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“AtivaMente é despertar a saúde mental que nos faz refletir, 
pensar e nunca deixar de sonhar.”

Mariana Azevedo, 5.º C

“Se tu o consegues sonhar, consegues fazê-lo.” 
Mariana Antunes, 8.º B

“Ativar a mente é controlar o quão poderosa ela pode ser.”
Diana Jesus, 9.º A

Ilustração: Maria Miguel Fernandes, 2.º C

08h30 — Atividades na sala de aula — 3.º e 4.º Anos

08h45 — Atividades na sala de aula — 5.º e 6.º Anos

09h00 — Atividades na sala de aula — 1.º e 2.º Anos / 3.º Ciclo

10h30 — Eucaristia

14h00 — Festa de Natal online

Creche e Jardim de Infância — de janeiro a março de 2021

1.º, 2.º e 3.º Ciclos — de 4 de janeiro a 5 de fevereiro de 2021

AGENDA de ATIVIDADES
18 de dezembro

INSCRIÇÕES
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Natal, Esperança ativa…

A Covid-19 entrou de rompante e, sem pedir licença, 
provocou uma profunda mudança nos ritmos e hábitos que 
tínhamos instituídos. Obrigou-nos a repensar os nossos esquemas 
pré-estabelecidos, exigindo uma nova organização, que vai da 
responsabilidade pessoal ao cuidado comunitário.

O cansaço e, por vezes, o desalento provocados pela 
pandemia, com todos os danos para a saúde das pessoas (física, 
psíquica, emocional, r[el]acional e espiritual), vão tocando a 
todos, dando a sensação de um certo domínio sobre nós, onde 
o medo (de ser contagiado ou de poder contagiar alguém) e o 
desconhecimento nos parecem querer impedir de viver.

No entanto, acolhendo e pondo em prática todos os cuidados 
que nos são indicados pelas autoridades competentes, não 
nos podemos acomodar, ficando tolhidos e de braços caídos. 
Prudentes, no amor, somos chamados à ousadia da luminosa 
Esperança.

Essa Esperança que vem do alto – o Emanuel, o Deus connosco 
– entra (entrou, já) e está presente na vida de cada um de 
nós como alimento (“combustível”) que ativ(a)mente alarga 
o horizonte, disponibilizando o coração para o cuidado com o 
meu irmão (Fratelli Tutti) e com a “casa comum” (Laudato Si’), 
fazendo-nos vislumbrar, desde o já de cada dia, o ainda não pleno 
dos novos céus e nova terra.

É esta tensão de esperança, que se joga no dia-a-dia, que 
nos desafia a viver a vida com amor e por amor aos mais frágeis 
e vulneráveis, fazendo-nos “próximos” uns dos outros. É que, 
na verdade, todos somos chamados a construir uma sociedade 
que saiba incluir, integrar e, sobretudo, levantar aqueles que 
sofrem, sem que ninguém fique esquecido.

A nota pastoral que o nosso Bispo escreveu e o programa 
diocesano para este ano (2020-2021), “Batizado, alimenta-
-te na esperança”, sugerem-nos um interessante percurso a 
percorrer neste contexto pandémico, colocando-nos na estrada 
da vida (Homo Viator) ao lado dos discípulos de Emaús (Lc 24, 
13-35), que, desanimados e “perdidos”, se deixam interpelar (e 
alimentar) por Aquele que ativa em nós a Esperança capaz de 
transformar o mundo.

Neste Natal, apesar dos constrangimentos que possam existir, 
disponhamo-nos ativamente a acolher o Deus Menino e, n’Ele, a 
ser sinal de Esperança, também, para os outros.

Feliz Natal e um ano de 2021 com saúde, paz e prosperidade.

Pe. António Henrique
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Ocupação de Tempos Livres de Verão

No final do 3.º período, mesmo em tempo de pandemia e apesar 
de estarmos em confinamento, as atividades de Ocupação de Tempos 
Livres de Verão foram um sucesso. Em moldes diferentes do habitual, 
como, aliás, quase tudo naquela altura, recebemos um email com 
um manual de propostas giríssimas e muito divertidas a desenvolver 
com a família. As diversas atividades estavam divididas por várias 
categorias: viagens, culinária, arte, ciência, jogos, brincadeiras 
e relaxamento. Cada um podia escolher o que preferia realizar, 
bem como quando desenvolver a proposta escolhida, seguindo a 
explicação apresentada. Os passeios foram, muito provavelmente, 
a atividade de eleição e a mais apreciada, pois passar tanto tempo 
em casa dá mesmo vontade de respirar ar puro e de contactar com 
a mãe natureza. 

Além disso, estas propostas foram também uma boa oportunidade 
de partilhar experiências, emoções, risos, abraços e muita 
brincadeira com a família.

 
"Gostei muito da praia fluvial, apesar de a água estar muito fria. 

Mas era tão límpida que se viam as pedrinhas. Fiz um passeio com a 
minha família e ainda tive oportunidade de conhecer a história de 
uma ponte muito antiga. Foi muito bom!”

Henrique Ribeiro, 6.º B
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NOTÍCIAS

Início do ano letivo

No passado, o início do ano letivo era um momento agradável e de convívio, 
em que se reviam os amigos e se começava uma nova etapa. 

Infelizmente, neste ano de 2020, os alunos têm de se proteger de uma 
pandemia que os manteve em casa durante muito tempo, obrigando-os ainda 
ao uso de máscara e ao distanciamento físico, mas nem por isso deixou de 
ser um momento marcante. Para este ano, o Colégio propôs como tema atual 
“ativaMente” e, apesar de todos os constrangimentos, o melhor é mesmo ativar 
a mente e seguir em frente.

Nessa sexta-feira de 4 de setembro, os alunos do 1.º Ano assistiram a uma 
peça de teatro de magia e tiveram, igualmente, oportunidade para conhecer 
algumas curiosidades sobre o Colégio. 

Por sua vez, os alunos do 5.º Ano, da parte da manhã, conheceram a sua sala 
de aula e os respetivos diretores de turma. À tarde, os alunos ficaram a saber 
informações importantes para o arranque deste novo ano letivo.

Os alunos dos restantes anos de escolaridade começaram as atividades 
letivas na segunda-feira, 7 de setembro. Encontraram-se, primeiramente, com 
os seus diretores de turma e, logo de seguida, prosseguiram com as aulas de 
acordo com o horário.

A todos, um bom ano letivo!
 
“Eu gostei muito do meu primeiro dia. Já conhecia alguns colegas e achei 

o Colégio muito agradável. Acho que vou gostar de estudar aqui.”                                                    

Mariana Silva, 1.º A

“Senti-me muito bem no dia da apresentação. Fizemos algumas atividades 
divertidas e recebemos imensas informações.” 

Santiago Ferreira, 1.º B

“Senti-me bastante tranquilo no dia da apresentação. Gostei de conhecer 
os meus colegas. O Colégio é muito giro.”

Dinis Pricão, 1.º C
                                                                                                                         

“Do que mais gostei nesse dia foi mesmo de me reencontrar com os meus 
colegas.”

Mariana Cardoso, 5.º A

“A mudança de Ciclo pode trazer alguma apreensão, mas o facto de ter 
muitas disciplinas não me causa confusão. Gostei muito do primeiro dia.”

Miguel Palaio, 5.º B

“Acho que o 5.º Ano vai correr bem! No dia da receção, adorei conhecer 
as salas do andar de cima”.

Tomás Amaral, 5.º C
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NOTÍCIASNOTÍCIAS

Dia do Colégio

No dia 7 de outubro celebrou-se, como habitualmente, o Dia do Colégio. 
Este ano, condicionado pela pandemia, o dia foi diferente. De manhã, os 
alunos foram diretamente para as suas salas, onde assistiram a alguns vídeos 
sobre o tema anual, “AtivaMente”, e, depois, realizaram uma ficha com vários 
jogos divertidos. Seguidamente, acompanharam a Eucaristia, desta vez sem o 
comum calor humano sentido no Pavilhão, visto ter sido em sala de aula. Ainda 
assim, o espírito que envolve este momento esteve bem presente. Depois do 
intervalo, houve tempo para grandes desafios de quebra-cabeças, verdadeiros 
exercícios de estimulação mental.

Quando terminaram, as turmas dirigiram-se para a cantina, onde 
degustaram a refeição mais desejada por todos. 

Na parte da tarde, os alunos assistiram a um filme relacionado com o 
tema anual do Colégio e, a finalizar o dia, saborearam um apetitoso lanche. 

“Adorei o almoço. Que maravilhoso! Por mim, podia ser sempre assim!”

Salvador Cosme, 1.º D

“Achei o Dia do Colégio divertido. Fizemos atividades diferentes.”

Rita Lopes, 2.º B

“Do que mais gostei nesse dia foi mesmo do almoço. Confesso que também 
gostei de assistir à missa na minha sala. Foi diferente do habitual.”

Afonso Martinho, 5.º C

“Este ano foi diferente, por causa das medidas de precaução. Senti falta 
do contacto físico, mas, globalmente, foi um dia muito bem passado.”

Maria Beatriz Matos, 7.º A

“Achei o Dia do Colégio estranho, diferente, mas, ao mesmo tempo, 
divertido. Adorei o filme que passaram, mas não me agradou acompanhar a Eucaristia via online. Porém, 
compreendo que as normas de segurança assim o obrigam.”

