete biliões de pessoas… 
Nem metade são amadas.
O que vamos fazer 
Com esta palhaçada?

Juntos somos mais fortes
E juntos podemos mudar o mundo.
Agora! Vamos a isto!

Inês Figueiredo, 7.º B

Amor

Assim como o coração tem muitas veias, 
Também o amor tem muitas emoções.
Faz-nos rir, chorar, crescer
E amadurece os nossos corações.

Constança Costa, 9.º B

O relógio

O relógio conta a hora,
Conta segundos e minutos.
Quando temos de ir embora,
Temos de ser muito astutos.

O tempo nunca para,
Nem quando estou a dormir.
É uma certeza bem clara:
Não posso deixá-lo fugir!

Se o relógio não existisse,
Eu teria de o inventar!
Que nenhuma peça fugisse
Para o tempo não escapar!

Rodrigo Tavares, 4.º C

Iniciativa

Faz o que não foi feito.
Vive o que não foi vivido
E sê o que não foste.

Dá o primeiro passo.
Toma a iniciativa.

Respeita,
Ama, 
Cresce!

Pedro Mazêda, 9.º A
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A União

A união é amizade
Num grupo de amigos.
Mas calma, muita calma,
Para sermos compreendidos!

Não sei se sabiam
Que tem que haver compreensão.
Quero que todos riam!
Não quero batatada, não!

Há zangas, muitas zangas,
Mas não gosto disso, não.
Com uma boa união,
No futebol fazemos um jogão.

A união é importante
Em alturas difíceis.
Não façam como alguns países,
Que resolvem tudo com mísseis!

Pedro Gomes, 6.º B
Ilustração: Santiago Figueiredo, 6.º C

Ser feliz!

Respirar este ar...
Tão perfumado e tão puro.
Para o poder desfrutar...
Só mesmo no campo!

Deito-me nas ervas,
Fecho os olhos,
Ouço vários barulhos...
Ouço a felicidade!

Isto é felicidade!
O que me faz rir
E também descontrair
É a natureza com a sua beldade!

Filipa Encarnação, 8.º B

A mente é a mesma

A mente é a mesma,
Chora sem pensar 
Na solidão amarga,
Sem tempo para voar.

A mente é a mesma,
Flor do meu jardim,
Que chora enquanto canta
A pensar em mim.

Raquel Camões, 9.º B
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O amor é como uma música

O amor é como uma música
Que só se ouve se for tocada.
Se não houver respeito,
Transforma-se em nada.

Vai crescendo aos poucos
Numa bonita melodia,
Mas, quando termina a canção,
Não sou mais a sua alegria.

Beatriz Agostinho, 8.º C
Ilustração: Tomás Amaral, 6.º C 

Amizade

A amizade traz respeito,
Traz felicidade.
A amizade não tem idade,
Apenas uma enorme lealdade!
Já o respeito
É saber ouvir, saber refletir…
E deve estar sempre presente
Para nos fazer sorrir!

Bernardo Araújo, 8.º A

Valores 

Se queres ter um amigo
Em quem possas confiar,
Na palavra “Respeitar”
Tu terás de apostar.

Respeitar, amar e crescer:
Três valores tão preciosos.
Para termos bons amigos,
Não podemos ser maldosos.

São palavras muito fortes,
Todos sabem o seu significado.
Para as pôr em prática…
Isso já é mais complicado!

Ter um amigo solidário
É como ter uma barreira
Que nos protege a toda a hora
E dura para a vida inteira.

Leonor Rodrigues, 7.º C
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Era um dia,
Um dia diferente.
O Sol abria
A sua luz quente.

As flores floriram,
Os céus abriram,
Os pássaros saíram
E as abelhas zumbiam.
Foi um lindo dia
Que me trouxe alegria.
A bela primavera
Animou o meu dia.

Matilde Fernandes, 6.º B

É primavera
E as flores vão desabrochar.
Mil cores irão aparecer
Nesta estação de encantar.

Matilde Maia, 6.º C

Outono, inverno,
Verão?
Qual irei escolher então?

Adoro o outono.
Traz folhas coloridas…
Mas folhas não quero,
Não são divertidas.

Gosto do inverno.
Brinco sem parar…
Mas não é o que quero,
Assim vou congelar.

Amo o verão,
Fazer castelos e brincar…
Mas não é o ideal,
Ainda vou escaldar.

Sim, a primavera!
Já está quase a chegar.
É a escolha certa!
Vou festejar!

Emília Duarte, 5.º A

A primavera já está à porta.
Saem à rua cores coloridas.
Já não há tanto frio…
Vou lá fora ter com as minhas amigas!