Luísa Marques, 8.º B
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   XXXIX Olimpíadas de Matemática

   No passado dia 11 de novembro, pelas 15h30, realizaram-se no nosso Colégio 
as XXXIX Olimpíadas Portuguesas de Matemática.
   Este ano participaram 80 alunos, enchendo por completo a cantina com muitos 
conhecimentos matemáticos.
   Os alunos gostaram da experiência. Esperemos que voltem a repeti-la no 
próximo ano.

Grupo de Matemática

Dia Mundial da Alimentação

No dia 16 de outubro, comemorou-se o Dia Mundial da Alimentação no nosso Colégio. Os alunos do 1.º 
Ciclo realizaram, “ativaMENTE”, diversos trabalhos sobre o tema nas salas de aulas. Com a mente muito ativa 
para a importância da prática de uma alimentação saudável e equilibrada, as crianças não quiseram deixar 
de comemorar esta data, apesar dos constrangimentos causados pelo momento que estamos a viver. Assim, 
construíram puzzles, fizeram desenhos, ilustraram textos, pintaram imagens e decoraram a roda dos alimentos.  

Grupo do 1.º Ciclo

Exposição de História e Geografia de Portugal

Os alunos do 5.º Ano realizaram, para a disciplina de 
História e Geografia de Portugal, um trabalho sobre as primeiras 
Comunidades Humanas, construindo aldeamentos do Neolítico, 
gravuras rupestres e instrumentos do quotidiano, entre outros. 
Esta atividade foi elaborada com muito entusiasmo e motivação.

Alunos do 5.º Ano

Teatro Auto da Barca do Inferno

Este ano letivo, os alunos do 9.º Ano não deixaram de assistir à dramatização do Auto da Barca do Inferno, 
desta vez via online, no dia 24 de novembro, tendo em conta a realidade atual.

A Companhia de Teatro Actus disponibilizou a representação daquela peça de teatro, a qual muito agradou 
aos alunos, vindo, desta forma, complementar o estudo da obra analisada nas aulas de Português.

“Foi uma boa experiência e, embora não tivesse sido ao “vivo”, quase que nos sentimos lá! Trouxe-nos uma 
real visão da peça que estamos a estudar!”

Matilde Pereira, 9.º C

“Foi uma experiência bem interessante e enriquecedora! Além de nos ajudar muito na compreensão e análise 
da obra literária, também nos deu “dicas” para a nossa representação na disciplina de Projeto Artístico Literário!”

Maria Francisca Marques, 9.º C
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T E L A SE PAUTAS
Divertida-Mente, de Pete Docter

O filme de animação Divertida-Mente (no original, Inside Out), 
lançado em 2015, trata a temática do funcionamento da mente através 
de uma abordagem bastante didática.

Tudo começa com o nascimento de uma menina chamada Riley e 
do seu primeiro sentimento, a Alegria. 

Ao longo da infância, Riley foi sempre muito feliz, até que, aos 
11 anos, ao sair da sua cidade-natal para ir morar para São Francisco, 
o sentimento da tristeza se manifestou de forma mais acentuada, 
causando alguma confusão na sua cabeça.

Na verdade, durante o período de adaptação à nova realidade, 
são cinco os sentimentos que surgem e acabam por regular todo o 
comportamento da protagonista: a Raiva, a Tristeza, a Repulsa, a Alegria 
e o Medo. A liderança fica a cargo da Alegria, que se esforça ao máximo 
para que a vida de Riley seja muito feliz, mas um desacordo entre a 
Alegria e a Tristeza faz com que ambas sejam expulsas da “sala de 

controlo” do cérebro de Riley. Durante esta ausência, a vida, a atitude e o comportamento de Riley ficaram 
afetados. Porém, depois de muito esforço e de um caminho por si percorrido, a mensagem que passa é a de 
que todas as emoções são importantes para a manutenção da saúde psíquica.

A metáfora que envolve este filme leva-nos a entender as emoções e como é que elas influenciam a vida 
das pessoas. 

O filme de animação Divertida-Mente (Inside Out) foi produzido em 2015 pela Pixar Animation Studios e 
lançado pela Walt Disney Pictures.

Sob a direção de Pete Docter, este filme contou com um elenco de luxo na escolha das vozes e teve a 
colaboração de Michael Giacchino na parte musical, que nos presenteia com um belo leque de instrumentais, 
sendo curioso perceber a associação de cada emoção a uma determinada música. Deste modo, não havendo 
nenhuma música com letra, damos a conhecer os diferentes temas que compõem a banda sonora deste interessante 
filme, que retrata a relação de cinco sentimentos na cabeça de uma menina.

 
1 - “Bundle of Joy”
2 - “Team Building”
3 - “Nomanisone Island / National Movers”
4 - “Overcoming Sadness”
5 - “Free Skating”
6 - “First Day of School”
7 - “Riled Up”
8 - “Goofball No Longer”
9 - “Memory Lanes”
10 - “The Forgetters”
11 - “Chasing the Pink Elephant”
12 - “Abstract Thought”

13 - “Imagination Land”
14 - “Down in the Dumps”
15 - “Dream Productions”
16 - “Dream a Little Nightmare”
17 - “The Subconscious Basement”
18 - “Escaping the Subconscious”
19 - “We Can Still Stop Her”
20 - “Tears of Joy”
21 - “Rainbow Flyer”
22 - “Chasing Down Sadness”
23 - “Joy Turns to Sadness / A Growing Personality”
24 - “The Joy of Credits”
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UM OLHARMERGULHARNOS LIVROS

Poeta às vezes, 
de Maria Teresa Maia Gonzalez

Este livro relata uma história, repleta de 
emoções, de um jovem poeta. Revela-nos as suas 
amizades, pensamentos, emoções, vontades e a sua 
relação com a família, mas, sobretudo, mostra-nos 
uma forma diferente de amor. Ser um adolescente 
é uma referência central e, como o próprio nome 
da coleção indica (“Profissão - Adolescente”), não 
é tarefa fácil. Penso que, para Rafael Santa-Cruz, 
a poesia, que caminhava lado a lado com ele, foi 
uma âncora, bem como as amizades de Vanessa e 
de Andrew, a par do apoio do seu tio Daniel .

Ser adolescente, no caso de Rafael, é viver a 
angústia de ter uma má relação com o pai, que 
não suporta a sua amizade com Andrew, nem o seu 
desejo de ser poeta. Ser adolescente é ver partir 
desesperadamente o seu grande amigo!

É uma história que nos traz variados assuntos 
com os quais os adolescentes se podem identificar e 
múltiplas perguntas, tão características desta etapa 
de desenvolvimento. Ao mesmo tempo, também 
nela encontramos respostas e grandes lições, que 
seria bom muitos adultos conhecerem.

Esta história fez-me sentir parte dela. Aconselho 
vivamente a sua leitura e estou com muita 
expectativa em relação aos outros livros da autora 
e da coleção.

Maria Inês Lopes, 8.º C

O estranho caso do cão morto, 
de Mark Haddon

Christopher Boone é um jovem de 15 anos que adora 
Matemática, brócolos, dias de chuva e a cor vermelha. 
Detesta as cores castanha e amarela, bem como todos os 
objetos e alimentos dessas mesmas cores. 

Depois de ter perdido a mãe, vive pacatamente com 
o seu pai e o seu animal de estimação, um rato chamado 
Toby, em Swinden, a duas horas de distância de Londres. 
Ocupa os seus dias entre os videojogos, as videocassetes 
sobre ciência e a resolução de exercícios de Matemática, 
que faz como preparação para o exame de Matemática 
Avançada que se propôs fazer.

Christopher é dono de uma memória prodigiosa, é 
muito curioso e suficientemente teimoso. Ele é um rapaz 
especial. O Christopher é autista.

É num dos seus passeios noturnos, no bairro onde 
mora, que esta aventura tem início. Exatamente sete 
minutos depois da meia-noite, Christopher descobre 
Wellington, o cão dos Shears, morto no quintal. Perturbado 
com o acontecimento, Christopher, que é fã de Sherlock 
Holmes, inicia uma investigação, a qual é meticulosamente 
documentada em forma de livro. 

O estranho caso do cão morto é uma emotiva narrativa 
que nos permite acompanhar o crescimento de um jovem 
peculiar e ver o mundo pelos seus olhos. É um livro que 
nos fala do medo e da capacidade de superação, da 
importância dos sonhos e objetivos traçados. É um livro 
que nos provoca uma profunda reflexão sobre a diferença 
e a aceitação, mesmo quando essa aceitação precisa 
de nascer no seio da própria família.

Prof.ª Carla Pinto    



10

&FAMOSOS   TALENTOSOS
Martim Estanqueiro

Martim Matias Estanqueiro é aluno do 9.º C do Colégio da Via-Sacra e 
apresenta um gosto muito particular pelo ténis.

Começou a praticar esta modalidade com apenas 9 anos de idade e sempre 
com o apoio da sua família. Influenciado pela televisão e, certo dia, convidado 
por um amigo, Martim resolveu experimentar este desporto e, a partir daí, 
nunca mais parou. Costumava dedicar três horas semanais aos treinos, jogando 
nos campos de ténis do Fontelo, mas, atualmente, devido ao contexto de 
pandemia, treina apenas uma hora, o que o entristece, visto que, enquanto 
pratica esta modalidade, se sente muito bem. Aliás, considera a prática 
deste desporto uma forma de libertar a mente. Confessa que prefere ter 
aulas particulares, pois concentra-se mais e aperfeiçoa melhor a sua técnica.

Já participou em algumas competições, tendo sido, inclusivamente, 
premiado num torneio a pares. Embora goste muito de praticar este desporto, 
não o pretende seguir de forma profissional, pois está inclinado para a área de 
Engenharia Industrial, com o intuito de dar continuidade à empresa dos pais. 

Para além do ténis, pratica também jiu-jitsu e confessa-nos que gostaria de 
experimentar rugby. Para incentivar quem queira experimentar aquela modalidade, o Martim aconselha, sobretudo, a 
não desistirem dos sonhos e dos focos pretendidos, concluindo que, apesar de difícil, vale a pena o esforço investido.

À semelhança de qualquer outro jovem da sua idade, nos tempos livres gosta de ouvir música, de andar de 
skate ou de ficar simplesmente a navegar pela internet.

Como referência no mundo do ténis, Martim admira Rafael Nadal e tem-no como seu grande ídolo.

Rafael Nadal

O famoso tenista Rafael Nadal Parera nasceu a 3 de junho de 1986, 
em Manacor, na ilha de Maiorca, em Espanha.

Começou a sua caminhada no ténis muito cedo, com apenas 3 anos, 
influenciado pelo tio, que viria a ser o seu treinador. Logo se destacou nesta 
modalidade, tendo começado a ganhar torneios com 8 anos, disputados 
muitas vezes com jovens bem mais velhos do que ele.

O seu início promissor, com estas várias conquistas, levou a sua família 
a mudar-se para Barcelona, quando Rafael Nadal tinha apenas 14 anos.

Em abril de 2003, aos 16 anos, Rafael Nadal já figurava no Top 100 
do ranking da ATP (“Association of Tennis Professionals”). Ainda naquela 
temporada, pouco depois de completar 17 anos, ele já estava entre os 50 
melhores tenistas do mundo.

De há uns anos a esta parte, Rafael Nadal é reconhecido como um dos 
grandes nomes da atualidade, tendo mesmo marcado a história do célebre 
torneio de Roland Garros, que já ganhou 13 vezes. Também já foi vitorioso 
em Wimbledon, no US Open e no Australian Open.

Na verdade, ninguém ganhou tantas vezes um Grand Slam quanto o espanhol venceu em Paris. O histórico de 
Nadal em Roland Garros é de 100 vitórias e de apenas duas derrotas nos vários jogos disputados. 

Rafael Nadal já conquistou 97 torneios como tenista profissional, sendo 86 títulos de simples e 11 em pares. 
Entre tantos títulos, 20 foram em Grand Slams, igualando assim o recorde do seu colega Roger Federer. 

Atualmente, é o segundo melhor jogador de ténis do mundo, tendo sido ultrapassado, precisamente, 
por Roger Federer.

Fonte: https://www.esportelandia.com.br/tenis/rafael-nadal/
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FAMOSOS   TALENTOSOS
Leonor Correia

Leonor Maria Loio Correia, do 9.º B, é conhecida no Colégio por causa da 
sua apetência para a escrita, tendo inclusivamente já publicado o livro Retos e 
Curvos. Para ela, escrever é comunicar a memória de vivências, acontecimentos, 
emoções, usando a palavra como instrumento que lhe permite transmitir todas as 
histórias que vivem no seu interior.

Quando escreve, inspira-se em imagens ou recordações. Pensa que o seu 
talento surgiu da sua profunda ligação com a leitura, acrescentando que ler foi 
a chave de acesso ao mundo da escrita. Este gosto surgiu no 2.º Ano, quando a 
mãe lhe comprou um livro com muitas páginas que “devorou” em pouquíssimo 
tempo. Desde então, adora mergulhar no mundo da palavra e da imaginação. Daí 
a escrever as suas próprias histórias, foi um só passo. Com a ajuda da mãe, a sua 
maior inspiração, desenvolveu o gosto pela leitura e escrita. Recorda que a sua 
mãe lhe dizia que qualquer pessoa sabia dizer que algo era bonito, o importante 
era saber dizê-lo de outra forma. 

Para a Leonor, a leitura é a alavanca para quem escreve; diz que quem escreve 
é um enamorado do leitor. Assim, facilmente se percebe o porquê de ter muitos livros espalhados pela casa, pois lê 
três a quatro em simultâneo.

Quando questionada acerca do seu livro Retos e Curvos, explicou-nos que o mesmo lhe apareceu de forma inesperada 
na vida. Um dia, estava a tomar conta dos seus dois irmãos mais novos quando, de repente, sentiu o seu olhar preso 
no tapete com números. Observou que os números eram feitos de linhas retas e de curvas. Nesse momento, recorda-
se bem de ter uma vontade irresistível de pegar no lápis e de dar asas à imaginação. Foi assim que começou a criar 
as personagens da sua história.

No futuro, não pretende ser escritora de profissão, mas sabe que continuará a escrever as suas memórias, criando 
enredos, associando o real à ficção, com pinceladas de descrição, diálogos e monólogos. 

A Leonor aprecia a escrita de vários autores, mas destaca Mafalda Moutinho como a sua referência do momento. 

Mafalda Moutinho 
Mafalda Moutinho, lisboeta de coração, nasceu a 14 de fevereiro de 1973. O seu 

percurso académico passou pela licenciatura em Relações Internacionais, concluída 
em 1995, logo depois de regressar de uma bolsa de Erasmus, em Inglaterra. No ano 
seguinte, concluiu um mestrado, no London Centre of International Relations da 
Universidade de Kent e, em 1997, começou a trabalhar em Londres como Consultora 
de Gestão. Ao longo de seis anos, trabalhou sediada na capital britânica. Porém, 
teve oportunidade de realizar inúmeras deslocações a diversas cidades, o que lhe 
possibilitou um grande enriquecimento através de experiências bastante diferentes, 
que acabaram por influenciar a escrita dos seus livros.

Mafalda Moutinho vive agora em Itália, mas nunca mais parou de viajar e cada 
local que a marca serve de inspiração para um livro. Por exemplo, O Oráculo do Velho 
Mandarim surgiu depois de uma viagem à China, O Diamante da Ilha das Caraíbas 
foi fruto da sua expedição à ilha Martinica, O Símbolo da Profecia Maia reflete o 
que experienciou no México...

Mais recentemente, publicou A Carta Secreta de Colombo, em 2018, e O Segredo 
das Pérolas Árabes, em 2019.

Esta escritora dedica-se à literatura infanto-juvenil, sendo a autora da coleção Os primos, onde se incluem este 
e outros títulos que despertam o interesse de muitos jovens portugueses.

Fontes: http://www.osprimos.com/Frame%20D%20A%20Autora/Frame_autora_total.htm
https://sgbemigueltorga.files.wordpress.com/2012/02/dezembro-2011_curriculum_mafalda-moutinho.pdf
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REPÓRTER MOCHO
BILHETE DE IDENTIDADE

NOME: Anabela Ferreira Borges  
PROFISSÃO: Professora de Português

O Repórter Mocho esteve à conversa com a professora Anabela Borges e ficou a conhecê-la um pouco melhor.

Repórter Mocho: Bom dia, professora Anabela. 
Gostaríamos de lhe colocar algumas questões para 
que a possamos conhecer melhor. Começamos por 
uma grande curiosidade que temos: por que razão usa 
o tratamento “você” quando fala com os seus alunos?

Anabela Borges: Olá, a todos. Muito curiosa essa 
pergunta, antes de mais! É, de resto, uma questão que 
assalta muitos alunos em cada ano letivo. Na verdade, 
uso essa forma de tratamento desde que comecei a 
ensinar, ou seja, há, aproximadamente, vinte e quatro 
anos! Considero que, muito embora possa causar a falsa 
sensação de um distanciamento na relação professor-
-aluno, não passa de uma mera sensação ou ideia 
pré-concebida. Realmente, há valores e princípios que 
tenho como fundamentais na interação pessoal. Nesta, 
em particular, acresce que sou, além de professora, 
educadora e formadora, pelo que o tratamento revela 
respeito e devido distanciamento no trato. Tal não 
invalida uma relação próxima, atenta e cuidadosa 
em relação aos alunos, aquilatando sempre as suas 
diferentes faixas etárias e singularidades com elas 
relacionadas.

Repórter Mocho: Recuando um pouco 
no tempo, como foi a sua infância? Que 
recordações guarda dessa altura?