Nas árvores verdejantes vejo flores,
Há vários animais e muitas cores.
Arrumo a roupa de inverno da gaveta,
E tiro uns calções e uma camiseta.

O dia aumenta e a noite demora.
Parece que há troca de tintas 
Nas plantas lá fora.
O inverno acabou
E a primavera chegou!

Gabriela Ferreira, 5.º B

A primavera está a chegar!
Toca a brincar e a festejar!
As flores estão a nascer
E o inverno a adormecer.

Os passarinhos estão a cantar
E a neve a derreter.
O sol volta a brilhar
E a chuva vai desaparecer!

Isabel Martinho, 5.º B
Trabalho: Luciana Oliveira, 3.º A

A Primavera
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Numa tarde de inverno 

Numa tarde muito fria, 
O João e a Maria 
Fizeram um boneco de neve
A quem chamaram Sofia.

Foi feito com neve fofinha,
Três pequeninos botões 
E um cachecol bem quentinho,
Bordado com corações. 

Depois desta obra feita,
Decidiram ir brincar.
Fizeram bolinhas de neve
Para um ao outro atirar. 

A tarde terminou
Junto à lareira, sentados, 
A beber chocolate quente
E a ver desenhos animados. 

3.º D

A Páscoa

A Páscoa está a chegar.
Com a família vou estar, 
Amêndoas vou comprar
E a cruz beijar. 

Na Páscoa vou brincar
Com primos e parentes.
Inventamos brincadeiras!
Ficamos todos contentes!

Na Páscoa é só comer
Até fartar!
Não sobra nada!
Ficam todos a olhar!

Pedro Moita, 5.º C
Ilustração: Margarida Constantino, 4.º A

O Pedrito Coelho

Hoje a professora contou-nos a história do Pedrito Coelho. 
Esta história é sobre um coelhinho chamado Pedrito que é muito malandro. A mãe Senhora Coelha, antes 

de sair da toca para ir à padaria, disse aos filhos que podiam ir correr pelos campos e apanhar amoras, mas não 
podiam ir para a horta do senhor Gregório. As coelhinhas obedeceram, mas o Pedrito não! Por pouco, não foi 
apanhado pelo senhor Gregório.

Aprendemos que é muito importante ouvir e obedecer aos conselhos do pai e da mãe. Gostámos muito desta 
história.

                                                                                                                                        1.º B
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E C H O SDO PASSADO

In Echos da Via-Sacra, Anno 6, Viseu, 30 de abril de 1915, Número 16

Maquinas a vapor

Fui encarregado pelo meu professor, para fazer um exercicio sobre o vapor e as 
maquinas a vapor.

Para eu escrever este exercício, um dia, num passeio, me falou sobre este assunto, 
mostrando-me o que era o vapor e suas aplicações e ao mesmo tempo me disse as partes 
principais duma maquina a vapôr.

Além de ser util para as minhas lições, pois que, no 2.º grau, 
estudamos os rudimentos de sciencias, e assim aprendia, tambem 
era um assunto lindo para escrever e que se fixava bem.

Conclui do que me disse que o vapor era aquêle fumozinho que 
se levanta da agua quando ferve nas caldeiras.

Que era isso que dava força aos transatlanticos para fazerem as 
suas carreiras maritimas ; é o vapor que arrasta os comboios ; enfim, 
muitas eram as aplicações do vapor.

Que todas as maquinas a vapor devem constar de três partes 
principais : Caldeira, onde se produz o vapor ; cilindro ôco para 
distribuir o vapor, produzindo um movimento rectilinio ; e aparelho 
transmissor para comunicar esse movimento a outros varios 
maquinismos. 

Devem ter tambem a chamada válvula de 
segurança, que o proprio vapor abre, quando é de 
mais, para evitar o perigo de rebentar a caldeira.

Pedro Cunha
(Da 4.ª classe, E. primaria)
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DIVERTIDACIÊNCIA

Figura 3Figura 2Figura 1

Vamos fazer um foguetão!

Material: 

Tubo de polietileno;
Fita-cola de pintor;
Cartolina ou cartão;
Elástico;
Régua;
Lápis;
Tesoura.

Como fazer: 

Corta 33 cm de um tubo de polietileno.
Numa das extremidades do tubo, faz quatro cortes de 12 cm separados 90º entre eles (Figuras 1 e 2).
Prende o elástico com fita-cola à outra extremidade do tubo.
Constrói dois estabilizadores laterais com cartão (Figura 3). Corta as duas ranhuras nas posições assinaladas 

a vermelho nos estabilizadores.
 Encaixa os estabilizadores e coloca-os nas ranhuras feitas no passo B (Figura 4).
 Reforça com fita-cola os estabilizadores.