Anabela Borges: Bem, esta pergunta 
faz-me suspirar. Desperta em mim a 
saudade do sabor da vida naquela 
época. Na verdade, a infância é o nosso 
grande espelho, a raiz ou a matriz, se 
quisermos. É nela que tudo começa 
e é também a ela que tudo regressa, 
ou quase tudo, ao longo do nosso 
percurso existencial. É no tempo da 
infância que formamos muito daquilo 
que viremos a reproduzir na nossa vida 
futura. Recordo-me, com uma presença 
quase tangível, dos cheiros associados às 
estações do ano, de rostos marcantes e 
dos brilhos no olhar, das amizades puras e 
cheias de emoção, dos passeios no campo e 
na praia, dos aromas da vegetação orvalhada 

ou do doce e incomparável odor da figueira; 

lembro-me das festas populares, de encontros familiares 
numerosos e muito felizes, das ruas nas aldeias cheias de 
gente, dos jogos no chão térreo e dos joelhos e cotovelos 
esfolados, de escolas e de amigos nessas escolas; das saias 
de pregas e ao xadrez, da sacola de tecido e sarapilheira 
que empossava tão confiante; lembro tanto e, ao mesmo 
tempo, de tão pouco, ou muito aquém do que gostaria… 

A infância é o tempo de reencontro comigo! A minha 
infância foi bonita e saudável. Foi livre de preconceitos, 
foi de uma respiração profunda e a plenos pulmões. 
A infância transporta-me ao estado de serenidade, de 
verdade, de sonho e de idealismo. É lá que me guardo 
quentinha nas memórias doces da vida vivida e sempre 
vívida em mim. Memórias que se diluem no tempo sem 
nunca se me perderem…

Repórter Mocho: Ao longo do período estudantil, 
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certamente pensou em seguir diferentes profissões. O 
que a motivou a escolher ser professora de Português?

Anabela Borges: Ora bem, há realmente um 
período ainda muito precoce da vida em que nos 
vemos confrontados com a necessidade de decidirmos 
o que “queremos ser” no futuro. Na verdade, trata-se 
apenas do que “queremos fazer”. Todavia, no meu 
caso, o “fazer” e o “ser” ter-se-ão encontrado, para 
minha alegria e satisfação pessoal. Foi em tenra idade, 
por altura das primeiras letras, que terá nascido em 
mim o desejo de ensinar. O ensino já era visto, por 
mim, como uma arte: saber ensinar e fazer aprender. 
Durante muito tempo tinha comigo que não poderia 
passar um dia em que não aprendesse algo novo. Sem 
esse acrescentar, sentia o tempo como perdido. Mais 
tarde, em boa verdade, atualmente, entendo a vida 
como uma aprendizagem e crescimento a um nível 
mais profundo, o espiritual. Ensinar faz parte do meu 
ser, sinto-o, desde sempre, como uma vocação e, até, 
como missão. Sou uma fiel seguidora de Sebastião da 
Gama quando afirma que “Ensinar é amar”.

Repórter Mocho: O que considera ser mais 
gratificante na sua profissão?

Anabela Borges: A gratificação é sentida quando 
verifico que não formo apenas alunos enquanto 
aprendizes da língua, mas contribuo mormente para 
a formação de seres humanos mais completos. O 
reconhecimento e o respeito pelo meu trabalho, a 
admiração verdadeiramente demonstrada através 
das atitudes, constituem a chave da realização. Não 
gosto de aulas mecanizadas, demasiado programadas. 
Nunca dou uma aula igual. O ensino implica rigor 
científico, pesquisa e atualização contínuas, mas 
quer-se, cada vez mais, criativo, pessoal, flexível, e, 
sobretudo, dirigido aos alunos e às suas realidades, 
em particular. O texto é apenas o ponto de partida. 
A chegada depende sempre da emoção de aprender 
onde o professor marcará toda a diferença. 

Repórter Mocho: Quais as temáticas e/ou géneros 

textuais que mais gosta de ensinar? 
Anabela Borges: Gosto de ensinar e ponto final. 

Todos temos as nossas preferências temáticas, autores 
de referência e conteúdos mais interessantes. Posso, 
entretanto, confessar que sinto enorme gosto quando 
“pego” em textos como os de Mia Couto, de António Lobo 
Antunes, de Maria Judite de Carvalho, de Fernando Pessoa, 
entre tantos outros. 

Repórter Mocho: Parece-lhe que a figura de professor 
é valorizada nos dias de hoje?

Anabela Borges: Não. Nem se trata de um “parecer”. 
Tenho a certeza de que não é valorizada nem respeitada, 
de um modo geral. As generalizações são perigosas, pelo 
que ressalvo que há ainda muitas pessoas que respeitam 
e valorizam como deve ser. É uma profissão difícil, de 
enorme responsabilidade, de um desgaste rápido e de 
esforço constante.

Repórter Mocho: Aproveitando o tema anual do 
Colégio, gostaríamos de saber que atividades desenvolve 
para ativar a mente.

Anabela Borges: Muitas e não tantas como gostaria. 
São vários os exercícios que terão repercussões na nossa 
“mens sana”, por isso, procuro práticas como a meditação, 
o yoga, o relaxamento, as caminhadas e a contemplação 
da natureza e da arte; os jogos didáticos, as leituras 
construtivas, ouvir música e cantar ou dançar; dar e 
receber amor, abraçar com muita ternura e doçura e, 
claro, rir muito!

Repórter Mocho: Por ocasião desta época natalícia, 
gostaria de deixar uma mensagem à comunidade educativa 
do Colégio?

Anabela Borges: Sem dúvida! A mensagem é simples: 
sejam mais verdadeiros. Sejam autênticos e únicos; não 
imitem ninguém. Não se comparem e confiem nas vossas 
ações bondosas. Vivam realmente a vossa vida com 
autenticidade. Sejam altruístas e sintam que passam pela 
vida em crescimento, para que um dia não olhem para trás 
e constatem que a vida passou por vós sem a viverem…

Profissão alternativa: aquela em que fosse ainda mais feliz.
Escritor preferido: não posso indicar para não deixar nenhum de fora. 
Livro marcante: Medeia, de Eurípides.
Prato favorito: cabrito assado no forno com batata assada, arroz branco e uma rica salada.
Viagem de sonho: Grécia, entre muitas outras em lista.
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UM OLHARSOBRE...

Um Natal diferente

Todos os anos, todos os dias desejamos um bom 
Natal.

Todos os anos, todos os dias desejamos que os 
homens se tratem como irmãos e promovam a paz.

Todos os anos, todos os dias desejamos que 
Jesus nasça no coração de todos, que o mundo onde 
habitamos seja melhor, mais justo, que haja mais 
respeito por todos e por tudo, que sejamos mais 
próximos no amor.

Este ano é diferente. Por amor, usamos máscara. 
Por amor, reduzimos e evitamos reuniões familiares. 
Por amor, cumprimos normas estranhas, não damos 
beijos nem abraços. Por amor, comunicamos à 
distância, por plataformas. Tudo para que haja Natal.

Ainda assim, neste contexto, em que tudo é 
diferente, não deixemos de viver o Natal. Façamos 
com que Jesus nasça em cada um de nós e transforme 
os nossos corações.

O Papa Francisco, na sua encíclica Fratelli Tutti, 
cita Bento XVI quando diz “a globalização aproximou-
nos mas não nos tornou irmãos”. De facto, Sua 
Santidade pretende fazer-nos sentir que somos todos 
irmãos, quer estejamos longe ou perto. Diz ainda 
o Papa Francisco que “ninguém pode enfrentar a 
vida isoladamente… Precisamos de uma comunidade 

que nos apoie, que nos auxilie e dentro da qual nos 
ajudemos mutuamente a olhar em frente. Como é 
importante sonhar juntos!”

Na verdade, vivemos tempos diferentes e difíceis, 
marcados pelo isolamento e pelo medo, em que as 
pessoas sentem a falta de um abraço, de um beijo, 
de uma carícia. Como seria bom, neste Natal, poder 
dar e receber um gesto de afeto!

Neste Natal, vamos, então, cuidar uns dos outros, 
vamos proteger as vidas. Deixemos que os nossos 
corações falem, gritem e digam que todos somos 
irmãos, filhos do mesmo Deus e que todos precisamos 
de nos sentir amados e respeitados. Sejamos criativos! 
Não permitamos que a distância que nos separa nos 
impeça de chegar ao coração dos irmãos e de os fazer 
sentir o quanto são preciosos e importantes para nós.

Então, este será um Natal de oportunidades! Um 
Natal em que todos deveremos ser gratos, justos, 
solidários, humildes, amigos. Todos deveremos sorrir, 
escutar, falar, dar…

Que este Natal seja diferente. Soltemos as nossas 
emoções e alegrias, encantemos no Natal. Que neste 
Natal haja uma enorme pandemia de amor.

A todos um santo e feliz Natal.

Prof.ª Beatriz Simões
Ilustração: Daniela Silva, 9.º C
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NO NOSSO JARDIM
Dia da Alimentação

No dia 16 outubro, foram várias as atividades realizadas nas salas, 
sempre a pensar numa alimentação saudável.  

Nas salas da Creche, os mais pequeninos fizeram bolachinhas e waffles 
saudáveis. Por sua vez, nas salas do Jardim, os meninos e as meninas 
prepararam espetadas de fruta e gomas saudáveis.

Halloween

Os petizes comemoraram o Halloween 
antecipadamente. Tal aconteceu no dia 29 de 
outubro. Algumas crianças vieram fantasiadas 
de casa e o dia foi assinalado com música e 
muita animação.

As crianças mais velhas fizeram também o 
Pão por Deus para o lanche.

Magusto

No dia 11 de novembro, os meninos e meninas da Creche e do Jardim de 
Infância celebraram o Magusto. Este ano foi diferente dos outros, pois cada sala 
comemorou isoladamente. Dramatizou-se a “Lenda de São Martinho” e as castanhas 
foram comidas ao almoço e ao lanche.

Trabalho: Clara Borges, Sala dos 4 Anos Trabalho: Francisca Marques, Sala de 1 Ano
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NO NOSSO JARDIM

As Pipocas estão a saltar 
E as cores vão procurar.
Com magia no ar,
As mentes vão ativar!

Com tintas e pincéis
Adoramos pintar.
Os nossos trabalhos
Na revista vamos mostrar.

Sala das Pipocas (3 Anos)

Pintores, com histórias de encantar,
Ativamente vamos criar.

O outono e a alimentação
Foram uma grande emoção.
O Halloween e o S. Martinho 
Passaram num instantinho!

Sala dos Pintores (4 Anos)

Somos a Sala dos Girassóis
E gostamos de brincar.
Aprendemos a crescer,
Sem nunca nos cansar!

Uma nova etapa começou,
Cheia de grandes aventuras.
Embarcamos num ano novo
Carregado de novas pinturas!

O outono bateu à nossa porta!
Trouxe com ele muita alegria
E folhas de todas as cores!
Mas que grande euforia! 

Para além do outono,
Chegou também uma bruxinha.
Trouxe cor e magia
A esta bela salinha! 

O ouriço e a galinha ruiva
Também se quiseram apresentar.
Gostaram muito de nos conhecer
E com os girassóis adoraram brincar! 

Sala dos Girassóis (0 e 1 Anos)
Trabalho: Clara Figueiredo, Sala de 1 Ano



17

Esta nossa etapa
Está quase a terminar,
Mas ao longo do ano
Ainda há muito para mostrar.

Aprendemos novas regras
Por causa da pandemia,
Mas, como somos crianças,
Os dias continuam numa grande alegria.

Aprendemos a comer bem
Para crescermos fortes e saudáveis.
Vivemos experiências
Que para nós foram memoráveis!

Como o outono chegou,
Nas folhas fomos brincar.
Levámos algumas para a sala
Para com elas trabalhar.

Na revista do Colégio 
Continuaremos a publicar
O que de melhor fizemos
Para a todos mostrar.

Sala do Arco-Íris (5 Anos)
Trabalho: Bernando Santos, Sala dos 5 Anos

Na Sala das Estrelinhas 
Muito vamos aprender!
Somos dezoito crianças,
Divertidas a valer.

Neste início de ano,
Os quadros já preenchemos.
Conhecemos o Senhor Outono
E até a desfolhada fizemos.

No Dia da Alimentação,
Houve bolachas de banana e aveia,
Porque somos estrelas saudáveis,
Sempre prontas para a brincadeira.

Sala das Estrelinhas (2 Anos) 
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ENTREVISTA COM . . .

Paulo André Gonçalves Baptista dos Santos nasceu a 2 de outubro 
de 1964, em Coimbra. Licenciou-se em Medicina, especializando-se em 
Psiquiatria da Infância e Adolescência. É Coordenador da Unidade de 
Psiquiatria da Infância e Adolescência do Centro Hospitalar Tondela-
Viseu, bem como Presidente do Colégio de Psiquiatria da Infância e 
Adolescência da Ordem dos Médicos.

Ecos da Via-Sacra: Como surgiu a sua opção pela 
Psiquiatria da Infância e Adolescência?

 Paulo Santos: Durante o curso de Medicina fiquei 
fascinado pelo estudo do cérebro, especialmente nos 
aspetos que nos diferenciam dos outros mamíferos: a 
possibilidade de raciocinar, imaginar, sonhar. A escolha 
da Psiquiatria parecia, por isso, óbvia. Dentro da área 
da Psiquiatria, pareceu-me mais interessante o estudo 
do desenvolvimento destas capacidades prodigiosas 
do cérebro humano nas crianças e adolescentes. 
Para além disso, há 32 anos, quando me formei, 
esta especialidade da medicina estava ainda pouco 
desenvolvida em Portugal, o que, por si, era também 
um desafio aliciante.

Ecos da Via-Sacra: Esta área condiciona 
decisivamente o desempenho individual e social… 

Paulo Santos: Quem se debruça diariamente sobre 
os problemas da saúde mental, assistindo ao sofrimento 
de crianças, jovens e respetivas famílias, fica muito 
mais atento no seu dia a dia ao sofrimento do outro, o 
que permite o desenvolvimento de uma maior empatia, 
que é fundamental nesta área da medicina.

Ecos da Via-Sacra: Qual a influência destes meses 
de pandemia na vida das pessoas?

 Paulo Santos: Estes tempos de pandemia são 
inesperados e difíceis devido às alterações que 
implicam, podendo ser dramáticas para muitas 
famílias. Questões importantes como o emprego, a 
possibilidade de doença, o cancelamento da maior 
parte das atividades, o encerramento de escolas e os 
problemas financeiros têm forçosamente repercussões 
a nível da saúde mental. É perfeitamente natural que o 
medo e a ansiedade se instalem. Como consequência, 
têm sido observados níveis aumentados de sintomas 
de ansiedade e de depressão em vários países. Neste 
momento, ainda não temos a verdadeira noção das 
consequências futuras da pandemia, mas sabemos que 
a nossa visão do mundo não irá ser a mesma, pois agora 
temos a noção de que não podemos tomar as nossas 
atividades de vida diária como permanentemente 
garantidas.  

Ecos da Via-Sacra: Que papel pode a escola 
desempenhar neste contexto?

 Paulo Santos: No final desta ausência tão 
prolongada, o regresso às aulas, mesmo um pouco 
condicionado, permite que se volte a poder conviver 
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Dr. Paulo Santos

“As rotinas ajudam 
as crianças e os adultos 
a  s e n t i r e m - s e  m a i s 
seguros, porque reduzem a 
ansiedade.”

com os colegas, a praticar atividades físicas, a estar 
numa sala de aula, a contactar com outras pessoas 
(professores, funcionários escolares) e, sobretudo, 
voltar a ter uma rotina diária. Este retomar da rotina 
é fundamental para recuperar o bem-estar psicológico 
que tinha sido destabilizado com o confinamento e, 
posteriormente, com as aulas online, que não foram do 
agrado da maioria. Numa altura como a que estamos 
a viver, em que existem tantas restrições, a simples 
retoma de um funcionamento escolar o mais normal 
possível, mesmo que dentro dos condicionantes 
existentes, pode permitir uma certa “normalização” 
da vida, tanto para os jovens como para os pais, 
transmitindo, assim, um sentimento de esperança e 
segurança.

Ecos da Via-Sacra: O que aconselha as pessoas a 
fazer nestes tempos para preservarem o seu bem-estar 
sob o ponto de vista mental? 

Paulo Santos: As rotinas ajudam as crianças 
e os adultos a sentirem-se mais seguros, porque 
reduzem a ansiedade. Programar atividades lúdicas 
para aprender coisas novas, fazer videochamadas e 
escrever mensagens para conversar com os amigos 

são atividades que 
ajudam a atenuar o 
isolamento social. A 
atividade física, quer 
através dos passeios 
higiénicos ou de outras 
atividades ao ar livre, promove a melhoria do humor e 
permite o relaxamento físico. A exposição ao massacre 
constante das notícias deve ser evitada, especialmente 
nos mais novos (embora também seja válido para os 
adultos). Deve ter-se um discurso que permita uma 
visão otimista do futuro, planeando, por exemplo, as 
atividades a fazer após a pandemia, permitindo deixar 
a porta aberta à esperança do regresso à normalidade.

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

Paulo Santos: A mensagem que deixaria aos alunos 
era que procurassem no seu percurso académico 
desenvolver um pensamento e um espírito crítico, 
pois só dessa maneira poderão tomar decisões mais 
equilibradas em todas as esferas da sua vida, tendo 
em vista serem um dia adultos autónomos, realizados 
e, sobretudo, felizes. 
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ESPAÇO PARA  A  ESCRITA

Novas amizades

Há muitos anos, numa aldeia muito distante, vivia um menino solitário, que estava sempre triste.
Não brincava com ninguém, andava sempre sozinho, passava horas sentado num banco de um solitário 

parque a observar as aves, que voavam felizes no céu azul. Como as invejava!
Um belo dia, um grupo de rapazes foi jogar para um campo de futebol, perto do parque. Entre risadas 

e pontapés na bola, os rapazes estavam felizes. A dada altura, alguém deu um pontapé mais forte na bola 
e ela foi parar ao roseiral do parque. Quando a foi buscar, o jogador ouviu um suspiro que o fez olhar à 
sua volta. E eis que viu um menino triste a olhar para as aves no céu. Cheio de pena, abeirou-se dele e 
perguntou:

— Queres jogar connosco? Estamos no campo aqui ao lado.
O menino desviou o olhar, permaneceu calado e, depois de alguma hesitação, disse:
— Eu não sei jogar.
Então, o jogador abraçou-o e convenceu-o a jogar. O jogo teve início e, a dado momento, a bola 

chegou aos pés do menino. Sem saber o que fazer e muito atrapalhado, chutou a bola com tal força que 
marcou um grande golo. Boquiabertos com o sucedido, todos o aplaudiram e gritaram de entusiasmo!