Agora, diverte-te a lançar o teu foguetão!

Figura 4

Fonte: https://repositorio.ipsantarem.pt/bitstream/10400.15/3835/2/Protocolo%20MAD%20Rocket%20%281%29.pdf
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CINEMAAGORA FALAM OS PAIS

A ansiedade é uma das muitas emoções (tristeza, 
alegria, raiva, culpa…) com que a nossa mente humana 
vem equipada e que nos acompanha ao longo da nossa 
vida.

Se a mente está equipada com emoções, como é 
que sentir ansiedade pode ser útil na nossa vida?

A ansiedade é uma resposta emocional ativada 
quando o nosso cérebro sinaliza algo como sendo 
ameaçador! Assim, a ansiedade serve um propósito 
fundamental na nossa vida: proteger-nos do perigo 
(perigos físicos, sociais… perigos reais ou imaginados), 
ativando um conjunto de sinais fisiológicos, pensamentos 
e comportamentos para podermos responder de forma 
eficaz a essa “ameaça”. Assim, poderá ser vista como 
um sistema de navegação (“radar”) que nos informa 
sobre o que está a acontecer e a sua relevância, 
sintonizando a mente e o corpo para nos manter 
seguros. A ansiedade pode constituir um sinal para nós, 
ajudando a focar a atenção e a responder às coisas que 
são importantes, com as quais nos preocupamos e às 
quais atribuímos um significado.

Chris Irons refere que algumas emoções (na qual 
se inclui a ansiedade) podem surgir como se fossem 
visitantes frequentes ou companheiros de uma vida, 
outras são como um tio ou tia distantes que pouco 
conhecemos, algumas são subtis, quase impercetíveis, 
e operam como uma música tranquila no fundo da nossa 
vida, outras são como um som “heavy metal”, alto e 
avassalador.

Sendo uma emoção útil, a desregulação da ansiedade 
está, então, relacionada com a forma como esta nossa 
experiência emocional se mantém “online” na nossa 
mente e como competências de pensar, imaginar (criar 
cenários), ruminar, antecipar, automonitorizar podem criar 
“loops” emocionais com os quais é difícil de lidar (manter 
o modo de ameaça na mente). Ou seja, como nós, seres 
humanos, podemos ficar presos a aspetos inúteis da nossa 
experiência de ansiedade e ter dificuldade em regulá-la, 
tornando-se intensa e interferente.

As crianças e os jovens encontram-se num percurso 
desenvolvimental onde diversas competências cognitivas, 
interpessoais e de regulação emocional estão a ser 
aprendidas e treinadas em cada momento. A ansiedade vai 
colorir e estar presente neste percurso de aprendizagem 
e alguns acontecimentos normativos podem ser 
experienciados com elevados níveis de ansiedade 
e de desconforto, como se de uma ameaça real se 
tratasse, associando-se a elevados níveis de sofrimento 
e a comportamentos pouco adaptativos, como fugir ou 
evitar. Evitar o sofrimento não aprendendo a regular 
emocionalmente, sem conseguir assumir outros pontos de 
vista sobre o que está a acontecer, serve para perpetuar 
ou ampliar este desconforto e impactar tarefas normativas 
da sua vida.

Será, pois, importante notar e olhar para as emoções 
tal como elas são, o GPS da nossa vida, e, mais do que 
querer controlar, aprender a navegar nas dificuldades, 
gerindo os estados emocionais que a vida nos proporciona.

Dr.ª Alzira Albuquerque
Psicóloga Clínica e Coordenadora de Psicologia do Centro Hospitalar Tondela-Viseu

Dr.ª Brígida Caiado
Psicóloga Clínica no Centro Hospitalar Tondela-Viseu e investigadora no CINEICC / Universidade de Coimbra
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ecos dada via-sacra

COLÉGIO DA VIA-SACRA
V I S E U A B R I L 2 0 2 2

A bailarina das quatro estações 

Aos primeiros raios de Sol,
Dança a bailarina elegante,
Poisa de flor em flor,
Voa alegre e distante.

Dança ao pôr do Sol,
No calor do verão.
Ouve as ondas do mar,
Que lhe enchem o coração.

Qual folha de outono,
Rodopia a bailarina.
De mão dada com o vento,
Baila a bela dançarina.

Vestida de branco de neve,
Com toda a sua brancura,
Balança o corpo levemente,
Mostrando a sua candura.

Maria Leonor Ferreira, 6.º A
Ilustração: Francisca Ferrinho, 7.º A 