Nos dias e semanas seguintes, o menino aparecia nos treinos, mas sempre com a mesma roupa. Como 
os rapazes repararam nesse facto, combinaram segui-lo secretamente depois do jogo. Então, nesse 
mesmo dia, ao acabar os treinos, os rapazes seguiram-no. Depois de trilharem um longo e difícil caminho, 
depararam-se com uma casa a cair de tão velha que estava. Contudo, o menino não entrou nessa casa. 
Baixou-se e entrou numa casota improvisada que estava mesmo ao lado. Os rapazes sentiram-se mal e, 
quase em uníssono, decidiram recolher dinheiro para lhe comprar roupa e uns sapatos novos.

No dia seguinte, o rapaz acordou e, inesperadamente, encontrou roupas novas… Ficou tão feliz! Sem 
saber exatamente a origem desta oferta, o menino reparou que a sua solidão tinha passado, tal como a 
sua tristeza. Ainda não tinha uma casa habitável, mas já se sentia acompanhado e com roupa bonita para 
vestir e para passear com os seus novos amigos.

Alunos do 5.º Ano
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1.º Ciclo
1.º Lugar - Mariana Cardoso, 4.º A  - “Pai”
2.º Lugar - Vicente Oliveira, 3.º A - “Hoje é o Dia da Criança”
3.º Lugar - Renata Frutuoso, 4.º A - “Romã, castanha e melão”

Vencedores Concurso Literário 2019/2020

2 .º Ciclo
1.º Lugar - Carolina Gouveia, 5.º C - “Era uma vez”
2.º Lugar - Maria Rita Campinho, 6.º C - “A saudade é o sentimento que me invade”
3.º Lugar - Afonso Araújo, 5.º C - “A primavera”

3 .º Ciclo
1.º Lugar - Maria Oliveira, 8.º B - “Poema da Saudade”
2.º Lugar - Leonor Correia, 8.º B - “Voar”
3.º Lugar - Carolina Cardoso, 9.º C - “Vida”



21

O Mundo
Tudo mudou.
Houve a pandemia…
Levou tanta alegria.
Objetos que eram do passado lá ficarão.
Eram para diversão?
Agora, torna uma nova visão.

Quando me lembro do passado,
Só me lembro de não o ter aproveitado.

Victoria Lemos, 9.º C

Recomeço

Neste novo ano letivo,
Novas coisas vou aprender
E sempre com muita alegria,
Porque estou mesmo a crescer!

Aqui, no meu Colégio,
Tenho um tema anual.
Este ano é “ativaMente”,
E como este não há igual.

Quando penso neste tema,
Lembro-me logo do desporto.
É algo que me ativa 
E que me dá conforto!

José Afonso Silva, 5.º C
Trabalho: Carolina Capela, 1.º A  

Saúde mental

Saúde mental devemos ter
Para o cérebro melhor desenvolver,
Praticando as atividades de lazer
Que mais gostamos de fazer.

Viver a vida com tranquilidade
É muito melhor!
Procurar o que nos traz felicidade
Com as pessoas que nos demonstram amor.

Para o bem-estar melhorar,
Os problemas devemos esquecer
E a vida melhor aproveitar,
Para em saúde crescer!

Matilde Fernandes, 7.º C

Regresso à escola

No dia sete de setembro
Ao Colégio regressei.
As saudades eram tantas!
Até me emocionei. 

Trouxe novos materiais 
Para ler, calcular e escrever. 
Vou estudar cada vez mais 
E um excelente aluno irei ser. 

Alunos do 4.º A
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ESPAÇO PARA  A  ESCRITA

Natureza

As flores desabrocham,
Tal e qual como nos meus sonhos.

As folhas dançam pelas ruas.
Deixam algumas árvores nuas.
Outras folhas adormecem
No leito daquelas que as protegem…

É uma estação propícia 
A uma constipação…
Cobre-nos com o seu manto branco
Com toda a sua dedicação.

O sol renasce de uma maneira incandescente.
Encandeia o meu olhar e o de toda a gente.
Leva-me a observar um outro mundo
Tal como o dos meus sonhos…

Raquel Camões, 8.º B
Trabalho: Carolina Silva, 3.º C 

O Halloween da Família Esqueleto

Era noite de Halloween e o Alex era um pequeno esqueleto de uma família de esqueletos. O pai esqueleto 
não quis celebrar a tradição, mas o Ossos, o seu irmão, teve uma ideia!

- Vamos a casa da avó Costela, ela tem muitos doces!
Assim, a família decidiu fazer as malas e partiram todos em viagem.
A meio da viagem, observaram um lobo que uivava em direção a uma cruz, provavelmente a cruz do seu dono.
Quando chegaram, perto da meia-noite, viram um homem com um machado.
- Ahhhh! Vão-nos matar! - exclamou o Alex.
Foi então que ouviram uma voz familiar. O pai acendeu a lanterna, mas era só o avô Crânio a cortar lenha.
- Ai, avô, pregaste-nos cá um susto! Um susto de Halloween!
E, assim, adormeceram às gargalhadas.

Joana Gomes, 4.º C
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O outono

Já chegou o outono…
Outono com chuva,
Chuva forte,
Forte e fria. 
Fria é a noite…
Noite longa…
Longa a espera…
Espera pelo verão,
Verão que terminou.
Terminou a composição!

Alunos do 4.º B

Dia de S. Martinho

No dia de S. Martinho,
As castanhas quisemos assar
E fazer uma grande fogueira 
Para este dia assinalar. 

Alunos do 2.º D

A folha de outono

Nasço, vivo, apodreço,
Tornando-me apenas tapete no chão.
Eu, que em tempos os refresquei,
Os protegi das gotas de água…
Em lixo me tornei.

Fui tão vívida,
Tão formosa,
Tantos frutos carreguei,
Para chegar a brisa caprichosa
E abanar a frágil árvore
De onde, de repente, voei.

Ingratos os que me desprezam,
Aqueles que as minhas capacidades não aproveitam.
Adormeci num profundo sono
Quando era apenas uma folha de outono!

Maria Oliveira, 9.º B

O outono

O outono está a chegar,
Nas folhas quero saltitar!
Vou saltar, correr e brincar,
Até a noite chegar!

Castanhas quero assar,
Para depois as provar,
E quando a noite chegar,
Vou dormir e descansar!

Mateus Moita, 5.º A

O outono

Sensação de frio,
Camisolas quentes,
Lareiras acesas
Com uma chama ardente

As horas mudaram 
Tem de haver coordenação
É agora ou depois?
Que grande baralhação

As folhas secaram
E caíram no chão
Sinto aquele estalido
Uma pequena irritação

As árvores sentidas
Acenam com o coração
Agora chegou o inverno 
E lá se foi o verão!

Leonor Rodrigues, 6.º C
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Pobres meninos

Pobres meninos,
Esfomeados e com frio.
Sinto pena
Dos seus olhinhos,
Pequenas pedrinhas preciosas
Que cintilam à luz do sol,
Cheios do brilho da inocência,
Sem maldade.
Pobres crianças…
Choram agora e chorarão ainda mais,
Num futuro inexistente.
Se ao menos alguém soubesse o que sentem!
Ai! Desequilíbrio deste mundo…

Maria Fernandes, 9.º C

Ser Criança

Ser criança é ser feliz.
É ter esperança, alegria,
Tristeza, também,
E abraçar a família…

Ser criança
É saber brincar
E dar asas à vida
Para poder voar
No vento da sabedoria.

Matilde Salgueiral, 7.º A

Tempos difíceis...

Ai, ai, este período…
Tem estado tudo atrasado.
Com a saga do corona,
Está tudo baralhado!

A máscara e o gel
Só estão a atrapalhar.
O gel arde muito
E com a máscara é difícil respirar!

Já está a chegar a vacina
Para nossa salvação!
Agora é só esperar
Com fé e gratidão.

Diana Oliveira, 5.º C

Pandemia

Neste tempo acinzentado,
Não podemos desmotivar,
Para estarmos todos juntos,
A máscara temos de usar.

Novamente reunidos,
O vírus vamos derrotar,
Jamais seremos vencidos,
Tudo isto vamos ultrapassar!

Rodrigo Costa, 6.º A

Amizade

Numa amizade verdadeira 
Há muito a mencionar:
Lágrimas de tristeza ou felicidade…
Juntos as vamos partilhar.
Muitas conquistas, brincadeiras
E obstáculos pela frente…
Mas tudo o que é real volta 
E tudo o que vai se torna indiferente.
Com eles estou sempre a aprender,
A rir e a crescer.
E é a estes, que chamo de amigos,
Que eu tenho de agradecer.

Maria Francisca Duarte, 8.º A
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Nem te digo nem te conto

Nem te digo nem te conto.
Vejo a minha sombra de encanto 
A vir ao meu encontro.

Fecho os olhos e adormeço.
Cada mágoa que passa… Eu não as esqueço.

Não há palavras para descrever o impossível,
Mas eu palavras arranjo 
Para descrever este amor apetecível.

Vejo um poço enorme, sem fim,
E, no fundo dele, vejo o meu amor 
A sorrir para mim.
Eu vou saltar, sim,
Porque medo eu não tenho 
De amar alguém assim.

Vejo o impossível, infinitamente…
Já me deixou doente…

Vê também a magia e logo aprende
Aquele abraço que não se vende,
Aquela chama que não se estende,
Aquele amor que não se sente.

Diogo Couto, 8.º B

Nada

Acabei por ficar sem criatividade
Após tantos anos a trabalhar…
Isto já não é para a minha idade!

Já pensei tanto neste dia,
De me darem a oportunidade de escrever 
E de eu deitar tudo a perder…

Às vezes isso acontece…
Paciência! Está tudo bem.
Mas tens de tentar ir mais além.

Pensa num carro, numa livraria,
Num novo carrossel,
Um novo animal…
Algo que possas inventar,
Mesmo que corra mal.

Tentei ajudar-te.
Agora é a tua vez:
Pega num papel 
E começa a escrever!

Matilde Carvalho, 8.º C

Solidão

Solidão é sentirmo-nos sós, abandonados…
O contrário de quando nos sentimos integrados.
Lidar com isso traz tristeza,
Infelicidade, sentimento de rejeição… 
Dá-nos vontade de chorar, de nos isolarmos.
A onda desses sentimentos é culpa da solidão, 
Onda que nos leva e não deixa rasto no chão.

Mariana Carvalho, 6.º B
Ilustração: Diana Sousa, 7.º C
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Ser humano...

Ser humano é conhecer
E também aprender.
É respeitar
E até mesmo evoluir.
Ser humano é ser feliz
Sem nunca querer parar.
É, na verdade, ultrapassar
E desejar melhorar com os erros.
Ser humano é saber perder
E, claro, saber ganhar.
É não julgar até ser exemplo.
É gostar de si próprio.
Ser humano é…
Ser humano é saber que tudo fica bem.
Ser humano é saber viver a vida de modo a ser feliz.
Ser humano é espalhar a felicidade.
Ser humano é não ser perfeito.
Não ser perfeito é ser humano.

Joana Faia, 9.º A
Ilustração: Maria Rita Costa, 5.º A

Diz não à tristeza

Quando te sentires muito só,
Vai ter com alguém conhecido.
Não te deixes intimidar,
Pela tristeza de estar sozinho.

Todos temos sentimentos,
Alegria, esperança ou gratidão.
Mas não deixes que a tristeza,
Se apodere do teu coração.

Raiva, vergonha, felicidade,
É tudo muito diferente.
Mas o que não te pode mudar
É a tristeza, 
Esse sentimento doente!

Não te esqueças desta informação,
Deixa alegria no teu coração,
Porque tudo é mais interessante
Sem tristeza e solidão!

Dinis Caseiro, 6.º A

Sozinho no recreio

Estava sozinho no recreio,
Sem ninguém ao seu lado,
Pois tinha receio
De não ser amado.

Divertido ele era,
Mas a ninguém o mostrava.
Ele não sabia 
Que era ele quem importava.

Certo dia, ao espelho, 
Sozinho estava a pensar.
Quando chegou à escola,
Com os amigos foi logo falar.

Sozinho já não estava.
Amado se sentia.
Saltava e brincava
Com toda a sua alegria!

Beatriz Agostinho, 7.º C



27

A cultura em símbolos

Se eu quiser ser um galo,
Onde irei?
Irei para França
Ao lado do rei.

Se eu quiser ser o sol,
Qual o meu caminho?
Irei para a Argentina
Para fazer lá o meu ninho.

Se eu quiser ser um dragão,
Para onde irei?
Irei visitar o País de Gales
Mas, infelizmente, lá não ficarei.

E se eu quiser ser o Mundo?
Para onde irei?
Irei para a Via Láctea
E, para sempre, lá ficarei.

João Rodrigues, 7.º B

Uma nova arte de viver

A dança é uma arte
Que nos faz imaginar.
Com muita dedicação,
Belos passos podemos criar.

A música também uma arte é
Que a tocar nos ensina.
Com instrumentos vários,
Uma harmonia conseguimos formar.

Leonor Saraiva, 7.º B
Ilustração: Vicente Cabral, 2.º B

O violino

Quatro cordas e um arco
Levam-me numa viagem
Como se fosse um barco.
Abre-me uma passagem 
Para um mundo pequenino
Onde eu ando pelos compassos
E vou, com leves passos,
Quando eu toco violino.

Pedro Falcão, 8.º A

Com a música

A música faz-me sentir
Diversas emoções.
Faz-me divertir
E faz-me ter desilusões.

Quando ouço melodias,
Esqueço tudo à minha volta.
Esqueço-me das tragédias
E sinto-me tão, tão solta…

Música… 
Faz-me aproveitar
Cada momento com felicidade.
Música…
Faz-me querer acreditar 
Que sou amada de verdade.

Lara Ferreira, 8.º C
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Natal

Noite feliz…
A música da família é
Tradição partilhada.
A cantar e a dançar,
Lembramos o amor e a paz. 

Maria Carolina Ribeiro, 4.º A

O Natal

Sentimo-nos ansiosos
Com a chegada do Natal
E um pouco receosos,
Pois não queremos que nada corra mal!

O Natal traz alegria
E é a luz de que precisamos.
Dá um toque de magia
Às pessoas que tanto amamos.

O pinheiro vamos enfeitar
Com amor, paz e esperança.
A estrela vai-nos guiar
Para a nossa segurança.

Alunos do 3.º B
Ilustração: Beatriz Moura, 8.º C

Os últimos meses do ano

Setembro…
É o mês das oscilações.
Tal como a temperatura,
Traz muitas preocupações.

Outubro…
É o mês do Outono.
As cores são belas e coloridas,
As pessoas sentem-se divertidas.

Novembro…
É um mês pouco falado,
Pois não há nada para festejar
E as pessoas ficam desanimadas.

Dezembro…
É o mês do Natal.
Reina grande corrupio.
É uma época muito especial.

Leonor Alves, 9.º A
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Menino Jesus

Menino Jesus,
Espero que tenhas 
Um feliz aniversário!
Neste Natal, 
Iremos espalhar alegria.
No nosso coração,
O amor fará magia.

Já enfeitámos os pinheirinhos 
E decorámos tudo a preceito:
Sininhos, fitinhas, anjinhos, 
Uma estrela e um presépio.
Será um Natal perfeito! 

Alunos do 2.º D

Sonho de Natal

O Natal está quase a chegar,
Mas este ano será diferente.
O meu coração está a apertar…
Não me sinto nada contente! 

Nos últimos meses, tudo mudou…
Veio um monstro invisível que me 
surpreendeu.
A minha vida em tudo se alterou…
Até a alegria desapareceu!

Ao Pai Natal escrevi um postal
Com um pedido para o mundo inteiro:
Que acabe de vez com todo este mal!
É este o meu sonho de Natal.

 Alunos do 3.º C

O Natal

Amanhã é Natal.
Prendas vou receber.
Deus escolheu este dia
Para Jesus nascer.

Está mesmo a chegar
O trenó do Pai Natal.
As prendas vai deixar
Junto à chaminé, sempre igual.

As renas no céu
Todos podemos ver.
Comemos a ceia
Que a avó vai fazer.

Mas este ano não podemos
Com a família conviver.
O Natal vai ser diferente,
Mas juntos podemos vencer.

Não é preciso ficar triste
Com a nova forma de viver,
Pois um dia vamos voltar
A poder abraçar…

Vasco Tomé, 7.º A

O Natal 

O Natal está à porta,
Vamos todos celebrar!
Histórias animadas contar,
E tudo se vai encantar!

Não interessam os presentes,
Mas sim a união,
Com amor no coração,
Já não há solidão!

Maria Miguel Mazêda, 5.º B
Ilustração: Matilde Coelho, 8.º B
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C I N E M AHORADO RECREIO

Die Deutschecke (O cantinho do Alemão)

Sendo o alemão uma língua estrangeira não tão difundida em termos escolares como 
as línguas inglesa e francesa, fomos perguntar aos alunos do Clube de Alemão os motivos 
que os levaram a escolher a aprendizagem desta língua. 

“Aprender alemão é algo que eu sempre desejei. Esta é uma língua um pouco 
complicada, mas devemos estar sempre dispostos e abertos a novos desafios. Mas não se 
trata só de desafios, a Alemanha tem grandes universidades e temos que nos preocupar 
com o nosso futuro, apesar de ainda ser um pouco cedo. E, afinal de contas, ter mais um 
pouco de conhecimento não custa nada.” 

Afonso Araújo, 6.º C

“Sempre tive curiosidade em conhecer a cultura de vários países, nomeadamente a alemã. O facto de o Colégio 
ter um Clube de Alemão levou a que eu tivesse um maior interesse pela língua e pela sua cultura. As línguas dão-nos 
uma visão mais abrangente do que nos rodeia, mais conhecimento e mais oportunidades, ajudando-nos a melhorar 
as nossas competências, abrindo-nos, assim, novos horizontes.”

Raquel Camões, 8.º B

Word Search

Find the following words:

Cat 
Skeleton
Witch
Spider

Ghost 
Monster
Pumpkin
Candle

Zombie
Haunted 
house 
Vampire
Bat
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SER + SAUDÁVEL

Atleta de eleição: Messi 
Cidade preferida: Madrid
Série/filme marcante: Toy Story 4

Maria Rita Ferreira, 3.º C

Atleta de eleição: Rúben Dias                                          
Cidade preferida: Lisboa                                                                                               
Série/filme marcante: Clube dos Poetas Mortos
   

Margarida Avelãs, 4.º C 

Atleta de eleição: Eliud Kipchoge                                       
Cidade preferida: Ponta Delgada                                      
Série/filme marcante: Simpsons

João Chumbo, 5.º B

Atleta de eleição: Gustavo Ribeiro
Cidade preferida: Los Angeles
Série/filme marcante: Phineas e Ferb

Vasco Temudo, 7.º C

O chuchu

O chuchu é um vegetal da categoria dos frutos. Com um aspeto 
simples e pobre, tem várias razões para ser incluído na nossa alimentação. 
É um alimento baixo em calorias, rico em água, fibra, vitaminas (A, C e do 
complexo B), antioxidantes e minerais (cálcio, ferro, fósforo, magnésio, 
zinco, potássio).

Por estas e outras características, o chuchu contribui para o controlo 
da pressão arterial e para a regulação do trânsito intestinal; estimula a produção de células vermelhas do sangue, 
aumentando os níveis de hemoglobina; auxilia o processo de absorção de ferro pelo organismo, combatendo a anemia; 
sendo diurético, previne doenças e problemas dos nossos rins; torna o nosso sistema imunitário mais forte; evita o 
envelhecimento precoce e ajuda no processo de obtenção de uma pele e cabelos bonitos e saudáveis.

Neste tempo frio de inverno, deixamos a sugestão de uma sopa que contém este fruto.
Bom apetite!

https://acientistaagricola.pt/

Sopa de chuchu e cenoura

Ingredientes:
1 chuchu grande picado; 1 cenoura grande picada; 1 cebola média picada; 4 dentes de alho amassado; azeite; 

cheiro-verde (cebolinho e salsa picada); sal a gosto.

Modo de preparação:
Numa panela, refogue a cebola e o alho com um pouco de azeite. Em seguida, acrescente o chuchu e a cenoura 

cortados. Adicione 1 litro de água e deixe ferver. Acrescente sal e cheiro-verde a gosto e deixe cozinhar por cerca de 
30 minutos.

No final, a sopa fica bem saborosa e nutritiva!
https://www.conquistesuavida.com.br/ 

Atleta de eleição: Nelson Évora
Cidade preferida: Veneza
Série/filme marcante: Friends

Miguel Amado, 9.º B 

Atleta de eleição: Cristiano Ronaldo 
Cidade preferida: Rio de Janeiro 
Série/filme marcante: Minions 3

Beatriz Saraiva, 2.º D

Atleta de eleição: Kylian Mbappé
Cidade preferida: Rio de Janeiro
Série/filme marcante: La Casa de Papel 

Rodrigo Costa, 6.º A 

TOP 3
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E C H O SDO PASSADO

In Echos da Via-Sacra, Anno 4, Viseu, 13 de abril de 1912, Número 10 

O Minho

O Minho é sem duvida uma das mais lindas e pitorescas 
provincias de Portugal. Dum lado, a noroeste, está o Cavado que, 
de verão, fica reduzido a cinco pequenos regatos que, de inverno, se 
reunem indo lançar as suas aguas ao mar. Do outro lado, a sudoeste, 
está a montanha de Siró, braço gigantesco que o Gerez estende 
para o Cavado. E’ coberta de aldeias, campinhas e de arvores 
verdejantes, atravez das quais alvejam as casas dos lavradores. 
O cimo desta montanha é achatado. Da aresta avista-se Braga, 
Barcellos, Caminha, Espozende e Viana, e aldeias, rios e campinas.

O Minho é cultivado e quasi todo dividido em campos, a que 
servem de extremos frondosos castanheiros enlaçados 
de vides. E’ quasi todo coberto de sombrios soutos, 
pomares, vinhas, olivais que representam em todo 
o ano o mez de maio e nunca perdem de todo a sua 

primavera.
Quasi todas as casas são 

exteriormente caiadas de fresco 
e com o cuidado com que o 
minhôto se apura neste seu 
costume tão querido.

Antonio C. Amaro
(do 2.o anno)
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DIVERTIDACIÊNCIA

Já ouviste falar do desafio “Vai ficar tudo bem”?
 
“Vai ficar tudo bem” foi uma iniciativa que surgiu em Itália, o país europeu mais afetado pelo coronavírus. 

Esta iniciativa passou pela criação de um desenho do arco-íris para transmitir a mensagem “Vamos ficar todos 
bem”.

Esta mensagem teve, e tem, como objetivo transmitir positividade e esperança neste momento que vivemos. 
Para além disso, foi uma atividade lúdica e criativa para as crianças. Muitos foram 
os que colocaram os seus desenhos nas janelas ou varandas para passarem uma 
mensagem de esperança.

E que tal fazer um arco-íris num copo? Esta atividade funciona melhor num 
dia soalheiro.

Vais precisar de: 
• Um copo alto sem desenhos (quanto maior for o copo, melhor será o resultado 

da tua experiência)
• Água 
• Folha de papel branco

Procedimento: 
1 – Enche um copo com água (quanto mais água tiver o copo, maior é a 

separação da luz e mais definido será o teu arco-íris).
2 – Segura o copo ao Sol, sobre o papel branco. (Foto 1)
3 – Move o copo até veres uma leve tira colorida no papel: é o teu arco-íris. 

(Foto 2)

A luz do Sol é feita de várias cores, isto é, de várias radiações (luz 
policromática). Quando a luz proveniente do Sol incide no copo com água com 
uma determinada inclinação, sofre uma primeira refração. Como cada uma das 
radiações (cores) se propaga dentro do copo com a água, com velocidades 

diferentes, cada uma vai sofrer desvios também diferentes. Quando a luz sai do 
copo, sofre uma segunda refração, ocorrendo uma nova separação. A luz sai do copo separada nas cores do 
arco-íris. 

Popularmente, diz-se que a sequência do arco-íris é a seguinte: Vermelho; Laranja; Amarelo; Verde; Azul; 
Índigo (Anil); Violeta. Podemos usar a mnemónica “Vermelho LA VAI Violeta” para memorizar a sequência correta 
das cores.

Fonte: https://www.tempojunto.com/2019/01/29/como-criar-um-arco-iris-experimento-para-criancas/

Foto 2

Foto 1
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CINEMAAGORA FALAM OS PAIS

Pandemia viral - Doença do Século

Ao longo dos séculos houve epidemias como a peste negra, o sarampo, a varíola, a tuberculose, a 
gripe espanhola, a paralisia infantil, o ébola ou a sida, que ocasionaram grande sofrimento e milhões de 
mortes.

Hoje estamos a viver um período em que a humanidade se confronta com grandes desafios sanitários, 
colocando em risco a saúde e a vida dos mais debilitados e idosos.

Nos finais de 2019 surge na China um novo vírus, de grande letalidade, que logo se expandiu a todo 
mundo, fruto da globalização da economia, viagens intercontinentais promovidas pelos negócios, turismo 
e laser. Mais uma vez a população mundial confronta-se com um inimigo invisível, de rápida difusão e 
sem armas para o combater.

A Organização Mundial de Saúde, a Direção-Geral de Saúde e o Governo aconselharam o confina-
mento, com o encerramento das escolas e as pessoas limitadas às suas habitações. Período doloroso sem 
convívio de outros familiares, amigos, vida social reduzida ou inexistente. Quem é que não se recorda 
desta vida suspensa?

Meses depois, reiniciaram-se algumas atividades com muitos cuidados de higienização, a vulgarização 
das máscaras faciais, já muito utilizadas no oriente, devido à poluição provocada pelo consumo excessivo 
dos combustíveis fósseis nos transportes e nas grandes indústrias transformadoras.

Para terminar o ano letivo, a escola teve de se reinventar em teletrabalho. Grande desafio físico e 
mental para docentes, discentes e encarregados de educação.

Eis que surge a segunda vaga, tão temida, com índices de contaminação e mortes elevadas. Feliz-
mente, já se conhece mais o comportamento do vírus e nunca em tão pouco tempo se produziram tantos 
estudos. Assim sendo, os cientistas e a indústria farmacêutica conseguiram em tempo recorde fabricar 
vacinas, que brevemente estarão à disposição da população mundial.

Grande ensinamento da natureza à humanidade que tão mal tem tratado o ambiente. A escola, com o 
seu papel educativo, deve preparar as novas gerações para a proteção do planeta, única casa disponível 
para todos os seres vivos.
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ecos da via-sacra

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

Solidão

Hoje venho aqui falar
Sobre um complexo sentimento.
Muitos são os que o sentem,
Outros dele não têm conhecimento.

Há pessoas que pensam numa coisa
E outras têm diferente opinião.
Mas todos nós perguntamos:
O que é a solidão?

Podemos dizer
Que é um misto de emoções.
Da tristeza ao desespero,
Várias são as associações.

Solidão é estar sozinho
Sem querer estar assim.
É difícil tal momento,
Se se pensa que é o fim.

Dentro da solidão,
Até se pode refletir,
Mas é como um vazio
Onde temos medo de agir.

Por vezes, há maus pensamentos,
Palavras e ações.
Será culpa dos outros?
Se não for, mil perdões.

Podemo-nos rebaixar
Ou de algumas coisas desistir.
Do pensamento da solidão,
Durante algum tempo,
Não conseguimos fugir.

O que é que estar solitário
Me fará fazer ou refletir?
Obrigado por escutarem
O que vos quis transmitir.

Martim Carvalho, 8.º C
Ilustração: Vitória Alves, 6.º A  


